Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Procediment per a la inscripció i normativa de funcionament per participar
a la Fira del Tió i Mercat del Trasto de Moià
Diumenge 19 de desembre de 2021
Que és la Fira del Tió?
La Fira del Tió és una fira orientada especialment als productes de caire nadalenc que
organitza l’Ajuntament de Moià. La participació és oberta a entitats i associacions i a
professionals del comerç. En el cas de les entitats pot servir també com a espai de difusió de
les seves activitats.
Enguany, degut a les especials condicions de seguretat que cal aplicar degut a la pandèmia
del Covid-19, la Fira se celebra novament a la zona del llac del Parc Municipal en lloc de la
plaça de Sant Sebastià com era habitual, a fi de poder situar les parades amb una millor
amplitud.
Qui pot participar-hi?
Qualsevol persona física, jurídica o associació.
Com fer la inscripció?
Presencialment: Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Moià (OAC)
Via web: www.moia.cat
Correu electrònic: persones@moia.cat
Documentació que cal aportar
La acreditativa de la identitat del sol·licitant. L’Ajuntament es reserva la facultat de
sol·licitar altra documentació acreditativa si així es creu oportú degut a les característiques
del producte ofertat.
Termini d'inscripció
Les sol·licituds de preinscripció s’admetran fins a 2 dies hàbils abans de la celebració de la
Fira.
Les inscripcions són limitades. En cas de que la demanda superi l’oferta disponible d’espai,
tindran preferència les persones o entitats de Moià. El criteri d’admissió serà l’ordre de data
d’inscripció.
Taxes de participació
Les parades són gratuïtes però cal inscriure’s seguint el procediment descrit en l’apartat
del tràmit corresponent.
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Condicions de participació:
-

La Fira del Tió és una fira orientada especialment al producte de caire nadalenc, flors,
plantes, objectes de regal i artesania així com productes alimentaris típics d’aquestes
dates.

-

La Fira és oberta també a la participació d’entitats o associacions locals sense ànim de
lucre que facin promoció de les seves activitats. S’autoritza la venda de productes els
beneficis dels quals es destinin a finalitats solidàries o al finançament de les activitats
pròpies de les associacions.

-

En el moment de sol·licitar la seva inscripció els participants hauran de facilitar les
dimensions de la seva parada a fi de procedir a les assignacions d’espai.

-

A cada paradista se li assignarà i podrà disposar de 2 taules i 2 cadires pel muntatge
de la parada. La disposició de material que excedeixi a l'assignat quedarà
condicionada a la seva disponibilitat. L'organització disposarà d'un estoc de material
al parc per atendre aquesta circumstància.

-

Cada participant és responsable dels seus productes, tant del transport i col·locació
com de la seva recollida una vegada finalitzada la Fira. La organització no és fa
responsable de cap sostracció de productes durant el transcurs de la Fira.

-

Es regula un màxim d’una parada per a cada inscrit.

-

L'horari de la fira serà de les 10.30 a les 14.00h.

-

L’horari de muntatge serà de les 8.00h fins a les 10.00h. En el moment d’arribar els
firaries s’hauran de dirigir al personal de l’organització que els assignarà el lloc
corresponent. Per agilitzar al màxim les tasques tant de muntatge com de
desmuntatge els vehicles dels firaries podran estar a la zona del mercat només durant
el temps indispensable per a carregar i descarregar. Les parades es podran desmuntar
a partir de les 14.00h.

-

Els vehicles no podran ocupar l’espai reservat per al Mercat, excepte per les tasques
de muntatge i desmuntatge. L'accés de vehicles al parc s'ha de fer per l'entrada de la
plaça del Moianès. També es mantindran oberts els accessos peatonals del carrer de
Sant Josep.

-

Durant les feines de muntatge, desmuntatge i durant el desenvolupament de la Fira
els paradistes hauran de seguir les indicacions que se’ls donin per part de la
organització a fi de garantir el bon funcionament de l’esdeveniment.
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-

Instal·lació de carpes. Donades les característiques de l'espai i a fi de garantir una
major amplitud, aquest any NO es disposa de les carpes que habitualment
l'organització cedia als participants. En cas de que algun participant en porti una de
pròpia es procurarà assignar-li un lloc on la pugui posar. En cas de no poder fer-ho,
s'haurà d'abstenir de muntar-la.

-

Connexions elèctriques: Donades les condicions de l'espai l'organitació NO podrà
facilitar connexions elèctriques a les parades.

-

L’organització es reserva el dret de no admetre una parada el mateix dia del mercat,
malgrat aquesta s’hagi inscrit degudament, si es comprova que per les seves
característiques o els materials ofertats no s’ajusta a aquesta normativa.

-

L’incompliment de les directrius del personal de la organització o l’incompliment de la
present normativa pot comportar la no admissió o l’expulsió de la Fira.

-

Normativa aplicable a causa de la Covid-19. Tan els firaires com el públic original
hauran de portar mascareta durant el desenvolupament de la Fira. Es recomanable
que els propis firaires procurin evitar aglomeracions al davant de la seva parada i que
disposin de gel hidroalcohòlic a la mateixa.

Suspensió de la Fira.
La Fira quedarà suspesa en els següents supòsits:
- Causes climatològiques: En cas de pluja o mal temps la fira quedarà suspesa.
- Causes de força major degudes a la situació sanitària: En cas de que per part de les
autoritats sanitàries es modifiquin les restriccions de mobilitat o la normativa de les activitats
que es poden realitzar, la fira quedarà suspesa.
En aquests supòsits es comunicarà la decisió als firaires via e-mail o whatsapp o
mitjançant una trucada telefònica el més aviat possible.

Organisme responsable:
Regidories de Cultura, Via pública i Promoció econòmica de l’Ajuntament de Moià.
Contacte: per a qualsevol qüestió relacionada amb la Fira es podrà contactar als telèfons 93
830 00 00 – 655 845 923 o als següents correus electrònics: persones@moia.cat;
tarterfr@moia.cat
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