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Administració Local
2018-06154
Ajuntament de Mont-roig del Camp
Edicte
El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió de 13 de juny de 2018, ha aprovat inicialment l’Ordenança
reguladora del recinte ﬁral de la Fira Cullerada de Mont-roig del Camp.
De conformitat amb el que disposa l’article 178 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 en concordança amb el que disposa l’article 63 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la
referida ordenança resta exposada al públic pel termini de 30 dies, comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oﬁcial de la província de Tarragona o en el Diari Oﬁcial de la Generalitat de Catalunya,
prenent com a referència l’última d’aquestes publicacions, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que considerin convenients. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments
durant l’indicat termini, l’acord inicial esdevindrà deﬁnitiu, tal com disposa l’article 178.1.c) de l’esmentat Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i també amb el que disposa l’article 65.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, podent els interessats presentar recurs contenciós administratiu davant del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos.
ORDENANÇA REGULADORA DEL RECINTE FIRAL DE LA FIRA CULLERADA DE MONT-ROIG DEL CAMP
La Fira de Mont-roig del Camp des dels seus inicis va esdevenir una ﬁra tradicionalment agrícola, per posteriorment,
convertir-se en les últimes dècades, en una ﬁra multisectorial centrada en sectors comercials i econòmics. En
els últims anys, des de l’Ajuntament érem conscients que el model de ﬁra multisectorial, tal i com el coneixíem
ﬁns al moment havia quedat obsolet, i d’aquí va néixer la Fira Cullerada, un esdeveniment centrat en el món de
la gastronomia, on els productes alimentaris de qualitat i els productes de proximitat i de la nostra terra són els
protagonistes absoluts. S’hi exposen i s’hi poden degustar aliments i begudes diferenciadors, amb trets distintius,
singulars i de gran qualitat.
Article 1. Objecte
La present ordenança té per objecte la regulació de les parades del recinte ﬁral que s’instal·laran en la via pública
de Mont-roig del Camp durant la celebració de la Fira Cullerada.

Article 3. Lloc de celebració
L’espai habilitat per a la instal·lació del recinte ﬁral és el carrer Aureli M. Escarré, tot i que, en el cas de necessitat o
ampliació també es podrà fer ús dels carrers adjacents.
L’Ajuntament es reserva la facultat de variar la situació de qualsevol expositor atenent als interessos generals de la
ﬁra i en funció de la demanda. Alhora, es prohibeix la permuta, la cessió o el subarrendament a terceres persones
de l’espai adjudicat.
Article 4. Muntatge i desmuntatge
Els expositors podran muntar les seves parades entre les 15 i les 20 hores del dijous i entre les 8 i les 17 hores del
divendres.
El desmuntatge es podrà efectuar a partir del diumenge al ﬁnalitzar la ﬁra i ﬁns les 11 hores del dilluns. Tot el
material que no s’hagi retirat dins d’aquest horari es considerarà abandonat i serà retirat pel servei de neteja de
l’organització.
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Article 2. Dates i horaris
La Fira Cullerada tindrà lloc el primer dissabte del mes d’agost. La ﬁra i la instal·lació del recinte ﬁral en la via pública
tindrà una duració de tres dies, divendres, dissabte i diumenge.
L’horari d’obertura del recinte ﬁral serà de 18 a 24 hores.
L’acte inaugural de la Fira Cullerada es celebrarà el divendres a les 20 hores del vespre.
Per causa de força major, les dates de la ﬁra podran ser modiﬁcades o la seva celebració anul·lada. Tota responsabilitat
de l’Ajuntament quedarà limitada a la devolució de les taxes efectuades per a l’ocupació de la via pública.
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L’accés a l’interior del recinte ﬁral amb vehicle per carregar o descarregar material queda totalment prohibit en
l’horari d’obertura del recinte ﬁral (de 18 a 24 hores).
La ﬁra compta amb un servei de vigilància i seguretat que s’iniciarà el dijous i ﬁnalitzarà el dilluns.
Article 5. Sol·licituds de participació
Els interessats hauran de presentar la sol·licitud formal amb el model normalitzat facilitat per l’Ajuntament, juntament
amb la següent documentació:
a) DNI del titular
b) Carnet de manipulador d’aliments
c) Assegurança de responsabilitat civil (mínim 60.101 €) i rebut última liquidació pagada
d) Alta de l’autònom i rebut última liquidació pagada
e) Alta de l’IAE
La documentació es podrà presentar de les següents maneres:
a) Presencialment al registre general d’entrada de les OMAC, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
b) Presencialment a l’oﬁcina de la Regidoria d’Impuls Econòmic L’Espai, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
c) A la seu electrònica de l’Ajuntament.
d) En qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
El termini màxim per presentar les sol·licituds i la documentació és del dia 30 de juny de l’any en curs, en el cas que
sigui diumenge o festiu s’entendrà prorrogat automàticament ﬁns el següent dia hàbil.
Article 6. Criteris de selecció
L’Ajuntament examinarà les sol·licituds rebudes i valorarà si s’ajusten o no a les condicions establertes resolent
sobre les mateixes de forma motivada.
A aquest efecte, es tindran en compte les característiques dels productes que siguin d’interès per a la ﬁra, la
proximitat geogràﬁca de les sol·licituds, que els productes siguin artesans i/o de petits productors, el nombre total
de productes de mateixes característiques i l’ordre d’entrada de les sol·licituds.
Les parades s’hauran d’ajustar a la descripció feta a la sol·licitud de participació i no es permetrà canviar el producte.

Article 8. Obligacions dels expositors
Són deures dels expositors:
- Complir les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament.
- El personal de l’Ajuntament podrà inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions dels estands a ﬁ de comprovar
si s’ajusten a les prescripcions reglamentàries i els expositors estaran obligats a permetre’ls el lliure accés.
- Mantenir net l’espai de venda durant el transcurs de l’activitat.
- Col·laborar amb els serveis de neteja per agilitar la recollida dels residus. S’ha de netejar completament l’espai
que ha ocupat un cop hagi ﬁnalitzat l’activitat.
- El titular de la l’estand haurà de muntar i desmuntar durant l’horari assenyalat.
- No es permetrà l’accés amb vehicles al recinte ﬁral fora de l’horari establert per al muntatge i desmuntatge.
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Article 7. Preu i forma de pagament
Els expositors hauran de satisfer els preus públics aprovats per la Junta de Govern Local en la corresponent
ordenança ﬁscal.
El preu inclou l’estand de 3x2 m, la llum, el rètol amb el nom d’expositor, connexió elèctrica i un petit mostrador.
L’abonament de l’import de participació s’haurà d’efectuar abans del 31 de juliol de l’any en curs. Els expositors que
no hagin fet efectiu el pagament s’exclouran directament.
Per formalitzar el pagament caldrà fer efectiu l’ingrés mitjançant transferència bancària especiﬁcant en el concepte
la referència FIRA CULLERADA i el NOM DE L’EXPOSITOR. El número de compte corrent on fer la transferència
el facilitarà l’organització una vegada es conﬁrmi l’acceptació de la sol·licitud de participació.
Una vegada s’efectuï el pagament serà imprescindible enviar el justiﬁcant de pagament a la Regidoria d’Impuls
Econòmic de l’Ajuntament (promocio@mont-roig.cat).
Els expositors que renunciïn a participar a la ﬁra ho hauran de notiﬁcar per escrit a la Regidoria d’Impuls Econòmic
de l’Ajuntament en un termini de quinze dies abans de l’inici de la ﬁra. En aquest supòsit, es reintegrarà al renunciant
la quota satisfeta. Si la renuncia es produeix més tard d’aquesta data, l’expositor perdrà el dret a obtenir qualsevol
reintegrament, excepte causa justiﬁcada que haurà de valorar l’Ajuntament.
En el cas que l’expositor no ocupi l’espai contractat, l’Ajuntament podrà cedir l’espai o l’estand a un tercer, sense
cap obligació d’indemnitzar-lo ni de retornar-li la taxa satisfeta.
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Article 9. Les infraccions
Les infraccions contingudes en aquesta Ordenança seran objecte de sanció.
Les infraccions seran qualiﬁcades com a faltes lleus, greus o molt greus:
a) Faltes lleus
- El comportament que produeixi molèsties al públic o a altres expositors i el contrari als bons costums i a les
normes de convivència dins el recinte de la ﬁra.
- L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de l’estand.
- L’ocupació de més espai de l’autoritzat i l’exposició de mercaderies fora del lloc assignat.
- El canvi d’emplaçament sense autorització.
- No tenir a disposició del públic els fulls oﬁcials de reclamació.
- No tenir la documentació relativa a la parada a disposició del personal autoritzat que la requereixin.
- L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté aquesta Ordenança que no tinguin el caràcter de
greus o molt greus.
b) Faltes greus
- La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, tant mentre es realitza la venda com un cop ﬁnalitzada la ﬁra
i retirats els estands.
- La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació que pugui requerir el personal autoritzat
amb vista al compliment de les funcions d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte d’aquesta
ordenança, com també el fet de subministrar informació inexacta.
- Les discussions que produeixen escàndol, dins el recinte de la ﬁra.
- La inobservança de les instruccions que, discrecionalment i pel bon funcionament de la ﬁra, doni el personal de
l’Ajuntament.
- La venda de productes no compresos en l’autorització corresponent.
- Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats.
- La circulació de vehicles dins de la ﬁra fora de l’horari establert.
c) Faltes molt greus
- El traspàs, cessió o sotsarrendament de l’estand.
- L’absència injustiﬁcada del lloc reservat a la ﬁra sense la deguda justiﬁcació i comunicació a l’Ajuntament.
- La venda practicada en els estands amb l’autorització corresponent però per persones no autoritzades
degudament davant l’autoritat municipal.
Article 10. Les sancions
Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries.
a) Infraccions lleus:
- Advertiment
- Multa ﬁns a 300,00 €
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- No es permetrà la circulació de reclams publicitaris dins del recinte ﬁral ni l’ús d’altaveus i aparells musicals des
dels estands dels expositors. La publicitat que realitzin els expositors haurà d’evitar la competència deslleial i la
comparació directe amb d’altres expositors i/o productors i artesans.
- No es permetrà canviar el producte pel qual s’hagi obtingut l’autorització.
- L’Ajuntament facilitarà el punts de connexió elèctrica, però s’haurà de portar el material necessari per a connectars’hi. L’Ajuntament declina tota responsabilitat respecte a possibles danys i perjudicis derivats de les alteracions
o tallades de corrent que, eventualment puguin produir-se. La il·luminació general de la ﬁra anirà a càrrec de
l’Ajuntament.
- Les parades que abandonin la Fira, no respectin els horaris, la normativa i/o resultin conﬂictives amb el públic,
l’organització, el personal tècnic o amb la resta de parades, podran ser expulsades i excloses per edicions
posteriors.
- Els expositors hauran de tenir cura dels seus productes.
- Col·locar preus en tots els productes. El preu de venda al públic s’ha de fer constar precedit de la sigla PVP i s’ha
d’indicar de forma inequívoca, fàcilment identiﬁcable i clarament llegible.
- Complir les condicions de seguretat i higiene que estableix la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de
Catalunya i la normativa general i sectorial especíﬁca amb relació a les instal·lacions, equips i productes a la
venda.
- Tenir fulls oﬁcials de reclamació/denúncia i posar-los a disposició dels clients. I col·locar en un lloc visible el rètol
oﬁcial de la Generalitat de Catalunya que assenyala que es disposa de fulls de reclamació.
- Mantenir els estands en un estat de conservació adequat.
- Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat.
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b) Infraccions greus:
- Multa de 300,01 € ﬁna a 750,00 €
c) Infraccions molt greus:
- Multa de 750,01 € ﬁna a 1.500,00 €
Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici d’altres mesures complementàries com ara:
- La intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de riscos amb relació a la salut de les
persones.
- La reparació dels danys i/o perjudicis causats a càrrec de la persona responsable de la infracció.
Article 11. Graduació de les sancions
L’aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents:
1. L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment d’aquestes normes, sempre que d’aquest incompliment no se
n’hagin derivat perjudicis directes a tercers.
2. La reincidència quan no sigui determinant de l’ infracció.
3. El grau d’intencionalitat.
4. El nombre de consumidors i usuaris afectats.
5. La quantia del beneﬁci il·lícit.
6. El volum de vendes.
7. La situació de predomini de l’infractor al mercat.
8. La gravetat dels efectes socioeconòmics.
A l’efecte de la reincidència no s’hi computen els antecedents infractors cancel·lats.
Article 12. Òrgan competent
Correspon a l’alcalde o alcaldessa la competència per imposar les sancions que preveu aquesta Ordenança, prèvia
la tramitació del corresponent expedient sancionador, d’acord amb el previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Article 13. Infraccions en matèria de salut pública
Els expedients sancionadors en matèria de salut pública es tramitaran d’acord amb la llei 18/2009, de 22 d’octubre,
de salut pública de Catalunya i la normativa sectorial aplicable.
Article 14. Reconeixement de responsabilitat i pagament voluntari
El presumpte infractor podrà fer el pagament voluntari del 50% de l’import de la sanció de multa determinada en la
proposta de resolució. El pagament voluntari s’haurà de fer en el termini que estableixi la notiﬁcació de la proposta
de resolució, i comportarà les conseqüències següents:
a) El reconeixement de responsabilitat per part del presumpte infractor i la seva renúncia a formular al·legacions. En
cas que es formulin, s’hauran de considerar no presentades.
b) La terminació del procediment, sense necessitat de resolució expressa, el dia en què es fa el pagament.
c) L’exhauriment de la via administrativa. El termini per a interposar recurs contenciós administratiu s’inicia l’endemà
del dia en què té lloc el pagament voluntari.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop hagi estat publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oﬁcial de la Província
i en el Diari Oﬁcial de la Generalitat de Catalunya i hagi transcorregut el termini establert en l’article 63.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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Fran Morancho López, alcalde
Mont-roig del Camp, 26 de juny de 2018

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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