MOSTRA-CANVI
NORMES DE FUNCIONAMENT
És una actuació inclosa en el pla de millora del barri de Can Vidalet ( Pla
de dinamització )
1. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ
a) MOSTRA-CANVI es celebrarà el diumenge dia 30 de maig de 2010
b) L’horari serà de 10.30 a 20 h.
c) S’ubicarà a la rambla Verge de la Mercè
2. PARTICIPANTS
Requisits: ser titular d’una activitat econòmica amb seu al barri de Can
Vidalet, tenir llicència municipal i trobar-se al corrent de pagament de les
obligacions econòmiques amb l’Ajuntament.
Hi haurà dues formes de participar a Motra Canvi:
1) ELS PARTICIPANTS QUE DESITGIN UNA CARPA
a) Hauran d’emplenar l’imprès de sol·licitud 1.
b) De ser seleccionat es facilitarà gratuïtament una carpa de 3x3,
que podrà ser per a un sol titular i que també es podrà compartir
en el cas que es desitgi. En aquest cas, en el full sol·licitud es farà
constar amb qui es vol compartir.
c) Si cal presa de corrent elèctric, hauran d’especificar-se els motius.
( màxim 100 wats)
d) En el cas que hi hagi més sol·licituds que carpes ( per qüestió
d’espai) s’actuarà de la forma següent: 1)Tindran preferència els titulars
d’activitats situades dins del perímetre del Pla de millora del barris de Can
Vidalet. 2) Si hi ha més espai disponible, tindran dret a participar-hi els titulars
d’activitats del barri de Can Vidalet. 3) Si hi ha més demanda que espai, es
farà un sorteig el dia 29 d’abril a les 19.30 h. en el Casal de Cultura Robert
Brilles, carrer Àngel Guimerà, 38.
2) PERSONES QUE DESITGIN SUMAR-SE I PARTICIPAR-HI DES DEL SEU
PROPI ESTABLIMENT, ENCARA QUE NO TINGUIN REPRESENTACIÓ EN
UNA CARPA.
a) Hauran d’emplenar l’imprès de sol·licitud 2.
b) Especificar de forma molt detallada la promoció que desitgen fer
durant el dia de la Mostra, durant la setmana, l’horari, oferta de
producte...., per tal que se’n pugui fer difusió (per exemple: menú
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Mostra; degustació Mostra-Canvi; esmorzar; berenar; pastis o pasta
commemorativa; servei d’estètica amb descompte del % del dia xxx fins a
dia xxx; descompte en servei de perruqueria els dies xxx amb motiu de la
Mostra, etc.).
3.OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS I QÜESTIONS A TENIR EN
COMPTE
a) Es prohibeix l'ús d'altaveus i d'aparells musicals a les carpes i l’exposició i/o
venda d’animals.
b) Les persones que venguin productes alimentaris haurà de tenir registre
sanitari, certificat de manipuladors i hauran d’acomplir tota la normativa
establerta. En cap cas es podrà cuinar a les carpes.
c) Pel que fa a les activitats que suposin o puguin suposar risc de transmissió
de malalties infectocontagioses (odontologia, tatuatges, pírcings, acupuntura i
similars) l’activitat a realitzar als carpes es limitarà a la divulgació i publicitat,
sense que es pugui efectuar prestació de serveis a tercers i/o demostracions
pràctiques.
d) El lloc serà assignat per l’organització de la Mostra, ateses les necessitats
dels participants, la logística i tipus d’activitats, entre d’altres qüestions.
e) Els participants podran començar el muntatge el diumenge dia 30 a partir de
les 8.30 fins a les 10.30 h del matí. El desmuntatge es farà el diumenge dia 30
de 20 a 22 h .
f) Tenir finalitzades les instal·lacions i la decoració de la carpa, el diumenge dia
30 a les 10.30 h.
g) No iniciar el desmuntatge de les carpes ni la retirada de les mercaderies fins
a les 20 h.
h) Acomplir l'horari d'exposició comercial.
i) Netejar l’interior de les carpes.
j) Vigilar la seva carpa durant tota la mostra i durant l’horari de muntatge i
desmuntatge.
k) En cas de que la Mostra no es pugui celebrar-s’hi o quedi interrumpuda per
pluja o qualsevol altra causa de força major, les persones inscrites no tindran
dret a reclamar a l’Ajuntament cap tipus d’indemnització.
l) Els participants a qui se'ls hagi assignat una carpa queden obligats a
presentar-se i exposar el dia de la Mostra, tret que presenti la seva renúncia
abans del 10 de maig de 2010.
m) Si una persona inscrita el dia de la Mostra no assisteix sense causa
justificada podrà comportar la seva exclusió en la participació de futurs
certamens.
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