~
TI[lJJ

ft't]

CANALS
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INSTRUCCIONS I NORM ES DE PROCEDIMENT PER A PARTICIPAR EN
LA FIRA COMERCIAL DE CANALS

PRIMERA: OBJECTIUS

- Reco nèixer el treball de les empreses i prioritàriament del Comerç de Canals.
- Afavorir una expectativa de negoci dels comerciants expositors amb
l'exposició dels seus béns i serveis.
- Acostam ent dels comerços de Canals al consumidor final.
- Intentar que aquesta trobada es repetisca en posteriors edicions j augmente el
nombre de comerços expositors.
• Donar a conèixer el treball de les Associacions de Comerciants com a
estructura de suport al comerç de la localitat en defensa dels seus interessos.

SEGONA: DATA I LLOC DE REALIT ZACiÓ
Data: Dissabte 6 d 'octubre de 20 18
Horari : De 9:00 a 20:00 hores
Lloc: Avinguda Vicente Ferri de Cana ls (46650) València
Ocupació m2 : 800 m2
N° Expositors: 50
Periodicitat: Bianual
L'Ajuntament de Cana ls tindrà facultats per ampliar els llocs de celebració si
fora possible, redistribuir i canviar la ubicació dels expositors.

TERCERA: ORGANITZACiÓ
L'Organització de la Fira estarà a càrrec de l'Ajuntament de Canals, mitjançant
la Regidoria de Promoció Socioe conòm ica i coordinada des de l'ADL de
l'Ajunt ament de Canals:
PI. de la Viia, 9 -46650- Canals
Plaça de la Vila. 9 . 46650 CANALS (València) • Te ll. 96 224 0126 . Fax 96 224 2319

wwwcana s.es
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9622401 26 - fax 96 224 2319
info .adl@canals.es
Personal encarreqat del muntatge i desmuntatge de carpes a consulta r, davant
de qualsevol problema, molèstia , dubte o consu lta, durant el transcu rs de la
Fira: Diego (678 727 314).

QUARTA: DESTINATARIS I REQUISITS

Els destinataris seran empreses, preferentment come rços locals de Canals que
desenvolupen activitats econòmiques definides com a comercials, podent
accedir els comerços no locals, únicament en el cas que queden expositors
vaca nts i amb el següent ordre de prioritat:
1. Comerç de la localitat pertan yent a associació comercial local.
2. Comerç de la localitat no associat
3. Comerç d'una altra localitat pertanyent a associació comercial /ocal.
4. Comerç d'una altra localitat no associat
5. Ordre de registre d'entrada.

Excepcionalment podran participar associacions no lucratives, en cas de
comptar amb expositors vacants i d'acord al següent ordre de priorita t:
1. Associacions no lucratives de la localitat l'objecte soc ial de la qual vaja
dirigit al foment de l'activitat comercial
2. Associacions no lucrati ves de la localitat amb un altre objecte social
dife rent
3. Associacions no lucrati ves d'una altra localitat l'objecte social de la
qual vaja dirigit al foment de l'activitat comercial
4. Associacions no lucratives d'una altra localitat amb un altre objecte
socia l diferent
5. Ordre de registre d'entrada.

Els expositors necessàriament hauran de co mplir el requ isit d'estar donats
d'alta en l'Impost d'Activitats Econ óm iques corresponent a l'acti vitat que
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desenvolupe i els productes ofertats hauran de complir amb les nonnatives

legals vigents.

CINQUENA: EXPOSITORS

El nombre d'expositors s'estableix en 50 , a més d'un expositor institucional.

En el cas que les sol, licituds excedisquen del nombre d'expositors el Comitè
Organitzador tindrà la facultat de seleccionar els expositors sobre la base d'una
distribució come rcial adequada als criteris de la fira j segons l'ordre esta blert a

la base quarta.
L'Ajuntament de Canals tindrà totes les facultats per a la disposició ordenada,
admissió dels productes o mercaderies i per a la retirada de ls mateixos.
No es penmet el dip òsit o exposició de matèries perilloses, inflamables,
explosives o insalubres , que emeten sorolls mole stos o excessius o que
desprenguen olors desagrad ables i en ge neral puguen ser molestes per a

altres expositors o al públic en general.

SEXTA: UBICACiÓ I DISTRIBU CiÓ

La Fira es desenvolupa rà a l'aire lliure, en l'Avinguda Vicenta Ferri de Ca nals.

AI llarg d'aquest espai físic per als vianants, que podem considerar com a
centre neuràlgic de la localitat, s'instal·laran 50 carpes plegables model
CARB03X3, d'uns 9 m2 cadascuna d'elles (2'88m x 2'88m) i una altura de
coronació de 3'40m disposades al llarg de l'Avinguda Vicente Ferri.
En aquestes carpes se situaran els comerços que exposaran els seus
productes, amb la finalitat d'acostar al públic assistent una exposició de béns i
serveis dels seus comerços. A manera d'exemple, podrem trobar exposició de

roba i complements, calçat, roba infantil, roba esportiva, regals, indumentària
valenciana, floristeria, papereria,.. ., a travès de la qual el petit comerç de
Canals acostarà als visitants la varietat i especialització en els diferents sectors
i activitats comercials, difonent de primera mà els seus productes i realitzant

una promoció directa dels mateixos que servisca de punt de trobada de l'oferta
i la demanda, al servei d'expositors i visitants.
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Se situaran dos espais d'animació infantil al principi i al final de la distribució de
les carpes .

Amb la finalitat d'oferir una imatge unifonme, cada expositor disposarà de rètol
amb el nom de la seva raó social.

SETENA: SOL,LICITUD DE PARTICIPACiÓ I TERMINI

La sol,licitud de participació haurà de presentar-se en el Registre d'Entrada de
l'Ajuntament de Canals, del 29 d'agost al28 de setembre de 2018, signada pel
representant legai, d'acord al model normalitzat adjunt.

OCTAVA: DECORACiÓ DE CADA EXPOSITOR I NORMES:

La decoració interior dels respectius mòduls serà per compte de l'expositor j

sempre atenent a les prescripcions
Els expositors estaran obligats a:

tècniques

de

l'ORGANITZACIÓ.

- Complir l'HORARI d'obertura i tancament que figura a les presents
bases.
- Condicionar l'interior de la carpa, segons el seu criteri, utilitzant taules,
prestatges i aitres elements decoratius propis. NO ESTA PERMÈS
PERFORAR, NI SOLDAR EN L'ESTRUCTURA DE LES CARPES QUE
S'INSTAL·L1 N. TAMPOC està penmès FORADAR EL TENDAL. Queda
tenminantment prohibit la manipulació de carpes (no es poden moure del
lloc establert ni plegar o desplegar-les, en cas de sorgir necessitat
consultar ai personal encarregat). Queda prohibit carregar pes sobre els
eixos o estructura de les carpes.
- Queda prohibit col,iocar el gènere de tal fonma que sobreisca mès d'un
metre, obstaculitze o interferisca en el pas o circu lació de les persones i
en el bon discórrer de la fira . Es prenen en consideració i com referència
les dimensions de la carpa.
Els participants que no complisquen amb les obligacions, com a penalització,
no pod ran participar en la propera edició.
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NOVENA: PUBLICITAT
Quant a la publicitat , els mitjans que s'utilitza ran seran :

- Senyalització a través de pancartes en les entrades i eixides principals de la
localitat i en el propi recinte firal.
- Tríptics informatius de la fira, distribuïts principa lment en els eixos
comercials de la localitat i en les Associacions de comerciants

- Em issió de tascons publicitaris en ràdio.
• Difusió a través de la pàgina Web de l'Ajuntament de Canals (www .canals.es
, del portal de transpa r ència)
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DESENA: ADJUDICACiÓ D'ESPAIS:

La presentació de so l·licit uds en termini no suposa l'acceptació com a
participant. Correspon a l'organització l'examen de les sol,licituds presentades i
en funció de les carpes i espais disponibles, amb els criteris d'ordre de prioritat
estab lerts a la base quarta.

ONZENA: COST DE LA FIRA.

L'Ajuntament sufraga rà els costos corresponents a:
Lloguer, muntatge i desm untatge de les lnstal-Iacions fixes
necessàries per a la realització de la manifestació firal.

o mòbil s

lnstal-tacíó servei elèctric casetes fira i disposició de rètols en les mateixes.

Publ icitat en TV i ràdio.

Disseny, producció i edició de cartells, roll-up i pancartes.
La senya lització de la fira.

Plaça d e la Vila. 9 ·46650 CANALS Nalència) · Tel!. 96 224 0126 . Fax 96 224 2319
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Castell inflable i Animació infantil.
Les carpes plegabies de la Fira,
La neteja pública del recinte i col -loca ci ó de papereres,

DOTZENA: PROPOSTA DE PROGRAMA PROVIS IONAL I HORARI
DISSABTE, 6 D 'OCTUBRE DE 2018

Hora
inici

Activitats

Hora
f inalització

8h
9h
10 h
10'30 h

9h
10 h
14 h
14'00 h

10h

13'30 h

11 h
12 h

12 h
16 h

16 h
16'00 h

21 h
20'00 h

20'30 h
21'00 h

21'00 h

Muntatge de carpess
Inici de Fira
Animació amb "Soeaker"
Dos castells inflables per a que ho pasen be
els xiauets
Programa de ràdio en directe a càrrec de la
Ràdio local "Canals Ràdio"
Visita de autoritats oer les carpes
Lliurament de premis
Animació amb "Soeaker"
Dos castells inflables per a que ho passen bé
els xiouets
Retirada del aénere per comerciants
Tancament de la Fira

TRETZENA: FORÇA MAJOR

L'organització es reserva el dret, en cas de circumstàncies sobrevingudes o de
força major, tals com a condicions climatològicament perilloses, retardar,
interrompre . o suspendre la Fira , sense que en aquestos casos es puga ser
exigida indemnització o responsabilitat econòmica alguna .
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CATORZENA: EXEMPCiÓ DE RESPONSABILITAT

L'organització no es responsabilitza de les pèrdues produïdes en el material i
objectes disposats en cada carpa per robatori o danys a bèns o a persones,
que es produisquen abans, durant o desprès de la celebració de la fira. Les
cobertures enfront del públic estaran limitades a les quals consten en
l'a ssegurança general municipa l per a aquest tipus d'esdeve niments .

Canals, 2 d'agost 2018
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