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Informació XVIII Fira “A mos redó. Productes de Llíria” 
 
 

Per què cal participar en la Fira A mos redó productes de Llíria?. 
Enguany nova distribució a la Plaça Major i al mes de juliol i 
amb una important oferta d’oci, espectacle i música a la mateixa plaça. 

 

� Perquè vols promocionar-te i passa molta gent.  

� Perquè tu sols no pots fer esta campanya publicitària amb esta 

repercussió. 

� Perquè Llíria i la comarca s’ha fet gran i hi ha molta gent que no ens 

coneix. 

� Perquè interessa fer contactes i mostrar el nostre producte i 

professionalitat. 

� Perquè hi haurà una important oferta d’oci complementària al mateix 

espai. 

� Perquè el preu de participar no és car i compensa la repercussió al 

comerç. 

� Perquè si la gent no ens coneix, no podem captar clients, ni vendre 

més. 

 

1.- Participants  

 
 Podran participar en la XVIII Fira A mos redó. Productes de Llíria totes les 
persones físiques o jurídiques que realitzen l’activitat comercial o industrial al terme 
municipal de Llíria en el sector de la restauració o agroalimentari. Tindran 
prioritat els comerciants que tinguen un comerç obert al públic en el terme de Llíria. 
 
 També podran participar els comerços que no siguen locals, sempre que aporten 
productes que diversifiquen, amplien l’oferta i l’atractiu dels locals i que siga 
aprovada prèviament per l’organització de la Fira. 
 
 L’organització es reserva en tot cas, el dret d’admissió dels expositors 
 

 2.- Perquè interessa fer la Fira A mos redó al mes de juliol 

 

Llíria te una població censada de poc més de 23.000 habitants, però al mes de juliol 
tenim una població flotant superior als 50.000 habitants al nostre terme i una cosa 
semblant passa als municipis de la Comarca del Camp de Túria. Tenim una població 
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superior als 100.000 habitants en un radi de 15Km de Llíria que es troben de 
vacances i amb voluntat de fer activitats i oci. 

Juliol, és el mes d’estiu amb més població i menys activitats a Llíria, pel que cal 
dinamitzar i potenciar que la gent ens visite i es gaste els diners al nostre poble.  

Hem de ficar el comerç de Llíria com a punt principal de l’atractiu, junt amb una bona 
oferta d’activitats culturals i de dinamització. 

És un mes amb més feina de l’habitual per als comerços i locals de restauració, però 
molt lluny del boom viscut a Llíria en els anys 80 i 90, on exercíem de capitalitat 
comarcal i de referent comercial, lúdic i d’oci. Si la gent ens visita al juliol i li agrada 
Llíria i el seu comerç i està de vacances prop, és més fàcil que ens torne a visitar i 
comprar, que si ve al setembre quan ja torna al seu municipi de residència. 

No som un municipi turístic de sol i platja, però no podem deixar passar els mesos 
d’estiu sense traure-li profit econòmic, social i de futur de ciutat. 

Hi ha una gran quantitat d’estudis, que posen de relleu que l’etapa de major 
despesa per habitant és en els mesos de vacances (juliol és un mes típic de 
vacances) 

Hi ha una línia de subvencions per a ajudes a la contractació de parades per a la fira 
a mos redó de Llíria per als comerciants. El termini per a sol·licitar-les finalitza el 3 
de juliol. 

Enguany nova distribució a la Plaça Major, amb més espai i amb una 
important oferta d’oci, espectacle i música a la mateixa plaça.  
 
Mostra d’activitats i ambient en l’edició 2016 
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Principals opinions recollides dels participants de l’edició 2016 
 
Amb el canvi d’ubicació a la plaça Major, el públic assistent és de més qualitat 
respecte a consumir i gastar diners als establiments presents a la Fira a mos redó. 
 
La combinació d’activitats d’oci, espectacles i per a xiquets, son un fort reclam per a 
portar gent al recinte i que es realitzen vendes. 
 
La realització de la Fira a la plaça, serveix per a dinamitzar tot l’eix comercial del 
centre de Llíria. 
 
La realització d’activitats en horari més nocturn ajuda a consolidar l’oci a Llíria i crear 
ambient a la ciutat. Este punt es veuria fortament amplificat pel canvi de dates a 
juliol. 
 
La realització d’una bona campanya de comunicació com la de 2016, ha servit per a 
portar gent d’altres municipis de la comarca i àrea metropolitana de valència que 
han repetit com a clients en altres èpoques de l’any. 
 
Resultaria molt interesant el realitzar activitats que resulten atractives en els mesos 
d’estiu, ja que tenim a molta gent vivint a Llíria i no hem de desaprofitar-los.  
 
Els mesos de vacacions son els de major despesa per part de les famílies i on més 
diners dediquen a l’oci i activitats lúdiques.  

  

3.- Lloc, dades i horari de celebració de la Fira 

 
 La fira s’ubicarà a la Plaça Major. 
 L’horari d’obertura al públic, obligatori per a tots els expositors, llevat que hi haja 
una causa justificada serà: 
 

Dijous 13 de juliol, dia de la inauguració, des de les 19:00 hores 

Divendres 14 de juliol des de les 19.00 hores 

Dissabte 15 de juliol des de les 19.00 hores 

Diumenge 16 de juliol des de les 19.00 hores 

  
 Els estands hauran d’estar oberts en l’horari de la fira. En cas de no estar oberta 
en l'horari íntegre de la Fira, serà únicament i exclusivament responsabilitat de 
l'expositor els objectes dipositats en la seua parada. 
 
 

 4.- Requisits i condicions de participació 

 
 a) Per a participar, els comerciants /empresaris ha de reunir els requisits previs 
següents: 

• Tindre establiment / empresa a Llíria  
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• Estar donat d’alta en el impost d’activitats econòmiques  

• Estar el corrent del pagament dels tributs municipals.  

 
b) Altres requisits i condicions 
• En les parades d’alimentació i degustació, serà necessari que les 

persones que sol·liciten la participació en la fira i fagen cap de l’establiment, 
disposen del carnet de manipulador d’aliments i que estiguen presents 
majoritàriament en l’horari d’obertura de la fira.. 

• La presentació de la sol·licitud de participació a la fira implica l’acceptació 
del present reglament, que, respecte als expositors i en la part que els és 
d’aplicació, constitueix el plec de condicions de contractació. 

 
 Tots els establiments participants hauran d’acudir a una reunió informativa 
prèvia a la fira, on s’informarà de la ubicació de les parades i de les normes de la 
fira. 
 
 

5.- Període d’inscripció a la fira i Documentació 

 
 Per a formalitzar la inscripció/reserva de participació, caldrà omplir la fitxa 
d’inscripció adjunta (Annex I i II) i enviar-los per fax (962790796), correu electrònic 
(adl@lliria.es) o presentar-la a l’ADL /AFIC, abans del 12 de juny i adjuntar abans 
del de 26 juny el comprovant bancari de l’ingrés en compte . L’organització valorarà 
si accepta les sol·licituds rebudes fora de termini, en funció dels espais lliures 
restants. 
 
 La presentació i signatura de la sol·licitud constitueix un compromís irrevocable 
per part del sol·licitant d’acceptar i acatar les normes específiques de la Fira 
establertes en les presents bases, a més de les disposicions concretes que per al 
bon desenvolupament de la Fira foren establides per l’organització. 
 
 Sense prejudici de l’establert anteriorment, l’organització podrà reclamar del 
sol·licitant qualsevol informació o documentació addicional que considere 
necessària, amb la fi de verificar les dades aportades. 
 
Procediment de pagament per transferència bancària al compte: SANTANDER: 
IBAN: ES79 0049 5065 68 2810377708 
 
 Nota important: no s’acceptaran altres formes de pagament (efectiu, xecs,...). 
 
 El pagament realitzat com a quota d'inscripció dels expositors admesos només es 
tornarà si es retiren de la fira per causes de força major i abans del dia 1 de juliol de 
2017. 
 
 No s’admetrà cap sol·licitud que no vaja acompanyada del corresponent 
justificant de pagament. 
 
 Els comerços participants a la Fira, podran sol·licitar, el pagament de la inscripció 
en 2 terminis, el primer en el moment de la inscripció per un import de 75€ i el 
segon abans de l’inici de la Fira per un import també de 75€.  
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No es permetrà el muntatge de cap expositor si no ha ingressat la quota d’inscripció 
abans de l’inici de la Fira. 
 

Concepte Preu comerç 
alimentació 

a) Estand predecorat de 3x2 (6m2) de fusta, amb tarima de 
fusta de melanina, sostre de xapa galvanitzada i tela blanca, 
il·luminació, tendal frontal blanc, mostrador de 2 metres, 
prestatgeria i rètol frontal amb el nom de la firma expositora. 

150 € 

 
Els comerços d’alimentació que necessiten una major potència elèctrica a les 
parades, ho hauran de comunicar prèviament mitjançant la fitxa annex 2.  

  

6.-Les tarifes inclouen 

  
• Utilització de l’espai durant la preparació, exhibició i desmuntatge 
• Vigilància en zones comuns les 24 hores del dia, no obstant això, l’organització 

declina tota responsabilitat per danys que pogueren sofrir les instal·lacions i els 
objectes exposats, pel que fa a deteriorament com pel que fa a robatori. 

• Acreditació d’expositors 
• Aparició en el catàleg - revista de la Fira 
• Publicitat i promoció general 
• Neteja del recinte i de les zones comunes 
• Il·luminació dels espais públics de la Fira 
• Lloc per a la connexió elèctrica i consum fins al màxim de potència instal·lada.  
• Animació diària i activitats de promoció 
• Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per a accidents i danys a tercers. 

No cobreix el robatori, incendi i/o espoliació del contingut de l’estand, que en 
qualsevol cas haurà d’assegurar l’expositor. L’organització estarà eximida de 
qualsevol risc que puguen correr les persones dependents dels expositors, així 
com les seues instal·lacions i mercaderies. 

• Està autoritzada la venda, degustació, demostració, oferta,... dels productes i/o 
serveis propis de cada expositor  

 
 

7.-Obligacions dels expositors 

  
� Podran vendre directament als consumidors els productes de les seues parades. 
Els establiments d’alimentació no es regiran per bons degustació podent fixar els 
preus que consideren i sent tota la venda en efectiu per a l’expositor. Sí que serà 
recomanable que hi haja algunes degustacions en cada parada a 1€ i/o 2€. 
� Exposició i/o venda dels productes propis del seu establiment per al qual té 
llicència d’activitat. 
� Responsabilitzar-se del manteniment i bona conservació de la seua parada i del 
material allí present.  
� Assumir la neteja i decoració interior de la seu parada. 
� Els elements extres de mobiliari s'han de contractar a part i són a compte de 
l'interessat. 
� Està prohibit subarrendar la parada 
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� Podran realitzar-se promocions comercials dels seus productes 
� Complir la Llei d’Ordenació del comerç al detall de la Comunitat Valenciana i les 
normes sectorials que li afecten, en especial les higienico-sanitàries i de 
seguretat. 

 

8.-Atribucions de l’organització 

 
 L’Organització podrà adoptar les mesures que considere oportunes per al correcte 
funcionament de la Fira, entre altres, la retirada de productes no autoritzats, el 
tancament de la parada i l’expulsió de la fira per incompliment d’estes bases. 
 
 L’adjudicació de les parades es competència de l’organització, sota els criteris de 
necessitats específiques, antiguitat de l’expositor, cronologia en la recepció de 
sol·licituds. L’organització podrà distribuir les parades mitjançant un sorteig en el cas 
que ho considere necessari. S’acceptaran els suggeriments dels expositors com a 
pacte, però sense caràcter vinculant. El dret a la participació queda limitat a l’espai 
disponible, primant l’ordre de presentació de sol·licituds. 
 
 L’organització es reserva el dret de fotografiar, dibuixar o filmar la fira i a autoritzar 
les publicacions que estime convenient, sempre que no siguen perjudicials per a cap 
expositor. 

9.- Muntatge i desmuntatge pels expositors 

  
 El muntatge i desmuntatge dels espais d’exposició l’efectuarà l’empresa 
proveïdora, contractada a tal efecte per l’organització. 
 Les parades i carpes adjudicades s’entregaran ja muntades als expositors a partir 
del dimecres 12 a les 18.30 hores, perquè puguen ser decorades pels expositors. El 
desmuntatge començarà el dia de la cloenda de la fira a partir de les 24.00 hores i 
finalitzarà el dilluns 17 a les 12.00 hores. 
 
 Les entrades de vehicles al recinte estaran restringides des de 10 minuts abans de 
l’horari d’obertura de la fira. Tots els vehicles hauran de portar, dins del recinte de la 
fira, l’acreditació facilitada per l’organització, estant prohibit l’aparcament dels 
vehicles dins del recinte firal en horari de fira. 
 

10.- Composició i decoració interna de les parades 

 
 Cada expositor es farà responsable de la decoració i composició interna de les 
parada/es contractada/es. 
 
 Els decorats i presentació de les parades seran de lliure elecció per part dels 
expositors, no obstant això, la qualitat de la decoració interior s’adequarà en tots els 
casos als criteris mínims fixats per l’organització. 
 
 L'exposició dels productes queda limitada a l'interior de l'estand, quedant prohibit 
obstaculitzar el pas de vianants. Per a invadir zones comunes amb exposició de 
producte caldrà sol·licitar autorització prèvia a l'organització. Hi haurà una zona 
habilitada especialment per a poder realitzar presentacions, demostracions o 
qualsevol esdeveniment multitudinari que supere l'aforament màxim del que disposa 
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la parada.  
 
 No es permetrà a l'expositor cap tipus de propaganda acústica i/o lumínica des del 
seu estand que puga molestar a la resta de participants. 
 

11.- Causes de força major 

 
 L’organització es reserva el dret, en cas de força major no imputables a aquesta, a 
retardar, retallar, ajornar, anul·lar o allargar el període de la fira, sense que se li 
puguen exigir cap responsabilitat per aquest concepte. A més de tindre dret a 
retindre, en la mesura proporcional que s’establisca, les quantitats rebudes dels 
expositors com a indemnització per les despeses produïdes. 
 

12.- Informació general i acreditacions 

 
 Les entrades i eixides de tota persona durant el període de muntatge i 
desmuntatge de la fira han de ser degudament acreditades. L’organització facilitarà, 
en cas de ser necessàries, les acreditacions per a l’ús per l’expositor.  
 
Ajuntament de Llíria 
Joan Manuel Miguel (Tècnic AFIC /ADL) 
Telèfon: 607037612 / 962798282  
Fax: 962790796 
correu electrònic: adl@lliria.es /web: www.portaldelcomerciante.com/lliria / www.lliria.es  
 
 


