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AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Edicte aprovació definitiva Reglament Paradistes Fira del Teatre al Carrer

Edicte d’aprovació definitiva  del  Reglament  del  mercat  de paradistes de la Fira de Teatre al  Carrer  de
Tàrrega

Havent-se  exposat  al  públic  l’acord  adoptat  pel  Ple  de  la  Corporació  en  data  26  de  maig  de  2022,
d’aprovació inicial del Reglament del Mercat de Paradistes de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, per
termini de trenta dies a comptar des de l’endemà a la inserció de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Lleida de data 8 de juny de 2022, així com al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, perquè el mateix pogués
ser examinat i poder-se presentar les reclamacions i suggeriments que es consideressin oportunes.

Resultant  que,  finalitzat  el  referit  termini  d’exposició  pública  i  audiència  prèvia  no  s’ha  presentat  cap
reclamació o suggeriment, segons consta en el certificat emès per la Secretaria municipal en data 22 de
juliol de 2022.

A la  vista  d’això,  es  considera  definitivament  aprovat  aquest  Reglament,  de  conformitat  amb  el  que
s’estableix en l’article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya –TRLMRLC-, i que és el següent:

REGLAMENT DEL MERCAT DE PARADISTES DE LA FIRA DE TEATRE AL CARRER DE TÀRREGA

El Mercat de paradistes té lloc anualment durant la realització de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega i es
regeix per les normes següents:

CAPÍTOL I
Objecte, organització i gestió

Article 1. El mercat té per objecte l’exhibició i compravenda de productes i/o articles vinculats amb les arts i
l’artesania.  La  seva  finalitat  és  posar  en  contacte  expositors  i  visitants,  per  fomentar  les  relacions
comercials.

Article 2. El mercat l’organitza l’Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega.
Donat el caràcter anual del mercat i les variacions que hi pot haver cada any, per raons organitzatives,
l’EPEL FiraTàrrega publicarà cada any els dies de celebració, la ubicació, els horaris, les característiques de
les parades, i tota la informació necessària pel correcte desenvolupament del mercat.

Article 3.  Poden concórrer  a la fira tots  els  expositors  que ho desitgin, sense més restriccions que les
previstes a la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de Comerç, serveis i fires de Catalunya.

Article 4. Tots els participants, pel sol fet de signar la sol·licitud de reserva d’espai, estan obligats a complir el
present reglament.

CAPÍTOL II
Reserva d’espais

Administració Local 49



  Número 144

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dijous, 28 de juliol de 2022

Article  5.  Les  peticions  de  reserva  d’espai  s’han  de  formular  a  través  de  pàgina  web  de  FiraTàrrega
(https://www.firatarrega.cat/fira/mercat-paradistes/) indicant l’elecció de la diferent tipologia d’espais.

Article 6. Les sol·licituds de reserva d’espais es valoraran i puntuaran segons els següents criteris:

Concepte Descripció Puntuació

1. Experiència de l’artesà/na

Acreditar els anys d’experiència mitjançant el carnet d’artesà.

Fins a 5 anys 0,25

De 5 a 10 0,5

Més de 10 1 punt

2. Producte artesanal

El producte a la venda és artesanal, és dir, no és seriat ni és industrial.

Productes de producció pròpia i de venda directa 1 punt

Venda de productes artesanals no elaborats pel
comerciant

0,5 punts

3. Estètica de la parada
Aspecte visual de la parada, si disposa o no de
decoració; si disposa d’una estructura sòlida.

Fins a 1 punt

4. Productes relacionats 
amb les arts escèniques

0,5 punts

5. Equilibri comercial
Producte nou al mercat o diferent de la resta de
parades. En funció de les propostes rebudes.

Fins a 2 punts

Un cop valorades les sol·licituds, la Presidència de FiraTàrrega resoldrà les adjudicacions en els diferents
espais segons l’ordre de puntuació obtingut, notificant la resolució als interessats; junt amb la notificació
rebran un correu electrònic amb indicacions per a fer el pagament de la taxa corresponent.

Article 7. Qualsevol adjudicació d’espai només tindrà validesa si s’ha satisfet la liquidació íntegra de l’import
corresponent a la reserva dins el termini notificat a la liquidació.

CAPÍTOL III
Condicions econòmiques i forma de pagament

Article 8. Les taxes d’ocupació dels espais són els establerts a la corresponent ordenança municipal.

Article 9. L’adjudicació d’un espai inclou el consum bàsic de subministrament elèctric.

Article 10. Els expositors que, una vegada satisfet l’import de la taxa, renunciïn a participar a la fira han de
notificar-ho per  escrit,  com a mínim 15 dies abans de la inauguració.  En aquest  cas, es reintegrarà al
renunciant el 50% de la quantitat pagada; si la renúncia es produís més tard de la data abans esmentada, o
no fos notificada en forma, l’expositor perdrà el dret a qualsevol reintegrament.

Article 11. En cas que l’expositor no ocupi l’espai reservat en l’horari establert abans de l’obertura de la fira
sense previ avís ni causa justificada, l’EPEL FiraTàrrega el podrà cedir a un tercer, sense cap obligació de
retornar l’import de la taxa.

Article 12. Si, per alguna raó, l’EPEL FiraTàrrega no pot posar a disposició de l’expositor l’espai adjudicat,
aquest només té dret a la devolució de l’import pagat o a la diferència d’import entre l’espai adjudicat i el que
finalment se li pugui assignar, sense que se li hagi d’abonar cap indemnització per danys i perjudicis.

CAPÍTOL IV
Muntatge i desmuntatge de les parades
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Article  13.  Les  instal·lacions  de  les  parades  i  la  col·locació  de  les  mercaderies  han  d’estar  totalment
acabades abans de l’obertura del mercat.

Article 14. L’expositor es fa responsable de la solidesa del vetllador, del seu muntatge i dels danys a tercers
que es puguin derivar de la manca de seguretat. En el mateix cas, també es fa responsable dels danys que
tinguin origen en la instal·lació i que afectin a persones, maquinària o altres elements que continguin.

Article  15.  L’expositor  està  obligat  a  deixar  en  perfecte  estat  l’espai  que  li  sigui  assignat,  una  vegada
acabada la Fira.

Article 16. Només es podrà entrar el vehicle al recinte en els horaris assignats per l’organització.

CAPÍTOL V
Seguretat i assegurança

Article 17.  El  recinte  de la  fira  disposarà de vigilància  nocturna;  tot  i  així,  les  parades han de quedar
protegides a la nit. Qui vulgui podrà retirar el gènere i col·locar-lo al matí del dia següent tenint en compte
que no s’hi podrà entrar amb vehicle.

Article 18. L’Ajuntament no es responsabilitza dels danys que puguin sofrir les instal·lacions i els objectes
exposats, tant pel que fa a deterioraments com a furts o robatoris d’objectes.

CAPÍTOL VI
Règim del funcionament del mercat

Article 19. Els paradistes hauran de seguir en tot moment les indicacions i instruccions que el responsable
del mercat de l’EPEL Fira Teatre els hi doni pel bon desenvolupament de l’activitat.

Article 20.  Només es  poden vendre els  productes  declarats  a  la sol·licitud.  No es  permet  la venda de
productes alimentaris ni begudes de cap tipus.

Article 21. Les parades no podran excedir l’espai adjudicat.

Article 22. Els sistemes d’il·luminació de la parada hauran de ser de baix consum.

Article 23. Els paradistes són responsables de mantenir neta la zona de la seva parada i han de disposar de
recipients de recollida en el seu espai per al dipòsit de restes o deixalles.

Article 24. Es prohibeix la cessió o el sotsarrendament, total o parcial, del dret a les parades o d’espais.

Article 25. Els paradistes són responsables de tenir tota la documentació en regla per desenvolupar la seva
activitat eximint de qualsevol responsabilitat a l’EPEL Fira Teatre.

Article 26. Queda prohibit l’ús d’altaveus i aparells musicals a les parades i també tot tipus de publicitat que
pugui  molestar  a  les  parades  veïnes  o  els  visitants  del  mercat,  sense  l’autorització  expressa  de
l’organització.

Article 27. En cas que s’autoritzi per l’organització la reproducció de música o es projectin imatges a la
parada, l’expositor s’haurà de fer càrrec de complir amb les obligacions dels drets d’autor de la Societat
General  d’Autors  i  Editors.  L’organització  no  assumeix  cap  responsabilitat  directa  o  indirecta  davant
l’esmentada societat ni de l’expositor.
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Article 28. Queda prohibida l’exposició de productes que, per la seva naturalesa, puguin molestar els altres
expositors o el públic en general.

Article 29. L’EPEL Fira Teatre es reserva tots els drets sobre l’exposició publicitària del mercat en general i,
en concret, de la publicitat que tingui com a suport o que estigui ubicada en instal·lacions, estructures i
espais públics.

Article 30. El personal responsable del mercat pot inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions de
les parades, per tal de comprovar que s’ajusten a les determinacions del present reglament.

Article 31. En el  termini  preestablert  per  l’organització pel  desmuntatge,  s’ha d’haver deixat  l’espai  que
s’ocupava lliure i en les mateixes condicions en què fou rebut.

Article 32. Si el mercat no pogués celebrar-se per causes de força major, es retornarà l’import abonat per la
inscripció; si només es pogués celebrar parcialment, es retornarà l’import proporcional.

Article 33. La participació al mercat de paradistes implica l’acceptació íntegra d’aquesta normativa.

Contra el present Acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini  de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb el que s’estableix en els articles 112.3 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 10b) i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tàrrega, 22 de juliol de 2022
L’alcaldessa, Alba Pijuan Vallverdú
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