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NORMES D’ACCÉS AL MERCAT MEDIEVAL  
AQUAVIVA MEDIEVALIS 2016 

 

Dies: 22 i 23 d’octubre de 2016 
Lloc: Nucli antic del municipi d’Aiguaviva (Gironès) 
 

I. PARADA 
 

• Cada paradista/artesà portarà els elements necessaris per muntar la seva parada. 
Aquests hauran de ser de fusta o bé està coberts per materials el més semblants 
possibles a l’època medieval.  

• El vestuari de la persona o persones que estiguin a la parada també haurà d’estar 
ambientat en l’època medieval.  

• Queda totalment prohibit utilitzar calçat esportiu.  

• Es recomana evitar portar a la vista joies, rellotge ni mòbil. 

• Queda prohibit utilitzar bosses de plàstic (portar bosses de paper,...). 

• La retolació de la parada i la dels articles haurà de ser en català.  

• En cas d’utilitzar algun aparell (balances o similars) per a realitzar la venda dels 
productes exposats, caldrà que estigui completament dissimulat amb roba o altres 
materials.  

• En cas d’incompliment d’alguna d’aquestes normes, l’organització ho tindrà en compte 
per a properes edicions.  

• En cas que algun paradista no es presenti sense haver-ho comunicat a l’organització, 
quedarà descartat per a properes edicions.  

• No està permesa, en cap supòsit, la venda de begudes alcohòliques i tabac als menors 
de 18 anys. 

• Cal complir la normativa vigent del Codi Alimentari en cas de venda d’aliments. 

• No es podran dipositar deixalles ni escombraries de cap classe a l’exterior de les 
parades. Mentre la fira-mercat estigui oberta al públic, aquestes s’hauran de guardar 
en els recipients adequats, i una vegada es tanqui s’haurà de dipositar cada producte 
en el contenidor corresponent. Sota cada concepte les brosses es podran deixar fora 
dels contenidors o en els que no els hi correspongui (orgànica, paper i cartró, vidre, 
envasos o rebuig). 

• La distribució de les parades que farà l’organització serà inalterable, siguin quines 
siguin les condicions meteorològiques en que es desenvolupi el mercat. 

• Si per causes de força major no imputables a l’organització del mercat no fos possible 
la seva realització, els organitzadors declinen qualsevol responsabilitat per les 
despeses realitzades pel paradista/artesà. 

• La parada s’ha de mantenir oberta i en funcionament durant l’horari del mercat.  

• Durant la jornada s’aconsella no deixar la parada ni el material d’aquesta sense 
vigilància.  

• El mercat no comptarà amb servei de vigilància, pel que s’aconsella desmuntar la 
parada en acabar la jornada o bé no deixar-hi cap material de valor en ella.  

• L’organització es reserva el dret de modificar aquestes normes i el programa de 
l’esdeveniment si causes majors obliguessin a fer-ho. 

• L’Ajuntament no es responsabilitza dels objectes sostrets o els danys que es puguin 
ocasionar a la parada. 
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• Els participants de parades que no respectin les bases de participació o que tinguin un 
tracte no respectuós cap algú de l’organització o del personal de l’Ajuntament, no 
seran admesos a les següents edicions. 

 

II. HORARIS 
 
Horaris d’obertura de la fira-mercat: 

� Dissabte, 22/10/2016 de les 10.30 h a les 19.00 h 
� Diumenge, 23/10/2016 de les 10.00 h a les 17.00 h 

 
Horari de muntatge i desmuntatge de les parades participants a la fira-mercat: 

� Dissabte, 22/10/2016 
L’horari de muntatge de les parades serà de 09.00 a 10.00 h  
El desmuntatge es farà a partir de les 19.00 h 

 
� Diumenge, 23/10/2016 

L’horari de muntatge de les parades serà de 08.30 a 09.30 h  
El desmuntatge es farà a partir de les 17.00 h 

 

MUNTATGE: 
• El muntatge de les parades s’ha d’efectuar segons l’horari indicat anteriorment. A 

l’hora de l’obertura del mercat les parades han d’estar totalment muntades i el 
personal amb la disfressa medieval. 

• No es podrà modificar la ubicació adjudicada i els metres durant la fase de muntatge. 

• Per tal de que es realitzi tot ordenadament, es podrà entrar amb el vehicle, 
descarregar i anar a aparcar-lo abans de muntar. L’espai és reduït, pel que no es 
permetrà muntar amb el vehicle aparcat al costat. 

 

FUNCIONAMENT:  
• La parada s’ha de mantenir ESTRICTAMENT oberta i en funcionament el dissabte dia 22 

d’octubre, des de les 10.30 h fins les 19.00 h i el diumenge dia 23 d’octubre, des de les 
10.00 h fins les 17.00 h, com a norma general.      

 

DESMUNTATGE: 
• El desmuntatge de les parades s’ha d’efectuar segons l’horari indicat anteriorment. 

• Abans d’entrar el cotxe, desmuntar la parada. Una vegada s’entri el cotxe, carregar 
ràpid i treure’l. 

• En tot moment preguem que es tingui en compte que l’espai és reduït i que s’ha 
d’intentar deixar espai per la resta de vehicles per tal de no col·lapsar la circulació. 

• S’han de seguir les instruccions tant de la organització de la Fira. 
 

III. REQUISITS 
 
Per exercir la venda, els participants hauran de presentar la documentació següent: 

� Instància model expressa de sol·licitud i declaració responsable pel mercat edició 2016, 
degudament omplerta i signada. 

� Fotocòpia NIF/CIF/NIE. 
�  Fotografia on surti; la parada totalment muntada amb el producte a vendre i el 

venedor/a amb la disfressa que portarà els dos dies del mercat. 
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IV. CRITERIS DE SELECCIÓ 
 

• D’acord amb les característiques d’espai i de volum del mercat medieval Aquaviva 

Medievalis, l’organització seleccionarà les parades per la seva presentació i producte. 
És per això que és indispensable presentar la fotografia de la parada actual, on hi surti 
el decorat, el producte i les persones amb la seva disfressa que estaran realitzant la 
venda els dies de la fira. 

• Tanmateix s’intenta que no es repeteixin moltes parades del mateix producte. En el cas 
que hi hagi vàries sol·licituds del mateix producte, es seleccionarà en primer lloc la que 
té millor presentació medieval i hagi assistit a edicions anteriors complint les bases de 
participació adequadament. 

• Queda prohibit expressament el traspàs de la titularitat de la parada, per qualsevol 
títol. 

• Aquells paradistes que a l’edició anterior no hagin respectat les bases de participació, 
que hagin tingut un tracte no respectuós cap algú de l’organització o personal de 
l’Ajuntament, no serà admès a la present edició. 

 

V. TERMINI D’INSCRIPCIÓ 
 
Aquest termini és aplicable a qualsevol sol·licitud i finalitza el dimarts dia 18 d’octubre de 2016 
(per sol·licituds fora de termini, consulteu a l’Ajuntament) i es podrà realitzar pels mitjans 
següents: 

• Per adreça electrònica: ajuntament@aiguaviva.cat. No oblideu signar la sol·licitud. 

• En persona al registre general d’entrada de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 
09.00 a 14.00h i dimecres i dijous de 16.00 a 19.00h. 

 

VI. QUOTA D’INSCRIPCIÓ 
 

• Una vegada confirmada l’acceptació de la inscripció per part de l’organització, abans 
de l’obertura del mercat caldrà pagar la quota d’inscripció.  

• La quota d’inscripció per a l’edició 2016 serà de 10 euros. 
 
 
 
 


