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INFORMACIÓ GENERAL PRELIMINAR  
 
Aspectes generals 
 
L’ajuntament de Móra la Nova és l’única entitat organitzadora de la Fira Agrícola, 
Ramadera Industrial.  
 
El Comitè Organitzador format pel Regidor/a de la Fira, i les persones que s’hagin nombrat 
per part d’aquest/a tindrà com a funcions: 
 

a) assignar els espais a ocupar pels firaires 
b) dur a terme la gestió de les sol·licituds dels espais, així com la gestió del cobrament 

de les taxes i preus públics derivats de l’ocupació d’espais públics amb parades, 
bars, tiros, tómboles i atraccions. 

c) vetllar pel compliment d’aquest Reglament amb el fi d’assolir un funcionament 
òptim de la Fira. 

 
La decisió de l’adjudicació dels espais dins el recinte de la FIRA serà del comitè, i tindrà el 
caràcter d’ inapel·lable i la seva assignació es dura a terme d’acord amb el criteri de millor 
encaix en els espais i en el bon funcionament de la Fira. 
 
La celebració del Certamen és anual. 
 
 
Dates de celebració i horari de la Fira: 
 
Les dates de celebració de la Fira Agrícola Ramadera i Industrial es fixaran cada any per la 
Junta de Govern Local o per la Regidoria de la Fira, permetent-se iniciar les tasques 
d’instal·lació i muntatge 11 dies abans del seu inici i la retirada de les instal·lacions 1 dia 
després de la data de finalització de la fira. 
 
No incloent dins d’aquestes dates les parcel·les ubicades al Passeig Àngel Guimerà (dreta). 
 
L’horari de LA FIRA serà el següent: 
 
- 10 a les 14 hores  
- 16 a 00:00 hores pel que respecta al exterior. 
 
L´Ajuntament es reserva el dret de canviar l’horari, la qual cosa es decidirà, en el seu cas, 
per la Junta de Govern Local o per la regidoria de la Fira. 
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Lloc de celebració: 
 
Mitjançant resolució de la Junta de Govern Local o de la Regidoria de la Fira és decidiran 
els carrers o parcel·les on es celebrarà la Fira. 
 
 
Centre d’informació:  
 
Ajuntament de Móra la Nova 
Major, 88 – 43770 Móra la Nova 
Telèfon 977 40 03 47 – Fax 977 41 42 74 
e-mail: aj.moralanova@altanet.org  
 
Pavelló Firal de Móra la Nova 
c/Imperial Tarraco s/n 
Telèfon 977 41 41 15  
e-mail: fira@moralanova.altanet.org 
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NORMES DE PARTICIPACIÓ  
 
 
 
1-Sol·licitud d’espai: 
 
1.1- La participació en LA FIRA es condiciona a la prèvia complementació de la 
“Sol·licitud de reserva d’espai” i a l’entrega de la documentació pertinent.  
  

- Junt amb la sol·licitud és presentarà la següent documentació: 
 
  1. D.N.I del firmant de la sol·licitud. 
  2. Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
  3. Pòlissa de responsabilitat civil (rebut últim pagament) 
  4. Rebut de pagament a la Seguretat Social. 
 
 - A més a més, es presentarà la següent documentació segons: 
 
  1. Atraccions Mecàniques:  -Butlletí Elèctric de l’atracció 
      -Certificats d’instal·lació 
      -Comprovant revisió extintors 
      -Manual d’instruccions de l’atracció 
 
  2. Atraccions Estàtiques: -Certificats d’instal·lació 
      -Comprovant revisió extintors 
 
  3. Bars / Tiros / Tómboles: -Butlletí elèctric 
      -Butlletí de gas (si procedeix) 
      -Comprovant revisió extintors 
 
  4. Parades:   -Butlletí elèctric (si procedeix) 
      -Comprovant revisió extintors 
 
1.2 – La manca de resposta a la sol·licitud de participació tindrà efectes desestimatoris de 
la mateixa. No seran notificades les sol·licituds no admeses. 
 
1.3 - El termini per presentar les sol·licituds, finalitzarà 8 dies naturals abans del dia 
d’inici/inauguració de la fira. 
 
1.4 – Per tal d’obtenir una autorització d’espai caldrà estar al corrent del pagament de les 
sancions previstes en aquest reglament. 
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2-Adjudicació d’espai: 
 
2.1 - És competència del Comitè Organitzador adjudicar les parcel·les segons les 
necessitats.  
 
2.2 - En el moment de la confirmació de la reserva de l’espai, s’haurà de fer efectiu la 
totalitat de l’import establert, mitjançant ingrés bancari realitzat, com a màxim, fins al setè 
dia abans del dia de  la inauguració  de la FIRA. 
 
2.3 – Si per qualsevol motiu, un cop efectuat el pagament, el sol·licitant renuncia a la seva 
participació en La Fira, perdrà tot el dret a la devolució de l’import ja abonat. 
 
2.4 – La manca de pagament de l’import en la data establerta anul·la automàticament 
l’adjudicació de la parcel·la. 
 
 
 
3- Obligacions dels adjudicataris 
 
3.1 - Abans d’iniciar el muntatge, es notificarà als vigilants municipals la seva arribada per 
fer el replanteig de la parcel·la adjudicada conjuntament amb l’encarregat municipal. 
 
3.2 - La superfície ocupada no podrà superar la que s’hagi previst expressament en 
l’imprés de sol·licitud.  
 
3.3 -  Els adjudicataris respectaran les dimensions de l’àrea autoritzada i NO instal·laran 
elements que interfereixin o molestin les instal·lacions col·lindants o al públic en general. 
 
3.4 -  Està totalment prohibida la cessió o subarrendament de l’espai adjudicat. 
 
3.5 - Els adjudicataris hauran de romandre amb l'activitat per la qual hagin rebut 
l’autorització durant TOTA la celebració de la Fira, acatant i respectant  les normes 
previstes i els seus horaris. 
 
No es permetrà el desmuntatge parcial o total de les atraccions mentre duri la Fira. 
 
3.6 - En el cas de NO compliment dels punts anteriors, el Comitè Organitzador podrà 
revocar l´autorització de reserva d´espai, perdent l´adjudicatari  el dret a la devolució de 
l’import efectuat. 
 
3.7 – Tots els adjudicataris estan en l’obligació de passar la Inspecció Tècnica Municipal.  
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4- Respecte i acatament d'ordres pel manteniment de la seguretat i bon 
funcionament de la FIRA.  
 
En tot moment els adjudicataris hauran d'acatar i respectar totes les indicacions, així com 
facilitar tota la documentació que li sigui requerida pel Comitè Organitzador, Vigilants 
Municipals, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Policia de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
5- Normes de seguretat  
 
S’establirà per l´Ajuntament  un servei de vigilància nocturna a l'exterior del recinte, però 
declina tota responsabilitat dels danys, furts o robatoris que es puguin produir.  
 
Els mateixos adjudicataris hauran de custodiar els seus productes. 
 
Queda totalment prohibida a la resta d’hores fora de les oficials de La Fira, la permanència 
oberta de les atraccions, casetes, bars i parades en general. 
 
 
6- Documents obligatoris que han de romandre en totes les atraccions 
d'acord amb la Norma UNE-EN 13814:2006  
 
Durant el muntatge, desmuntage i també dins el període firal s'haurà de tenir en l'atracció, 
la següent documentació que podrà ser requerida en qualsevol moment pel personal de 
l'Ajuntament, autoritat competent o empresa contractada a l'efecte:  
 
- Manual de funcionament  
- Llibre de manteniment de l'atracció 
 
 
7- Instal·lació de caravanes i habitatges.  
 
S'haurà de comunicar al Comitè Organitzador si es vol fer ús del Recinte habilitat per a la 
instal·lació de caravanes i / o camions i els números de matrícula d'aquests. En el cas que 
no es declari algun dels vehicles instal·lats els Vigilants Municipals podran procedir a la 
seva retirada, corrent a càrrec dels propietaris les despeses de grua i dipòsit.  
 
Els vehicles, caravanes etc. dels titulars de les autoritzacions de les reserves d’espai, 
s'instal·laran dins del recinte, en els espais reservats a aquesta. Si se susciten divergències 
en la col·locació de les caravanes o vehicles, seran resoltes in situ pels Vigilants 
Municipals i si hi hagués dubte es resoldrà a criteri de la Comissió organitzador de La Fira, 
previ informe verbal dels Vigilants Municipals. 
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7.1 - Neteja del Recinte  
 
Els adjudicataris que utilitzin el Recinte habilitat per la instal·lació de les caravanes i de 
camions, estaran obligats a mantenir en perfecte estat i pulcritud el Recinte, dipositant les 
escombraries i deixalles que es generin en els contenidors que instal·larà l'Ajuntament. No 
es permet l'abocament lliure d'aigües. 
 
Queda totalment prohibit fer foc fora de barbacoes o utensilis habilitats per a tal efecte. 
 
 
8– Subministrament d’energia elèctrica i Inspecció Tècnica Municipal  
 
L’organització NO facilitarà llum ni grup electrògen a les atraccions, parades, tómboles i 
“ tiros”. 
 
L’organització facilitarà llum als bars, xurreries i patateres. 
 
Serà obligatori passar la Inspecció Tècnica Municipal 
 
Els cables de conducció elèctrica hauran d'estar entubats o folrats, i penjats a prou alçada 
de seguretat o col·locats amb les mesures de seguretat que evitin el contacte amb el 
paviment, en tot el seu recorregut, sempre d'acord amb la normativa vigent. 

 

8.1 Pagament del Subministrament d’energia elèctrica per a caravanes i 
habitatges i de la Inspecció Tècnica Municipal 

 
En el moment de fer efectiu el pagament de la reserva de l’espai es farà efectiu el 
pagament del subministrament d’energia elèctrica per a caravanes i habitatges, i el 
pagament de la Inspecció Tècnica Muncipal quedant tot inclòs en un únic pagament. 
 
 
9-  Pagament 
 
Es farà un únic pagament on estaran inclosos els següents punts: 
 
  - Reserva de l’espai 
  - Inspecció Tècnica Municipal 

- Subministrament d’energia elèctrica per a caravanes i habitatges (si escau). 
 
Aquests punts hauran d’estar degudament detallats a la “Sol·licitud de reserva de l’espai”. 
 
Es recorda que, l’adjudicació de l’espai només es farà efectiva un cop s’hagi realitzat 
aquest pagament. 
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10. Infraccions lleus 
 
10.1 Ubicar una parada, bar, tiro, tómbola o atracció sense la notificació als vigilants 
municipals  als efectes de fer el replanteig de la parcel·la adjudicada conjuntament amb 
l’encarregat municipal, contravenint l’article 3.1 d’aquest reglament. 
 
10.2  Ocupar una superfície superior a la que s’hagi previst expressament en l’imprés de 
sol·licitud, contravenint l’article 3.2 d’aquest reglament. 
 
10.3 -  Instal·lar per part de l’adjudicatari/firaire d’un espai elements que interfereixin o 
molestin les instal·lacions col·lindants o al públic en general, contravenint l’article 3.3 
d’aquest reglament.. 
 
10.4  Cedir o subarrendar l’espai adjudicat, contravenint l’article 3.4 d’aquest reglament. 
 
10.5 No romandre un adjudicatari/firaire, amb l'activitat per la qual hagin rebut 
l’autorització, durant TOTA la celebració de la Fira, i/o no acatar i respectar  les normes 
previstes i els seus horaris;  dur a terme el desmuntatge parcial o total de les atraccions 
mentre duri la Fira, contravenint l’article 3.5 d’aquest reglament. 
 
10.6 Negar-se a passar la Inspecció Tècnica Municipal, o dificultar les tasques derivades 
de la mateixa, contravenint l’article 3.7 d’aquest reglament. 
 
No acatar i respectar les indicacions, així com negar-se a facilitar tota la documentació que 
siguin ordenades o requerides pel Comitè Organitzador, Vigilants Municipals, Forces i 
Cossos de Seguretat de l’Estat i Policia de la Generalitat de Catalunya, contravenint 
l’article 4 d’aquest reglament.  
 
10.7  No respectar els horaris oficials d’obertura i tancament de la Fira, contravenint 
l’article 5 d’aquest reglament. 
 
10.8 No mantenir en perfecte estat i pulcritud el Recinte;  dipositar escombraries i deixalles 
sense fer ús dels contenidors; l'abocament lliure d'aigües; fer foc fora de barbacoes o 
utensilis habilitats per a tal efecte per part dels adjudicataris que utilitzin el Recinte 
habilitat per instal·lació de les caravanes i de camions, contravenint l’article 7 d’aquest 
reglament. 
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11. Sancions. 
 
Les infraccions regulades en el present reglament seran sancionades d’acord amb la 
següent graduació: 
 
- Les infraccions se sancionaran amb multes de fins a 150,00 €. 
 
La quantia de les multes recollida a l’apartat anterior és la que s’estableix per les 
infraccions comeses a les disposicions d’aquest reglament.  
 
Per a la graduació de les sancions es tindrà en compte els següents extrems: 
 
- La reiteració d’infraccions del mateix tipus. 
- La transcendència social dels fets. 
- La naturalesa del perjudici ocasionat. 
- La intencionalitat de la persona infractora. 
 
Per la comissió d’altres infraccions tipificades en altres reglaments o ordenances 
municipals que es produeixin en ocasió de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial, caldrà 
estar a la regulació continguda en aquests/es.  
 
  


