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FIRETA DE NADAL ALCOIÀ
PRODUCTES LOCALS I TRADICIONALS NADALENCS

Amb  motiu  de  la  celebració  del  Nadal  Alcoià,  l’Ajuntament  d’Alcoi,  en
col·laboració amb els associacions comercials d’Alcoi, han previst una sèrie d’activitats
que és desenvoluparan al Parc de la Glorieta, del 6 al 9 de desembre de 2018. Entre
elles cal destacar una Fireta de Productes Tradicionals, relacionats amb el Nadal.

Per mitjà d'aquestes bases s'aprova l'adjudicació d'autoritzacions de llocs per als
comerços que participaren en dita Fira.

PRIMERA: DATA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LA FIRA
Les dates de celebració de la fira per a enguany i per tant la duració de les

autoritzacions dels llocs, seran des de el dijous 6 a diumenge 9 de desembre de 2018.

Horari:
10.30 h: Obertura d'estands.
14.00 h: Tancament d’estands.
              -
17.00 h: Obertura d’estands.
20.30 h: Tancament d'estands.

La Fira es desenrotllarà a l'aire lliure, al Parc de la Glorieta d'Alcoi, ubicats a la
mitat  dreta del  parc prenen com a referència la  entrada principal.  S'instal·laran 25
casetes de fusta de grandària 2,45MX2M. 

El Comitè Organitzador tindrà facultats per a ampliar els llocs de celebració si
fóra possible, redistribuir i canviar la ubicació dels expositors.

L'Ajuntament sufragarà els costos corresponents a:
Lloguer, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions fixes o mòbils necessàries 
para la realització de la manifestació firal. 
Instal·lació tomes per poder donar servici elèctric casetes fira.
Publicitat.
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SEGONA: ORGANITZACIÓ
L'Organització de la Fira estarà a càrrec de l'Ajuntament d'Alcoi, a través de la

Regidoria de Comerç, en col·laboració amb la Federació de Comerciants i Afins d'Alcoi, i
l'Associació Comarcal d'Empresaris de Comerç (ACECA), la Càmara de Comerç, els que
conjuntament constituïxen el COMITÈ ORGANITZADOR.

La coordinació  de l'esdeveniment es realitzarà des de l'oficina de Comerç de
l'Ajuntament d’Alcoi:

Oficina de Comerç.
C/Sant Francesc, 38 -03801- Alcoi

965537113
comercio  @alcoi.org  

TERCERA: BENEFICIARIS AUTORITZACIONS
Podran  participar  comerços,  amb  personalitat  física  o  jurídica,  així  com

associacions o institucions interessats a mostrar els seus productes, que tinguen com a
trets comuns una identitat local, entenent-se per això la utilització de productes típics
nadalencs. 

Queden exclosos els serveis de restauració, excepte al Quiosc de la Glorieta, que
li serà adjudicat al primer restaurador que ho sol·licite per registre dins del termini de
presentació  establert  en aquestes  Bases,  i  acredite  experiència  acreditada mínim 2
anys. 

QUARTA: SELECCIÓ SOL·LICITUDS
Cada persona física o jurídica podrà adjudicar-se només un Lloc.

Els  comerços  participants  seran  seleccionats  per  ordre  d’entrada  pel  Comitè
Organitzador  de  l’esdeveniment,  i  sempre  que  estiguen  relacionats  amb  el  Nadal.
Valorant-se el producte local.

En el  cas  que les  sol·licituds  excedisquen del  nombre  d'expositors  el  Comitè
Organitzador tindrà la facultat de seleccionar els expositors basant-se en la data de
formalització de la present sol·licitud i la vinculació al Nadal dels productes exposats.

El Comitè Organitzador tindrà totes les facultats per a l'admissió dels productes o
mercaderies i per a la retirada dels mateixos.

Es reservem tres casetes per a institucions sense anim de lucre, amb caràcter
benefic. 
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QUITA: OBLIGACIONS EXPOSITORS
El expositor ha de fer-se càrrec de l’estand que se li ha designat i qualsevol

desperfecte és de plena responsabilitat de l’expositor, el qual, si és el cas, ha de
solventar els problemes que s’originen.

La  decoració  interior  dels  estands  serà  per  compte  de  l'expositor  i  sempre
atenent a les prescripcions tècniques de l'organització.

La  empresa  de  restauració  que  aconseguisca  la  autorització  s’  haurà  de
comprometre a fer un parell de degustacions gratuïtes, xocolatada, xurros, .. etc..,

SEXTA: SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I TERMINI
La sol·licitud podrà presentar-se durant trenta dies des de l’endemà a la seua

publicació al Bolletí de la Província.

Les sol·licituds es podran presentar presencialment o per correu ordinari dirigit a
l'Oficina de Registre General de l'Ajuntament d'Alcoi, sítia en el carrer Sant Llorenç nº2,
03801  -  Alcoi  (Alacant),  o  per  mitjà  de  correu  electrònic  a  la  direcció:
comercio@alcoi.org, per a que el propi Departament ho envie a Registre General.

Així mateix, els interessats podran utilitzar qualsevol dels mitjans contemplats al
article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.

La administració  Local  resoldrà expressament  les autoritzacions en el  termini
màxim  d’un  mes  des  de  la  finalització  del  termini  de  sol·licituds,  i  notificarà  als
interessats  la  concessió  o  denegació  de  la  autorització.  Contra  les  resolucions
d'autorització  o  denegació  de  la  mateixa  cabran  els  recursos  previstos  en  la  Llei
39/2015, de 1 d’octubre, de procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

Les renuncies o vacants s'adjudicaran per ordre de la llista de suplents.

La  presentació  de  la  sol·licitud  implica  el  coneixement,  acceptació  i
compliment d'aquestes bases generals.
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FORMULARI SOL·LICITUD: FIRETA DE NADAL ALCOIÀ
PRODUCTES LOCALS I TRADICIONALS NADALENCS 2018

Nom de l’entitat, comerç

CIF   

Dades del representant

Nom i cognoms

DNI (amb lletra) 

Domicili (C/, Pl., Av., etc)  Núm.   

Codi postal     Població   

Telèfon mòbil 

Adreça electrònica (e-mail) 

Producte/s o servei/s que oferiu.

Signat: Alcoi, 

La signatura d’aquesta sol·licitud implica el  compromís per part  de l’empresa a complir  els
horaris  establerts.  De  no  ser  així,  l’empresa  podria  quedar  exclosa  sense  possibilitat  de
participar en fires vinents.
Les  vostres  dades  personals  seran  incloses  en  un  fitxer  de  titularitat  i  ús  exclusivament
municipal.  D'acord amb el  que disposa la  Llei  orgànica 15/1999, de protecció  de dades de
caràcter personal, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si fa el cas,
d'oposició, amb l'enviament d'una sol·licitud, per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del DNI,
adreçada a l'Ajuntament, Pl. d'Espanya, 1, CP 03801-ALCOI.
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