DEPARTAMENT FIRA DE TOTS SANTS (GB)
EXP. 73/2022
ASSUMPTE Expositors Fira 2022
Bases participació FIRA INFANTIL I ATRACCIONS MECÀNIQUES
Les condicions de participació de FIRA INFANTIL I ATRACCIONS MECÀNIQUES corresponen
als sectors d'exposició següents:
Plaça del Teular, C. La Creu, Ben Alsahagui; Recinte Firal Teular
1. ORGANITZACIÓ
L'organització de la fira de tots sants està a càrrec de l'Ajuntament de Cocentaina, servei
delegat per la Sra. Alcaldessa, en l'àmbit de les seues competències, en la regidora delegada
de Fira, i assignat al departament municipal de Promoció Econòmica i Fira (C/ Sant Cristòfol, 6
– 8 Cocentaina).
Aquest departament és l'encarregat d'examinar les solꞏlicituds rebudes i determinar si s'ajusten
a les condicions establides segons els criteris que se citen en el punt 7 d'aquestes condicions,
podent exigir les comprovacions que considere oportunes.
2. DURACIÓ I HORARI
L'edició de la FIRA se celebrarà en el lloc de costum (nucli urbà de Cocentaina), del 29
d'octubre a l'1 de novembre de 2022. No obstant això, el cap de setmana anterior 21, 22 i 23
d'octubre de 2022 ja estarà en funcionament la totalitat d'expositors i atraccions mecàniques
d'aquest sector.
L'horari comercial establit per l'organització que ha de complir-se obligatòriament és el següent:
12.00 h – 22.00 h.
3. EXPOSITORS
Atraccions mecàniques: Bous mecànics, Pista Americana, Llits Elàstics, Tren de la Bruixa,
Escalèxtric, Pista de Cotxes, Baby, Jumping, Salt Mortal, Pisteta de Cotxes, Saltamartins,
Bufalets, Ciber Ratolí, Coco Bongo, Sénies, Drac, Barco Pirata, Take Off, Simulador, etc...
Tómboles, casetes de tir i annexos: Tómboles, casetes de tir, maquines de jocs, etc...
Remolc Alimentació: Xurros, Crepes, Gofres, Hamburgueses, Creïlles, Frànkfurts i similars; i
refrescos.
4. MODEL D'EXPOSICIÓ
4.1 ATRACCIONS MECÀNIQUES
L'Ajuntament entregarà la porció de sòl en condicions per a la instalꞏlació de les atraccions
mecàniques, l'autorització corresponent comprendrà la superfície d'ocupació, quedant a la
disposició de l'autoritzat els metres quadrats corresponents.
No obstant això, la disposició de les atraccions es durà a terme d'acord amb la profunditat
d'aquestes, per a obtindre una uniformitat lineal en la part frontal d'accés dels usuaris, la
qual conforma el corredor de gent en la zona del recinte firal.
L'Ajuntament permetrà l'estacionament dels vehicles i remolcs dels titulars de les atraccions
que facen ús del recinte d'atraccions. Els camions pesats i tràilers de grans dimensions
s'hauran d'estacionar fora del nucli urbà de Cocentaina, en aquells llocs que l'organització
destinarà per a aquesta finalitat.

NORMES DE FUNCIONAMENT: La colꞏlocació dels aparells i els llocs es farà respectant les
eixides d'emergència, deixant un corredor central per al públic, i amb la suficient amplària i
separació entre aparells instalꞏlats, podent els serveis tècnics municipals, per causa
degudament justificada, ordenar l'alteració de la colꞏlocació o la retirada d'instalꞏlacions que no
complisquen amb l'anteriorment exposat.
En cada edició de la Fira, l'Ajuntament establiran DOS DIES DEL/A XIQUET/A, que no seran ni
dissabte ni diumenge, i en el qual el preu màxim de les atraccions serà d’1,50 euros.
La duració mínima de cada viatge serà entre 4 i 7 minuts depenent de la mena d'atracció
mecànica.
També es destinarà una jornada de Fira consensuada entre l'ajuntament i l'autoritzat, dins del
període de temps que estiguen instalꞏlades les atraccions, en la qual el funcionament de les
atraccions estarà lliure de so i amb un nivell d'ilꞏluminació inferior a l'habitual.
El preu màxim de les atraccions fixat és de 3,50 euros, no podent patir variació durant el
termini de vigència d'aquesta autorització
Aspectes Tècnics
Les diferents atraccions hauran de comprendre les obligacions següents:
Seguretat per al públic assistent, treballadors, executants i béns.
Condicions de solidesa de les estructures i de funcionament de les instalꞏlacions.
Condicions i garanties de les instalꞏlacions elèctriques com a temporals en emplaçaments
oberts.
Prevenció i protecció d'incendis i altres riscos inherents a l'activitat, facilitant l'accessibilitat dels
mitjans d'auxili externs.
Condicions de salubritat, higiene i acústica, determinant expressament les condicions
d'insonorització dels locals necessària per a evitar molèsties a tercers.
Protecció del medi ambient urbà i natural.
Condicions d'accessibilitat i gaudi per a persones discapacitades, d'acord amb el que es
disposa en la normativa sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i que
possibiliten el gaudi real de l'espectacle per part d'aquelles. En aquest sentit, es realitzaran les
adaptacions necessàries als locals i en les instalꞏlacions en el termini que reglamentàriament
s'establisca, d'acord amb la citada llei.
Pla d'emergència segons les normes d'autoprotecció en vigor.
Subministrament elèctric de baixa tensió :
L'ajuntament no ofereix connexió de llum
L'energia elèctrica procedirà de la subministrada per CGP de diferents potències, des dels
punts assignats per a la connexió per Iberdrola i de la subministrada per Grups Electrògens
Portàtils llogats o en propietat per a tal fi. Tal com mostra el pla adjunt de distribució de les
instalꞏlacions.
La càrrega màxima per atracció depén del grau d'utilització que es desitge aconseguir. En tots
els casos, la potència a preveure es correspon amb la capacitat màxima de la instalꞏlació,
definida aquesta per la intensitat assignada de l'interruptor general automàtic de l'atracció.
La càrrega total corresponent al Recinte Firal destinat principalment a les atraccions firals, a
dalt relacionades, resulta de la suma de la càrrega corresponent al conjunt d'aquestes
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atraccions amb elements mecànics o desplegables que formen part d'aquest, i ascendeix a un
total 334.796 watts el que equival per a un factor de potència de 0,8 a una potència de 420
kvats.
La previsió dels consums i càrregues s'ha realitzat d'acord amb el que es disposa en la
Instrucció ITC-BT-10 del vigent Reglament de Baixa Tensió. La càrrega parcial prevista de
cada atracció relacionada serà la que cal considerar en el càlcul dels conductors de les
escomeses i en el càlcul de les instalꞏlacions d'enllaç.
Característiques del subministrament elèctric: Corrent altern a 230/400 V i a una freqüència de
50 Hz.
La instalꞏlació elèctrica complirà amb el que s'estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.
Les instalꞏlacions elèctriques necessàries estaran d'acord amb les prescripcions del vigent
reglament per a baixa tensió, instruccions ITC-BT específiques que li són aplicables,
particularment la ITC-BT-34. les normes específiques de l'empresa subministradora aprovades,
així com de la MTD esmentada, i realitzant les proves i verificacions reglamentàries fins a
obtindre els resultats favorables.
Resistència de la terra de protecció: <80 ohmios
Mesura de la resistència de l'aïllament: >10 Megaohmios
Els grups electrògens no s'instalꞏlaran fins al dia d'inspecció tècnica a realitzar pel tècnic
municipal i constituirà una zona de risc especial baix, en estar en intempèrie, segons CTE, DBSI-1, taula 2.1. Se senyalitzarà la seua ubicació en el Pla de Distribució Definitiva a aportar
quan es munten les atraccions i només requereix un clos perimetral per a evitar l'accés directe
del públic com a mesura correctora.
Els grups electrògens es concentraren en diversos recintes barrats i permanentment vigilats per
personal qualificat que s'habilitaren per als dies que dure l'activitat. Aquests recintes disposaran
de les mesures de seguretat de protecció contra incendis preceptives segons ITC-BT-28 del
REBT.
El personal qualificat encarregat de la vigilància dels generadors disposarà dels telèfons
d'emergència corresponent: protecció civil, bombers, etc.
S'HAURÀ DE FIXAR UN MATEIX DIA PER AL PROVEÏMENT DE CARBURANT DELS
GENERADORS O GRUPS ELECTRÒGENS, EL QUAL S'HAURÀ DE REALITZAR SOTA LA
SUPERVISIÓ DE PERSONAL QUALIFICAT I EN HORARI DE NO OBERTURA DE LES
ATRACCIONS.
Els grups electrògens estaran colꞏlocats el més pròxims a les atraccions en zones no
accessibles pel públic (zones privades dels firaires) i degudament barrat l'accés a aquestes
zones. El publique només té accés al carrer o via de circulació i a la corresponent atracció com
a usuari d'aquesta. L'accés a les zones privades dels firaires estarà barrat.
La ilꞏluminació s'ajustarà al que s'estableix en el Decret 143/2015, d'11 de setembre, del
Govern Valencià i al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Extintors
Es colꞏlocarà un extintor cada 100 m² o fracció i sempre un mínim de dos, de manera que el
recorregut des de qualsevol punt del recinte a un d'ells no siga superior a 15,00 metres,
quedant clarament visibles al públic. Independentment, hauran de dotar-se d'extintors exclusius
les zones de risc especial.
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Els extintors seran del tipus i eficàcia adequats a la classe de foc que es puga generar, i en
qualsevol cas no inferior a 21A-113B de pols ABC polivalent i de 6 Kg de càrrega, els extintors
de CO₂ amb una eficàcia de 34 B i de 5 Kg. de càrrega.
Seguretat:
PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
El risc d'incendi és superior a causa de la naturalesa temporal de les instalꞏlacions i a la
presència de públic. Això ha de tindre's en compte quan es valoren les influències externes,
d'acord amb la naturalesa del material processat o emmagatzemat.
L'equip elèctric ha de seleccionar-se i construir-se de manera que l'augment de la temperatura
normal i l'augment de temperatura previsible, en el cas que es produïsca una possible fallada,
no donen lloc a una situació perillosa.
PROTECCIÓ CONTRA ALTES TEMPERATURES
L'equip d'ilꞏluminació, com per exemple, els llums incandescents, focus, xicotets projectors i
altres aparells o dispositius amb superfícies que arriben a altes temperatures, a més de
protegir-se adequadament, ha de disposar-se prou apartats dels materials combustibles.
Els aparadors i els rètols amb ilꞏluminació interna es construiran amb materials que tinguen una
resistència a la calor apropiada, siguen mecànicament resistents i tinguen aïllament elèctric, al
mateix temps que comptaran amb una ventilació adequada.
Llevat que els articles exposats siguen de naturalesa incombustible, els aparadors
s'ilꞏluminaran solament des de l'exterior, o amb llums de poca emissió de calor, en el seu
funcionament.
Els estands que continguen una concentració d'aparells elèctrics, accessoris d'ilꞏluminació o
llums, propensos a generar una calor superior al normal, tindran una coberta ben ventilada,
construïda amb materials incombustibles.

PARAMENT I MUNTATGE D'EQUIPS
El parament de comandament i protecció haurà d'estar situat en envoltats tancats que no
puguen obrir-se o desmuntar-se més que amb l'ajuda d'un útil o una clau, a excepció dels seus
accionaments manuals. Els graus de protecció per a les canalitzacions i envoltats serà IP per a
instalꞏlacions d'interior i IP 45 per a instalꞏlacions d'exterior, segons UNE 20324.
Cables elèctrics: Per a instalꞏlacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima
300/500V segons UNE 21027 o UNE 21031 i aptes per a serveis mòbils.
En instalꞏlacions exteriors els cables seran de tensió assignada mínima 450/750V amb coberta
de policloroprè o similar, segons UNE 21027 o UNE 21150 i aptes per a serveis mòbils.
Per a enllumenats festius s'utilitzen cables flexibles de característiques constructives segons
UNE 21027 o UNE 21031.
La longitud dels cables de connexió flexibles o cordons no sobrepassarà els 2 m.
Canalitzacions: Les canalitzacions es realitzaran mitjançant tubs o canals segons el que es
disposa en la ITC-BT-20 i 21. Les canalitzacions metàlꞏliques o no metàlꞏliques hauran de
tindre un grau de protecció IP4X segons UNE 20324
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Altres equips:
Lluminàries: Les lluminàries fixes situades a menys de 2,5 m del sòl o en llocs accessibles a
les persones, hauran d'estar fermament fixades i situades de manera que s'impedisca tot risc
de perill per a les persones o inflamació de materials. L'accés a l'interior de les lluminàries
només podrà realitzar-se mitjançant l'ús d'una eina.
Enllumenat d'emergència: S'instalꞏlarà enllumenat de seguretat seguint l'estipulat en la ITCBT-28 en aquelles instalꞏlacions temporals interiors que puguen albergar mes de 100 persones
Interruptors d'emergència: Un circuit independent alimentarà les lluminàries, ilꞏluminat de
vitrines, etc., els quals hauran de ser controlats per un interruptor d'emergència.
Bases i preses de corrent: Un nombre apropiat de preses de corrent hauran de ser
instalꞏlades a fi de permetre als usuaris complir les regles de seguretat. Les preses de corrent,
instalꞏlades en el sòl aniran dins d'envolupants protegides contra la penetració M aigua.
Addicionalment als graus de protecció indicats anteriorment, hauran de tindre un grau de
protecció contra l'impacte K 10, segons UNE EN 50102
Un sol cable o cordó ha de ser unit a una presa. No s'han d'utilitzar adaptadors multi via. No
s'han d'utilitzar les bases múltiples, excepte les bases múltiples mòbils, que s'alimentaran des
d'una base fixa amb un cable de longitud màxima 2 m.
Connexions a terra: Quan s'instalꞏle un generador per a subministrar alimentació a una
instalꞏlació temporal, utilitzant un sistema TN, TT o IT, ha d'anar-se amb compte per a
garantir que la instalꞏlació està correctament connectada a terra. El conductor neutre o
punt neutre del generador ha de connectar-se a les parts conductores accessibles M
generador.
La xarxa de terres de la instalꞏlació connectada a la generació serà independent de qualsevol
altra xarxa de terres. Es considerarà que les xarxes de terra són independents quan el pas del
corrent màxim de defecte per una d'elles, no provoca en l'altra diferències de tensió, respecte a
la terra de referència, superiors a 50 V.
En les instalꞏlacions d'aquest tipus es realitzarà la posada a terra del neutre del generador i de
les masses de la instalꞏlació conforme a un dels sistemes recollits en la ITC-BT 08.
Quan el generador no tinga el neutre accessible, es podrà posar a terra el sistema mitjançant
un transformador trifàsic en estrela, utilitzable per a altres funcions auxiliars. En el cas que
treballen diversos generadors en paralꞏlel, s'haurà de connectar a terra, en un sol punt, la unió
dels neutres dels generadors.
Conductors de protecció: S'aplicarà l'indicat en la Norma UNE 20460-5-54 en el seu apartat
543. Com a exemple, per als conductors de protecció que estiguen constituïts pel mateix metall
que els conductors de fase o polars, tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula
adjunta, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instalꞏlació; en cas que
siguen de diferent material, la secció es determinarà de manera que presente una conductivitat
equivalent a la que resulta d'aplicar la taula.
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Caixes, quadres i armaris de control: Les caixes destinades a les connexions elèctriques,
quadres i armaris hauran de tindre un grau de protecció mínim igual a IP 45. En cada atracció o
caseta ha d'existir un quadre de protecció i comandament, que ha d'estar compost per caixa de
material aïllant, interruptor diferencial i interruptors magnetotèrmics que protegisquen tots i
cadascun dels circuits del subministrament, contra defectes, sobrecàrregues i curtcircuits.
Aquests elements hauran de reunir els requisits indicats en la ITC-BT-34. Aquest quadre es
colꞏlocarà després de la CGP, cap a l'interior de la instalꞏlació del firaire.
4.2 TÓMBOLES, CASETES DE TIR I ANNEXOS
La longitud màxima autoritzada per a les tómboles és de 12 metres
La longitud màxima autoritzada per a les casetes de tir i annexos és de 6 metres
S'han de respectar els següents aspectes:
- Visibilitat de la resta d'expositors
- Pas dels visitants
- Cura estètica
- Seguretat
- Sanitat
- Higiene
L'organització no ofereix punt de llum, per la qual cosa cada expositor ha d'encarregar-se de
contractar el seu punt de llum mitjançant el seu instalꞏlador habitual. Aquells expositors que
decidisquen utilitzar motors electrògens per a la generació de llum, han de complir les mesures
d'àudio, les quals obliguen a no molestar mitjançant soroll als expositors veïns. S'HAN
D'UTILITZAR GENERADORS SILENCIATS.
4.3 JOGUETS
La parada de joguets correspon als metres lineals assignats per l'organització prèviament, i
sense que el lloc sobrepasse els 3,00 metres de profunditat (inclosa la visera oberta), i com
a màxim s'autoritzaran llocs de 20 metres lineals de part frontal destinada a la venda directa.
Els tendals han de ser obligatòriament de color blanc
S'han de respectar els aspectes següents:
- Visibilitat de la resta d'expositors
- Pas dels visitants
- Cura estètica: tendals de color blanc
- Seguretat
- Sanitat
- Higiene
L'organització no ofereix punt de llum, per la qual cosa cada expositor ha d'encarregar-se de
contractar el seu punt de llum mitjançant el seu instalꞏlador habitual. Aquells expositors que
decidisquen utilitzar motors electrògens per a la generació de llum, han de complir les mesures
d'àudio, les quals obliguen a no molestar mitjançant soroll als expositors veïns. S'HAN
D'UTILITZAR GENERADORS SILENCIATS.
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4.4 REMOLCS D'ALIMENTACIÓ
La longitud màxima autoritzada del remolc és de 6 metres.
S'han de respectar els aspectes següents:
- Visibilitat de la resta d'expositors
- Pas dels visitants
- Cura estètica
- Seguretat
- Sanitat
- Higiene
L'organització no ofereix punt de llum, per la qual cosa cada expositor ha d'encarregar-se de
contractar el seu punt de llum mitjançant el seu instalꞏlador habitual. Aquells expositors que
decidisquen utilitzar motors electrògens per a la generació de llum, han de complir les mesures
d'àudio, les quals obliguen a no molestar mitjançant soroll als expositors veïns. S'HAN
D'UTILITZAR GENERADORS SILENCIATS.

** REQUISITS HIGIÈNICS I SANITARIS
Les condicions higièniques i sanitàries que hauran de complir tots els establiments que
subministren menjades i/o begudes no envasades són les següents (reglament 852/2004):
- Haurà d'explicar-se amb instalꞏlacions o mitjans adequats per al manteniment i el control de
les condicions adequades de temperatura dels productes alimentaris. Els taulells estaran dotats
de vitrines i, si és el cas, de frigorífics. Els productes frescos estaran sempre refrigerats i els
productes curats protegits.
- S'ha de justificar la PROCEDÈNCIA dels productes el mateix dia del muntatge (s'acreditarà
per mitjà de factures)
- Disponibilitat d'aigua potable suficient o depòsits d'aigua potable amb aixetes.
- Disponibilitat de depòsits d'aigües residuals o, almenys, de les degudes canalitzacions per a
la conducció als desguassos públics. Així mateix, haurà d'explicar-se amb mitjans o
instalꞏlacions adequades per a l'emmagatzematge i eliminació higiènica de substàncies i
rebutjos, ja siguen líquids o sòlids.
- Els taulells estaran dotats de vitrines i, en el seu cas, de frigorífics. Els productes frescos
estaran sempre refrigerats i els productes curats estaran protegits. o s'hauran de colꞏlocar els
productes alimentaris de manera que s'evite el risc de contaminació d'aquests, que puga fer-los
no aptes o desaconsellables per al consum humà en aquest estat.
- Les superfícies que estiguen en contacte amb els productes alimentaris hauran d'estar en bon
estat i ser fàcils de netejar i, en cas necessari, de desinfectar, la qual cosa requerirà que els
materials siguen llisos, llavables, resistents a la corrosió i no tòxics, evitant angles i racons en
els quals s'acumules la brutícia.
- Haurà d'explicar-se amb material adequat per a la neteja i, quan siga necessari, la desinfecció
de l'equip i els utensilis de treball. Així mateix s'hauran d'adoptar les mesures necessàries
perquè la neteja dels productes alimentaris, si forma part de l'activitat, que es realitze
higiènicament.
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- Instalꞏlacions adequades per a mantindre una correcta higiene personal (neteja i assecat
higiènic de mans). (Els hostals, a més hauran de comptar amb instalꞏlacions sanitàries
higièniques i vestuaris).
- Aquells altres que per a aquests productes exigisquen les reglamentacions tècniques i
sanitàries corresponents.
- Els treballadors de l'establiment han de tindre en tot moment el CARNET DE MANIPULADOR
D'ALIMENTS damunt. S'haurà de presentar davant qualsevol possible inspecció de sanitat.
Hauran de mantindre en tot moment un elevat grau de neteja i portar una vestimenta
adequada, neta i, en el seu cas, protectora.
FEM: Al final de cada jornada, cada expositor ha de depositar els residus generats al llarg del
dia (caixes, papers, etc…) davant del lloc perquè els serveis de neteja passen a recollir-los.
QUEDA TERMINANTMENT PROHIBIT DEPOSITAR ELS RESIDUS DURANT ELS DIES DE
FIRA DARRERE DELS LLOCS.
CLAVEGUERAM: Queda totalment prohibit abocar a la xarxa de clavegueram els olis d'ús
alimentari. Una vegada que hagen sigut utilitzats, aquests hauran de ser gestionats de manera
adequada (s'entregaran a gestor o en l'Ecoparc) havent de quedar constància per escrit
d'aquesta gestió.
PRODUCTE

Atraccions mecàniques, joguets, màquines de joc, tómboles, casetes de tir,
xurreries, remolques alimentació (frànkfurts, hamburgueses, gofres...)

UBICACIÓ

Plaça del Teular, C. La Creu, Ben Alsahagui; Recinte Firal Teular

SUPERFÍCIE

7.420 m2

MODEL
EXPOSICIÓ

Atraccions: superfície lliure a ocupar (m²)
Joguets: metre lineal (ml) - màxim 20 metres lineals
Resta de models: metre lineal (ml)

LLUM

NO

FIBRA

NO

PUNT AIGUA

SÍ (Remolcs d'alimentació i atraccions d'aigua - “Aneguets”)

Preus 2022:
Atraccions mecàniques
Joguets, tómboles, casetes de tir i similars
Xurreries (gofres, creïlles, kebab) amb remolc

5 €/m² atraccions de fins a 100 m²
3 €/m2 atraccions de més de 100 m²
60,00 €/metre lineal
325,00 €

5. SEGURETAT / VIGILÀNCIA
L'organització assumeix la vigilància de les instalꞏlacions de l'espai destinat a la Fira, però no
es responsabilitza dels danys, robatoris, furts i sostraccions que es puguen ocasionar en
els elements exposats en les parcelꞏles.
Per a assegurar els materials exposats, l'expositor ha de ser qui concerte l’assegurança i la
vigilància corresponent.
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6. RESERVA D'ESPAIS
La reserva d'espais haurà de formalitzar-se mitjançant l'abonament de l'import indicat en
la carta de pagament corresponent, que haurà de realitzar-se amb anterioritat a la data
límit de pagament que aquesta indique.
Els abonaments realitzats després de la data límit no seran admesos, excepte si queden
espais lliures després de la primera adjudicació entre les rebudes dins del termini.
Al costat del justificant de pagament, s'acompanyarà l'acceptació d'aquestes condicions de
participació signada i segellada, la qual obliga la signatura interessada a participar en la Fira,
pressuposant el coneixement de les presents condicions de participació i el sotmetiment exprés
d'aquestes, així com les instruccions tècniques facilitades pel departament de Fira i les
prescripcions i normes vigents. (ANNEX I)
7. ADMISSIÓ I ADJUDICACIÓ DE SOLꞏLICITUDS
Correspon al Departament de Fira l'examen de les peticions rebudes i la determinació de si
s'ajusten a les condicions establides, així com la seua baremació d'acord amb els criteris
establits, podent exigir les comprovacions que considere oportunes.
L'organització té la facultat per a acceptar o desestimar qualsevol solꞏlicitud de reserva d'espai.
L'adjudicació dels espais és un dret exclusiu de l'ajuntament i es realitzarà en funció de les
consideracions d'origen tècnic.
Els expositors participants en l'edició anterior, podran renovar la seua participació en idèntiques
condicions, sempre que no hagen causat incidències en la seua participació i que no es compta
amb una demanda de solꞏlicituds superior als espais disponibles.
Els expositors que abandonen la Fira, no respecten els horaris, la normativa i/o resulten
conflictius amb el públic, l’organització, el personal tècnic o amb la resta d'expositors podran
ser exclosos per a edicions futures.
Els criteris de baremació aplicats per a la selecció de participació de nous expositors són:
1.- Tipus d'atracció, tómbola, caseta i annex i/o similar (varietat, novetat, qualitat, interés…)
2.- Disposició de l'atracció, tómbola, caseta i annex i/o similar (decoració, instalꞏlacions,
accessibilitat, estètica, personal d'atenció al client…)
3.- Absència d'incidents en participació en anys anteriors, si és el cas.

Les persones interessades hauran de presentar abans del 31 d'agost la solꞏlicitud de
participació corresponent al seu model d'exposició (FIRA INFANTIL I ATRACCIONS
MECÀNIQUES) al costat de la documentació complementària que a continuació es detalla:
- NIF DE LA PERSONA SOLꞏLICITANT
- FOTOGRAFIES DE L'ATRACCIÓ, TÓMBOLA, CASETA I/O ANNEX
- INFORMACIÓ / CATÀLEG / IMATGES DE L'ATRACCIÓ, TÓMBOLA, CASETA I/O ANNEX
Totes les solꞏlicituds de participació juntament amb la documentació anteriorment detallada
s'hauran de presentar telemàticament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de
Cocentaina www.cocentaina.sedelectronica.es (Solꞏlicitud d'Autorització per a l'exposició i
venda comercial - Fira de Tots Sants / Solꞏlicitud d'Autorització per a l'exposició i venda
comercial - Fira de Tots Sants)
8. SERVEIS
L'organització de la Fira té al seu càrrec serveis bàsics com l'enllumenat públic extraordinari i la
neteja diària del recinte firal.

9. MUNTATGE I DESMUNTATGE
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Una vegada aprovades les autoritzacions de participació per a l'edició 2022, l'organització
facilitarà als expositors participants la informació següent que cal tindre en compte:
PLÀNOL DEL RECINTE FIRAL
Per a accedir al muntatge al recinte firal, l'espai estarà buidat, adequat i lliure d'obstacles a
partir de la 09.00 hores del DIVENDRES 14 D'OCTUBRE.
Per part seua, el desmuntatge ha d'estar acabat abans del DIVENDRES 11 DE NOVEMBRE
IMPORTANT: ELS CAMIONS I VEHICLES PESANTS UTILITZATS PER Al TRANSPORT DE
LES ATRACCIONS, NO PODRAN QUEDAR ESTACIONATS EN EL NUCLI URBÀ DE LA
LOCALITAT, HAVENT DE QUEDAR ESTACIONATS FORA EL NUCLI URBÀ (POLÍGONS,
SOLARS) DURANT EL PERÍODE DE TEMPS QUE ROMANGUEN MUNTADES LES
ATRACCIONS
10. PREUS
Els expositors han de mostrar en tot moment el preu dels diferents productes exposats als
clients o compradors.
11. PUBLICITAT
La publicitat serà admesa solament a l'interior dels respectius espais i haurà de limitar-se a
la que l'expositor realitze dels seus propis articles.
La publicitat per mitjà d'altaveus, pelꞏlícules, diapositives o similars, com també la instalꞏlació i
l’ús d'ambientació musical, o demostracions en viu de processos o activitats, només serà
permesa sempre que no cause perjudicis o molèsties a l'activitat de l'esdeveniment o dels altres
expositors.
12. RESPONSABILITATS
La persona solꞏlicitant es compromet a disposar de totes les autoritzacions necessàries per a
l'exercici de l'activitat i es responsabilitza dels danys que en l'exercici de la seua activitat o
muntatge i desmuntatge d’aquesta poguera causar a tercers o al propi ajuntament.
13. FORÇA MAJOR
L'Ajuntament es reserva el dret d'admissió, com també, en cas de força major o de
circumstàncies particulars sobrevingudes, de retardar, acurtar, prolongar o anulꞏlar la mostra
comercial, sense que en tals casos li puga ser exigida cap responsabilitat.
Si per les mateixes causes la Fira haguera de ser interrompuda una vegada inaugurada, els
expositors no podran reclamar la devolució de l'abonament efectuat.
Únicament procedirà la devolució de les taxes cobrades en el cas d'anulꞏlació de la Fira abans
de la seua inauguració, per motius d'interés públic justificats.
14. INCIDÈNCIES
Sent d'interés públic ineludible el respecte de les condicions en les quals s'autoritza la
participació en la Fira, tant pel fet de celebrar-se a la via pública, com per la necessitat de
respectar la deguda coordinació entre tots els elements que formen part d'aquesta complexa
organització. S'adverteix que l’incompliment en qualsevol aspecte per part de l'expositor podrà
donar lloc a la revocació en qualsevol moment, per causa degudament justificada.
A més, aquest incompliment, fins i tot no havent sigut causa de revocació de l'autorització,
podrà motivar la denegació de la participació de l'expositor en futures edicions de la Fira.
15. TRIBUNALS COMPETENTS
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Per a tot eventual litigi, les parts se sotmeten a la competència dels òrgans de la jurisdicció
contenciosa administrativa d'Alacant.
16. CLÀUSULA DE PROTECCIÓ I CESSIÓ DE DADES
De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre, LOPD d'ara en avant) us informem que les dades
que vosté aporta en aquest procés seran incorporades a un fitxer la titularitat del qual
correspon a l'Ajuntament de Cocentaina, i que té per finalitat la gestió i la tramitació de la vostra
solꞏlicitud. Amb la signatura i / o lliurament d'aquest document, vosté manifesta el consentiment
per al tractament de les vostres dades per part de l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat
especificada. Així mateix, vosté manifesta el consentiment perquè les vostres dades puguen
ser cedides o comunicades a altres departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i / o altres
Administracions Públiques el concurs siga necessari per a la finalitat indicada, com també en
els casos prevists per la pròpia LOPD. Vosté podrà exercir els drets d'accés, rectificació,
cancelꞏlació i oposició que li atorga la LOPD dirigint una carta en el Registre General de
l'Ajuntament de Cocentaina, situat a la plaça de la Vila, 1, 03820 Cocentaina o a través del
Registre Electrònic (www.cocentaina.sedelectronica.es). En aquesta carta ha d'incloure la
vostra solꞏlicitud, signada per vosté o per una persona que exercisca representació o potestat
legal suficient sobre vosté, així com fotocòpia del NIF o document vàlid equivalent per a
l'acreditació de la vostra identitat i (en el seu cas) de la persona que us represente.
ANNEX I

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN LA FIRA DE TOTS SANTS
2022, A TRAVÉS DEL MODEL D'EXPOSICIÓ DE _________________________ (Condicions
aprovades per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cocentaina).

Sr. / Sra. __________________________________ amb DNI______________________ i en
qualitat de treballador autònom
Sr. / Sra. __________________________________ amb DNI______________________ i en
representació

de

l'empresa

________________________________________amb

NIF__________________
DOMICILI_____________________________________________________________
LOCALITAT_______________________ CP________ PROVÍNCIA________________
TELÈFON__________________ MAIL______________________________________

SIGNATURA I SEGELL,
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COCENTAINA ______ DE _________________________DE 2022
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