
 
 
 
 

 

 

 

DEPARTAMENT FIRA DE TOTS SANTS (GB) 
EXP. 73/2022 
ASSUMPTE Expositors Fira 2022 
 
 
Bases participació DIVERSOS 
 
Les condicions de participació de DIVERSOS corresponen als sectors d'exposició següents: 
Comerç habitual i local no habitual (segons llicència d'activitat) 
Associacions: Finalitats no lucratives 
 
 
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. 
 
L'horari comercial establit per l'organització que ha de complir-se obligatòriament és el següent:  
09.00 h – 21.00 h. 
 
3. EXPOSITORS 
Poden concórrer al Certamen els fabricants i artesans amb els articles propis de la seua 
fabricació.  
 
S'autoritza també la participació a la següent tipologia d'empreses: magatzemista, 
representants i distribuïdors exclusius. 
 
El producte exposat ha de coincidir amb el concertat prèviament amb l'organització. Si no es 
compleix aquesta condició, l'expositor quedarà exclòs automàticament per a les edicions 
posteriors. 
 
No seran admeses solꞏlicituds de participació sota reserva o condicions particulars, ni a nom de 
més d'una signatura, encara que es tracte d'empreses filials, les quals hauran de realitzar la seua 
inscripció individualment, abonant l'import corresponent i signant les condicions de participació 

Productes catalogats per a aquest sector d'exposició: Comerç habitual i local no habitual 
(segons llicència d'activitat), Associacions amb finalitat no lucrativa.  

 
4. MODEL D'EXPOSICIÓ – PARCELꞏLA 
Ubicació:  
Comerç habitual: façana habitual de l'establiment (via pública) 
Locals Comercials “No habituals”: Direcció del local (interior d’aquest) 
Associacions sense ànim de lucre: Espai designat per l'organització (via pública) / Local 
 
Producte autoritzat: Producte autoritzat en la llicència d'activitat corresponent (COMERÇ 
HABITUAL / LOCAL COMERCIAL); loteria, captació de socis i informació de projectes 
(ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE) 
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4.1 COMERÇ HABITUAL 
Podran solꞏlicitar permís per a ocupar els metres de la seua façana, sempre consensuant 
prèviament amb el Departament de Fira el muntatge que es durà a terme. En cap cas es podrà 
ocupar ni obstaculitzar el pas dels visitants. Depenent del sector en el qual es trobe el comerç, 
s'haurà d'adequar a l'estètica i característiques de l'entorn. (Per exemple – zona Medieval: 
vestimenta i decoració adequada) 
 
** En el cas de venedors ambulants de la localitat que figuren en el padró del mercat ambulant 
dels dijous, ocuparan aquell espai físic que l'organització els adjudique. (Màxim 6 metres / 2 
estands) 
 
4.2 LOCAL COMERCIAL “NO HABITUAL” 
Situats en qualsevol zona del municipi independentment que estiga fora del recinte de fira. Per a 
poder obrir el local, serà requisit necessari adequar-lo d'acord amb les condicions i exigències 
requerides en un establiment comercial habitual, obtenint així una llicència d'obertura temporal 
per part de l'Ajuntament per als dies de Fira. De cap manera es podrà ocupar la via pública, 
l'autorització només habilita la venda i/o mostra a l'interior del local.  
 
4.3 ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE 
Aquelles que solꞏliciten la seua promoció en via pública, tan sols podran ocupar un màxim de 2 
metres lineals. Sense obstaculitzar el pas als visitants, i havent comunicat a l'organització la 
ubicació exacta.  
 
Per altra banda, aquelles associacions que utilitzen un local per a la seua promoció hauran de 
comunicar la direcció d’aquest a l'organització. El local haurà de complir les mateixes condicions 
que s'exigeixen als locals comercials no habituals. 
 
 

PRODUCTE  Comerç habitual i local no habitual (segons llicència d'activitat) 
Associacions: Finalitats no lucratives 

UBICACIÓ  ---- 

SUPERFÍCIE  ------- 

MODEL 
EXPOSICIÓ 

Comerç habitual i local no habitual: metres lineals – màxim façana 
establiment 
Associacions: Mesa Informativa - màxim 2 metres lineals 

LLUM  NO 

FIBRA  NO 

PUNT AIGUA  NO 

 
 
Preus 2022:  
 

Establiments d'alimentació   25,00 €/metre lineal

Resta d'establiments 15,00 €/metre lineal

 

Locals comercials no habituals en general, excepte els previstos 
en els apartats següents 

800,00 €.

Locals comercials no habituals solꞏlicitats per empresaris que 
tinguen establiment permanent al municipi 

200,00 €

Locals comercials solꞏlicitats per entitats sense ànim de lucre, 
quan es destinen els recursos obtinguts a les finalitats no 
lucratives de l'associació 

0,00€

 
5. SEGURETAT / VIGILÀNCIA 
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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. 
 
 
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.  
 
S'autoritzaran totes les solꞏlicituds que complisquen els requisits de participació. Tan sols per al 
model d'exposició d'associacions sense ànim de lucre s'aplicaran els següents criteris de 
baremació per a la selecció de participació de nous expositors són: 
 
1. Finalitats socials 
2. Associacions amb incidència social en la localitat i la comarca  
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 (DIVERSOS) al costat de la documentació 
complementària que a continuació es detalla:  
 
ASSOCIACIONS: 
- CIF DE L'ASSOCIACIÓ (EN EL SEU CAS), I ACREDITACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ 
(PODER O SIMILAR) 
- MEMÒRIA EXPLICATIVA DELS PROJECTES DE L’ASSOCIACIÓ 
 
COMERÇOS HABITUALS: 
- NIF DE LA PERSONA SOLꞏLICITANT 
 
LOCALS NO HABITUALS:  
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- NIF DE LA PERSONA SOLꞏLICITANT 
- CIF DE L'EMPRESA (EN EL SEU CAS), I ACREDITACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ (PODER 
O SIMILAR) 
- LLICÈNCIA D'OBERTURA TEMPORAL (PER ALS DIES DE FIRA) – TRAMITAR 
PRÈVIAMENT EN EL DEPARTAMENT D'ACTIVITATS 
- INFORMACIÓ / CATÀLEG DEL PRODUCTE A EXPOSAR 
 
 
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. PREUS 
Els expositors han de mostrar en tot moment el preu dels diferents productes exposats als clients 
o compradors.  
 
9. 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, així com la instalꞏlació i ús 
d'ambientació musical, o demostracions en viu de processos o activitats, només serà permesa 
sempre que senar cause perjudicis o molèsties a l'activitat de l'esdeveniment o els altres 
expositors. 
 
10. RESPONSABILITATS 
El 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 de la mateixa poguera causar a tercers o al propi ajuntament. 
 
 
11. FORÇA MAJOR 
L'Ajuntament es reserva el dret d'admissió, així com, 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 responsabilitat cap. 
 
Si per les mateixes causes la Fira haguera de ser interrompuda una vegada inaugurada, els 
expositors no podran reclamar l'evolució 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. 
 
12. 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 en 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 el seu incompliment en qualsevol aspecte per part de l'expositor podrà donar lloc 
a la revocació d’aquesta 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. 
 
13. TRIBUNALS COMPETENTS 
Per a tot eventual litigi, les parts se sotmeten a la competència dels òrgans de la jurisdicció 
contenciosa administrativa d'Alacant. 
 
14. 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 
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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, 

 

 

 

COCENTAINA ______ DE _________________________DE 2022 


