
 

 

 

 

 

 

Ordenança reguladora de les activitats firals a 
Breda 
 



 

Ordenança reguladora de les activitats firals a Breda  

Ajuntament de  
Breda  

 

Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33 � NIF P1703000H 2 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

ÍNDEX 
 
CAPÍTOL I Disposicions generals   

1 Objecte 3 
2 Conceptes de fira, d’exposició i de fira-mercat 3 
3 Àmbit d’aplicació i situació 3 
4 Determinació de nombres de llocs 3 
5 Celebració i horaris 4 
6 Tipus de productes a la venda 4 

CAPÍTOL II De les activitats   
7 Distribució dels espais 5 
8 Dimensions i condicions dels estants 5 
9 Aspectes tècnics 5 
10 Muntatge i desmuntatge 5 
11 Fiança 5 

CAPÍTOL III   
12 Inscripcions 6 
13 Requisits de les sol·licituds 6 
14 Obligacions dels firaries 6 

CAPÍTOL IV Règim d ’infraccions i sancions   
15 Règim d’infraccions i sancions 8 

CAPÍTOL V De les facultats d ’interpretació d ’aquesta Ordenança   
16 Interpretació de l’Ordenança i resolució de conflictes 11 

Disposicions addicionals  12 
Disposicions transitòries  12 
Disposició derogatòria  12 
Disposicions finals  12 
Annex 1 Fira de les entitats 14 
Annex 2 Fira del Monestir 15 
Annex 3 Fira de l’Olla 16 
Annex 4 Fira d’atraccions 17 



 

Ordenança reguladora de les activitats firals a Breda  

Ajuntament de  
Breda  

 

Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33 � NIF P1703000H 3 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

CAPÍTOL I.- Disposicions generals 
 
1.- Objecte  
L’objecte d’aquest ordenança és la regulació de les normes tècniques i de gestió que han de 
regir l’organització i desenvolupament de les activitats així com les autoritzacions per a l’exercici 
d’activitats recreatives firals i d’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb llocs, 
barraques, casetes de venta, espectacles o atraccions durant la fira d’atraccions en les festivitats 
o celebracions tradicionals que en el transcurs de l’any es puguin portar a terme en el municipi 
de Breda. 
 
 
2.- Conceptes de fira, d’exposició i de fira-mercat   
Segons el que estableix el DECRET 144/1995, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’activitats firals, publicat al DOGC número 2048, de 10 de maig de 1995: 
 

2.1 Es considera fira, l’activitat firal de caràcter periòdic que s’adreça principalment al 
públic professional. 

2.2 Es considera exposició o mostra, l’activitat firal que no té una periodicitat establerta. 
2.3 Tant a les fires com a les exposicions es poden admetre comandes i es poden 

perfeccionar contractes de compra-venda, però no s’hi poden fer vendes directes amb 
retirada de mercaderia durant el període en què tenen lloc. 

2.4 Es considera fira-mercat, als efectes d’aquest Reglament, l’activitat firal de caràcter 
periòdic en la qual s’admet eventualment la venda directa amb retirada de mercaderia 
i que s’adreça al públic en general. 

2.5 La venda directa amb retirada de mercaderia del recinte firal es regularà d’acord amb 
el que estableix el Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel 
qual s’aprova la refosa d’un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, 
i la Llei 23/1991, de 29 de novembre. 

 
 
3.- Àmbit d’aplicació i situació 
Basant-nos en el concepte establert, al municipi de Breda es consideraran: 
 

1. Fires / exposicions / mostres 
a. Fira d’Entitats 

 
2. Fires-mercat 

a. Fira del Monestir 
b. Fira de l’Olla 

 
3. Activitats recreatives firals 

 
Així com les es puguin crear en endavant. 
 
L’Ajuntament determinarà l’emplaçament de les diverses activitats i els seus límits en funció de 
les característiques i disponibilitats d’espai. 
 
 
4.- Determinació del nombre de llocs 
L’Ajuntament determinarà per a cadascuna de les activitats la millor ubicació possible del recinte 
firal tenint en compte la temàtica i la provisió de participants, així com les activitats que s’hi 
desenvoluparan. 
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5.- Celebració i horaris 
La Fira d’Entitats es celebrarà entre el segon i tercer mes de l’any segons la resta d’activitats 
festives previstes. 
 
La Fira del Monestir, atès que Breda és un municipi que ha crescut al voltant d’un antic monestir 
benedictí, desamortitzat al segle XIX i que des del 1263 es celebra la Festa de l’Ajust per a 
commemorar la donació a Breda de les relíquies dels patrons Sant Iscle i Santa Victòria, es 
preveu fer coincidir la festivitat amb la fira i es celebrarà el tercer cap de setmana després de la 
Pasqua Florida. 
 
La Fira de l’Olla es celebrarà el segon cap de setmana del mes d’octubre. 
 
 
6.- Tipus de productes a la venda  
Segons la temàtica de la fira-mercat es contemplarà la venda de productes estrictament 
relacionats i es marcarà si s’admet la venda de productes artesanals. 
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CAPÍTOL II .- Dels estands  
 
7.- Distribució dels espais  
Per raons de seguretat i llibertat de les persones i control de densitat de llocs l’Ajuntament, a la 
vista de la demanada de participants, resta facultat per determinar i limitar anualment el nombre 
màxim d’autoritzacions de firaires així com la seva ubicació.  
 
Els espais adjudicats seran definitius i no es podran alterar, excepte amb l’autorització dels 
responsables de l’Ajuntament designats a tal efecte. En cas de modificació realitzada 
unilateralment pel titular, aquest perdrà tot el dret de gaudir de l’estand i l’espai serà declarat 
vacant. 
 
Referent a l’espai i/o estand concedit, els firaires tindran l’obligació de respectar-lo, mantenir-lo i 
cuidar-lo per garantir una bona convivència entre els participants i visitants. 
 
 
8.- Dimensions i condicions dels estands 
L’Ajuntament determinarà per a cadascuna de les activitats les dimensions i condicions de les 
parades o estands que la conformaran. 
 
En el cas d’estands i/o parades amb cuina o que utilitzin combustibles hauran d’instal·lar, al 
menys, un extintor d’incendis i complir amb les normes de seguretat a l’efecte. I com a mínim 
disposaran de ventilació directa amb l’exterior i sortida de fums vertical de 0,50m. Per sobre del 
sostre de la parada. 
 
 
9.- Aspectes tècnics 
- Connexió elèctrica: L’Ajuntament facilitarà als firaries un punt connexió a la xarxa elèctrica per a 
cadascuna de les estands. 
 
- Seguretat privada: L’Ajuntament contractarà serveis de vigilància privada nocturna pel recinte 
firal des de la nit anterior a l’inici de l’activitat fins al matí de l’últim dia. 
 
 
10.- Muntatge i desmuntatge 
Per a totes les activitats l’horari de muntatge serà de 08:00 a 10:00 hores del dia que s’iniciï la 
Fira i l’horari de desmuntatge de 21:00 a 23:00 hores del dia que finalitzi. 
 
Fora de l’horari establert no es permetrà la instal·lació ni el desmuntatge d’estands. 
 
 
11.- Fiança 
Per tal d’obtenir l’autorització per participar en una de les fires-mercat organitzades al municipi es 
requereix del dipòsit d’una fiança provisional de 50,00€ per tal de garantir la participació a 
l’activitat, la reposició a l’estat inicial de la zona ocupada i la seva neteja, així com qualsevol altre 
imprevist que pugui sorgir en el transcurs de la fira o en finalitzar i que en sigui responsable el 
titular de l’estand. 
 
Aquesta fiança serà retornada un cop finalitzada la fira en el cas que no es doni cap dels 
requisits establerts en aquesta ordenança dels quals respon la fiança dipositada, sempre i quan 
els responsables de la parada o estand no hagin estat sancionats pels supòsits descrits en 
l’article 15 de la present Ordenança reguladora. 
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CAPÍTOL III.- Dels firaires 
 
12.- Inscripcions 
Els interessats en obtenir la corresponent llicència hauran de presentar una instància adreçada a 
l’àrea de la Corporació responsable de l’activitat d’acord amb el model facilitat per l’Ajuntament a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (des d’ara OAC) o al web www.breda.cat. 
 
 
13.- Requisits de les sol·licituds 
El contingut mínim de les sol·licituds d’autoritzacions per participar en una activitat firal serà el 
següent: 

- Nom i cognoms del titular 
- DNI / NIE / Passaport 
- Domicili social 
- Correu electrònic, a afectes de notificacions 
- Número de telèfon, on es pugui localitzar fàcilment 
- Fira en la que es vol prendre part 
- Dimensions de la parada i producte que s’exposa 

 
Tota sol·licitud, referent a alguna de les fires-mercat que s’organitzin, haurà d’anar acompanyada 
de còpia dels documents següents: 
 

- Còpia del DNI / NIE / Passaport 
- Document d’alta i últim rebut d’ingrés de les cotitzacions a la Seguretat Social en el 

règim d’autònoms. 
- Quan es tracti de comerciants estrangers, acreditació d’estar en possessió dels 

permís de residència i de treball. 
- Document acreditatiu de constitució d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 

civil de la parada, quan sigui pròpia. 
- Carnet del Centre d’Artesania de Catalunya, si s’escau. 
- Descripció i fotografies del material objecte d’exposició i venda 
- Descripció, amb especificitat de les dimensions, i fotografia de la parada 
- En el cas de sol·licituds de venda de productes alimentaris caldrà aportar, a més, una 

còpia del certificat de formació en manipulació d’aliments de tots els membres de la 
parada, que substitueix l’antic carnet de manipulació d’aliments 

- Comprovant de pagament de la fiança provisional 
 
 
14.- Obligacions dels firaires  
A més de les obligacions establertes de forma genèrica en l’Ordenança reguladora per a totes 
les activitats firals, els firaries hauran de complir les obligacions següents: 
 

1. Muntatge i desmuntatge de la parada: 
• El titular de l’autorització haurà d’instal·lar l’estand de les dimensions autoritzades 

la lloc i durant l’horari assenyalats, per a l’exposició i venda del producte que 
havia descrit a la sol·licitud. 

• El muntatge es farà tot seguit, intentant generar les mínimes molèsties als veïns. 
• En el desenvolupament de l’activitat els marxants hauran de respectar el conjunt 

del mobiliari urbà, sense utilitzar-lo per a l’activitat pròpia. 
• L’Ajuntament de Breda podrà modificar els esmentats horaris d’obertura o 

tancament per motius d’interès públic o força major. 
• S’ha de respectar l’espai de pas dels visitants, deixant-lo net d’obstacles i/o 

productes exposats. 
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2. Preus de venda 
• Els preus s’hauran de col·locar a la vista del públic els preus dels articles a la venda, 

de manera que sigui fàcilment visibles i entenedors. 
• Els preus fixats, en l’inici, s’han de mantenir durant tota la fira. 

 
3. Informació i responsabilitats 

• Si per causes justificades el firaire renuncia a participar a l’activitat haurà de 
notificar-ho per escrit a l’Ajuntament de Breda amb la màxima antelació possible. 

• Els comerciants han d’informar a l’àrea de la Corporació responsable de l’activitat 
de qualsevol variació a les dades del titular de la llicència que consten a la 
sol·licitud. 

• Els firaries hauran de responsabilitzar-se dels danys a tercers que puguin 
ocasionar durant la seva participació a la fira. 
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CAPÍTOL IV.- Règim d’infraccions i sancions  
 
15.- Règim d’infraccions i sancions 
Està expressament prohibit: 

a. Instal·lar elements no autoritzats a la llicència corresponent. 
b. Estacionar vehicles, descarregar o iniciar l’assentament d’aquests abans d’haver obtingut 

l’oportuna autorització. 
c. Instal·lar més d’una atracció o activitat en cada parcel·la adjudicada, l’agrupament 

d’aquestes i els seu traspàs o cessió dels terrenys autoritzats. 
d. Destinar les parcel·les adjudicades a un ús diferent al previst o vendre altres articles 

diferents dels autoritzats. 
e. Ocupar major superfície de la que ha estat autoritzada serà objecte d’immediat 

desmuntatge les instal·lacions que ocupin zona aèria que sobrepassi els límits de la 
parcel·la autoritzada, tant si envaeix l’espai aeri de la zona del públic com si ho fa respecte 
la instal·lació o instal·lacions contigües. 

f. Modificar l’emplaçament de l’activitat una vegada verificada la situació autoritzada pels 
serveis tècnics o per les inspeccions corresponents. 

g. Mantenir en el recinte firal i en la zona d’aparcament establerta, elements distints als de 
l’atracció que s’hagin utilitzat per al trasllat de l’activitat, els quals s’hauran de col·locar fora 
del recinte firal. 

h. Ocupar els carrers interiors del parc firal amb qualsevol tipus d’activitat o publicitat no 
autoritzada. 

i. L’exercici de les activitats o atraccions que utilitzin animals dins o fora de l’espectacle. La 
constatació per part de l’Ajuntament d’aquest fet determinarà la revocació automàtica de 
l’autorització, amb pèrdua de la fiança i obligació de desallotjament immediat sense 
perjudici de l’exigència de la resta de responsabilitats administratives i penals que 
correspongui. 

 
Les faltes que poguessin cometre els titulars propietaris de les atraccions o instal·lacions, en el 
recinte firal es classifiquen de la següent manera: 

a) Faltes lleus: 
-  La falta de cortesia, per primera vegada amb els usuaris. 
-  L’excés d’ocupació detectada en primera instància. 
-  No exposar a la vista les tarifes i preus. 
-  No exposar l’autorització municipal. 
-  Qualsevol altra incidència que no estigui qualificada com a greu o molt greu. 
-  Venda de productes no previstos en l’autorització. 

 
Les faltes lleus es podran sancionar pel simple advertiment, i es podrà, a més a més, imposar 
una multa de fins a 50 euros i el decomís de la mercaderia en venda. 
 

b) Faltes greus: 
-  La reincidència o reiteració en la comissió de faltes lleus. 
-  L’incompliment total o parcial de les obligacions i/o prohibicions d’aquesta 

ordenança. 
-  No exposar l’aforament màxim de l’atracció. 
-  Alterar o canviar les tarifes de preus presentades en la documentació base per 

obtenir la llicència. 
-  No efectuar el muntatge i/o desmuntatge de les instal·lacions dins els terminis 

màxims fixats. 
-  La prestació irregular del servei, tal com falta de neteja de les instal·lacions o dels 

elements propis de l’activitat, etc. 
-  Abocar aigües residuals i deixalles tant a l’entorn de la pròpia atracció com en el de 

les residències mòbils, caravanes i autocaravanes, si és el cas. 
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-  No portar les deixalles generades als contenidors de recollida selectiva. 
-  La desobediència a les disposicions o acords municipals. 
- No disposar de la documentació de compra o fabricació dels articles posats a la 

venda. 
- La manca d’assistència a la fira sense justificació. 

 
Les faltes greus es podran sancionar amb multes de 51 a 200 euros i podran originar l’anul·lació 
de la llicència o autorització. 
 
Es podrà clausurar la instal·lació i confiscar els elements de l’atracció per a garantir el 
compliment de la sanció. 
 

c) Faltes molt greus: 
-  La reincidència o reiteració en la comissió de faltes greus. 
-  La desobediència a l’autoritat. 
-  Incitar o fomentar la violència, atemptar contra la dignitat humana o conculcar els 

drets fonamentals de les persones. 
-  Impedir o dificultar l’ocupació i el lliure accés i utilització de les boques de reg i 

incendis, registres de xarxes de serveis, etc. 
-  Impedir o dificultar el lliure accés a edificis públics, comercials o habitatges 

particulars amb qualsevol element de l’atracció o de la residència mòbil. 
-  No respectar els carrers interiors entre les parcel·les. 
-  L’ocupació de zona aèria que sobrepassi els límits de la parcel·la adjudicada, tant si 

envaeix l’espai aeri de la zona de públic, com si ho fa de la instal·lació o 
instal·lacions contigües. 

-  La manca d’higiene o neteja denunciada per les administracions competents. 
-  Incomplir els requisits físics per accedir a l’activitat (pes, edat, alçada) exposats en el 

projecte de legalització. 
-  Superar l’aforament màxim permès. 
-  La manca de seguretat de les instal·lacions. 
-  Fuites i mal funcionament dels grups electrògens o fonts d’alimentació elèctrica, si és 

el cas. 
-  L’ocupació amb aparells mecànics, instal·lacions diverses, etc. dels quals es derivin 

riscs per a les persones o les coses. 
-  L’ocupació de les parcel·les amb més d’una atracció, tant pròpia com subarrendada 

o cedida, o amb atracció distinta a l’autoritzada per l’Ajuntament. 
-  Haver retirat o no disposar dels elements de seguretat activa i passiva contra 

incendis aprovats a l’autorització. 
- Els traspassos, cessions o qualsevol transferència de titularitat o explotació dels 

llocs de venda. 
- La manca de pagament de la fiança, després d’haver estat requerida expressament. 
- Disposar de personal sense estar donat d’alta a la Seguretat Social. 
-  La participació de menors en l’activitat de compra-venta. 
- L’impagament de qualsevol sanció prevista en aquesta ordenança amb resolució 

ferma en via administrativa. 
 
Les faltes molt greus es podran sancionar amb multa de 201 a 500 euros i el tancament de la 
instal·lació amb l’obligació de retirar-la en el termini que s’indiqui i s’anul·larà l’autorització 
concedida. 
 
En els cinc anys següents podrà no concedir-se l’ocupació de terrenys de la Fira a aquelles 
persones que hagin incorregut en alguna falta molt greu. 
 
 



 

Ordenança reguladora de les activitats firals a Breda  

Ajuntament de  
Breda  

 

Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33 � NIF P1703000H 10 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

Davant situacions imprevistes no recollides en el present regim sancionador i que puguin 
comportar situacions de riscos diversos, anomalies, mal funcionament i alteracions en general 
del correcte desenvolupament de les activitats firals, l’Alcalde podrà, en virtut de les disposicions 
legals en matèria de competència dels ens locals i dins les seves atribucions, adoptar les 
mesures cautelars que salvaguardin l’interès general i la seguretat de les persones. 
 
De les infraccions de caràcter molt greu se’n passarà avís al Servei Territorial d’Empresa i 
Coneixement als efectes de la Llei 1/1993, de 9 de març. El procediment a aplicar serà l’especial 
sancionador de la Llei de procediment administratiu. 
 
Les sancions que comportin la retirada definitiva de l’autorització no donaran lloc a la devolució 
de la fiança.  
 
L’Ajuntament no podrà imposar mai cap de les sancions a què es refereixen els articles anteriors 
prescindint del procediment sancionador regulat a la Llei de procediment administratiu 
corresponent. 
 
Per graduar les faltes i les sancions, a més del que objectivament s’ha comès o omès, actuant 
sota el principi de a proporcionalitat, cal tenir en compte: 

a. La intencionalitat 
b. La pertorbació del bon desenvolupament de l’activitat firal 
c. Els danys produïts a l’Ajuntament, als usuaris de la fira o a la resta de firaires. 
d. La reincidència de la faltes. 
e. La participació en la comissió de la falta. En tot cas, s’entendran com a responsables 

de a comissió de les infraccions relacionades amb l’activitat i regulades en la present 
Ordenança, els titulars de l’autorització administrativa, ja sigui per haver-les comès 
directament o per haver permès que persones vinculades amb el seu estand les hagin 
comès. 
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CAPÍTOL V.- De les facultats d’interpretació d’aque sta Ordenança 
 
16.- Interpretació de l’Ordenança i resolució de co nflictes 
Els conflictes en la interpretació i en l’aplicació d’aquesta ordenança que puguin sorgir entre els 
participants a les activitats firals i l’Ajuntament se sotmetran al discerniment de la Junta de 
Govern Local, sens perjudici d’utilització d’altres vies que legalment puguin correspondre per tal 
de dirimir aquests conflictes. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS  
Seran l’aplicació supletòria les disposicions que sobre aquesta matèria figuren en la legislació 
vigent.  
 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  
Les situacions particulars que fins avui existeixin es respectaran “ad personam” i es declararan a 
extingir. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
Queden sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut 
d’aquest a Ordenança reguladora. 
 
 
DISPOSICIONS FINALS  
Primera.- En tot allò que no es reguli en aquesta Ordenança reguladora, s’estarà al que disposi 
el DECRET 144/1995, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’activitats firals. 
 
Segona.- La present Ordenança reguladora de les activitats firals a Breda, ha estat aprovada 
inicialment pel Ple de la Corporació del 25 de gener de 2016, i entrar en vigor en data 1 de març 
de 2016, dia de seva publicació definitiva al BOPG, fins a la seva modificació o derogació 
expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
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Annex 1. Fira de les Entitats 
 

1.- Objecte 
La Fira de les Entitats permet donar a conèixer a vilatans i visitants la tasca realitzat per les 
diferents entitats del municipi ja siguin de caire cultural, esportiu ... 
 
 
2.- Ubicació i dates de celebració 
La Fira de les Entitats es celebrarà preferiblement el segon cap de setmana de març, sempre i 
quan el calendari així ho estableixi, de dissabte al matí a diumenge a la tarda. 
 
Els estands, que aniran a càrrec de l’Ajuntament, s’ubicaran a la plaça Lluís Companys, cada 
entitat disposarà de manera gratuïta d’un o dos estands segons les seves necessitats.  
 
 
3.- Participants 
Podran sol·licitar la seva participació a la Fira de les Entitats: 

- Totes les entitats, associacions i col·lectius del municipi. 
- Artesans, ja siguin de Breda o no, relacionats amb la gastronomia, el tèxtil, l’art ...  

 
 
4.- Sol·licituds i obligacions dels expositors i/o comerciants 
Els artesans de fora del municipi de Breda i interessats en participar a la Fira de les Entitats 
hauran de presentar una instància adreçada a l’Àrea de les Entitats i serà des d’aquesta Àrea 
que se’ls concedirà o no autorització. 
 
Les sol·licituds s’hauran de formalitzar segons indiquen els articles 12 i 13 de la present 
Ordenança. 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes abans de la celebració de la Fira. 
 
Es donarà prioritat a les entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda que estiguin 
inscrits al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes. 
 
Els responsables de les parades hauran de responsabilitzar-se de la infraestructura de la parada 
(taules, cadires, bombetes de baix consum, material a exposar, ...) 
 
En el cas que hi hagi parades on es comercialitzi amb menjar i begudes, seran els titulars els 
responsables que es compleixin les normes sanitàries i de manipulació d’aliments. 
 
Els firaires hauran de complir totes les obligacions establertes de forma genèrica en aquesta 
Ordenança reguladora. 
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Annex 2. Fira del Monestir 
 
1.- Objecte 
La Fira del Monestir es vol associar a la Festa de l’Ajust de Breda, que es celebra el tercer cap 
de setmana després de la Pasqua Florida i commemora la donació a Breda de les relíquies dels 
patrons Sant Iscle i Santa Victòria. Es tracta d’una festa molt antiga originària de l’any 1263. 
 
Atès que Breda és un poble que ha crescut al voltant d’un antic monestir benedictí, desamortitzat 
el segle XIX. I que malgrat aquesta desamortització, es conserven molts dels elements d’aquest 
antic monestir, és per potenciar el seu coneixement que es vol fer una fira que giri a l’entorn 
d’aquesta temàtica. 
 
 
2.- Ubicació i dates de celebració 
El tercer cap de setmana després de la Pasqua Florida. 
 
La Fira del Monestir es situarà al nucli antic del poble, a les immediacions de l’antic Monestir de 
Sant Salvador. 
 
En un espai central es col·locaran uns estands a càrrec de l’Ajuntament i la resta de parades, 
que muntaran els propis firaires, es distribuiran pel nucli antic. 
 
 
3.- Participants 
Podran sol·licitar la seva participació a la Fira del Monestir: 

- Monestirs i convents on es desenvolupin activitats d’allotjament i venda de productes 
artesanals.  

- Artesans no relacionats amb la vida religiosa podran sol·licitar-hi la participació si els 
productes que ofereixen són: 
Embotits, formatges, peixos de salaó (anxoves, etc), làctics, xurreria, pa artesà, 
pastisseria artesana, fruits secs, olives, caramels, fruita deshidratada, cervesa artesana, 
creps, mel, xocolata, herbes remeieres, artesania diversa, encens, etc... 

 
 
4.- Sol·licituds i obligacions dels expositors i/o comerciants 
Les sol·licituds s’hauran de formalitzar segons indiquen els articles 12 i 13 de la present 
Ordenança. 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes abans de la celebració de la Fira. 
 
Les parades hauran de ser de fusta o bé una carpa d’estil medieval. 
 
Els responsables de les parades hauran de responsabilitzar-se de la infraestructura de la parada 
(taules, cadires, bombetes de baix consum, material a exposar, ...) 
 
Els comerciants hauran de dur vestimenta de tipus medieval. 
 
En el cas que hi hagi parades on es comercialitzi amb menjar i begudes, seran els titulars els 
responsables que es compleixin les normes sanitàries i de manipulació d’aliments. 
 
Els firaires hauran de complir totes les obligacions establertes de forma genèrica en aquesta 
Ordenança reguladora. 
 
Aquest primer any serà gratuït, però l’Ajuntament es reserva el dret d’admissió i les places són 
limitades. 
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Annex 3. Fira de l’Olla 
 
1.- Objecte 
La Fira de l’Olla s’organitza per promocionar la indústria i la comercialització de la terrissa i la 
ceràmica  
 
 
2.- Ubicació i dates de celebració 
Es celebra el segon cap de setmana d’octubre. 
 
S’ubica en el nucli històric del municipi, afavorint amb la distribució dels estants que els visitants 
coneguin tant el patrimoni del municipi com el centre cultural i d’informació turística els forns, 
ubicat en un antic obrador de terrissa i amb una mostra de peces i eines de terrissa i ceràmica.  
 
 
3.- Participants 
Podran sol·licitar la seva participació a la Fira de l’Olla: 

- Terrissaires i ceramistes 
- Comerciants de Breda membres de la UBIC (Unió de Botiguers i comerciants) 
- Artesans, ja siguin de Breda o no, relacionats amb la gastronomia, el tèxtil, l’art ...  

 
 
4.- Sol·licituds i obligacions dels expositors i/o comerciants 
Les sol·licituds s’hauran de formalitzar segons indiquen els articles 12 i 13 de la present 
Ordenança. 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de maig a l’1 de setembre de cada any, 
ambdues dates incloses. 
 
Els estands per a ceramistes, terrissaires i comerciants del municipi els facilita l’Ajuntament, 
juntament amb dues cadires, una taula, un punt de llum i un prestatge. 
 
Els responsables de la resta de parades hauran de responsabilitzar-se de la infraestructura 
(taules, cadires, bombetes de baix consum, material a exposar, ...) 
 
En el cas que hi hagi parades on es comercialitzi amb menjar i begudes, seran els titulars els 
responsables que es compleixin les normes sanitàries i de manipulació d’aliments. 
 
Els firaires hauran de complir totes les obligacions establertes de forma genèrica en aquesta 
Ordenança reguladora. 
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Annex 4. Fira d’atraccions 
 
1.- Objecte 
L’annex de la Fira d’atraccions ha de permetre regular les normes tècniques i de gestió de totes 
les activitats firals i festives del municipi que es complimentin amb aquest tipus d’oci. 
 
Fa esment tant a atraccions, com barraques, casetes de venta i/o espectacles. 
 
 
2.- Ubicació i dates de celebració 
Les atraccions s’ubicaran a la zona esportiva de Cal Batlle o bé a la zona d’oci infantil i 
aparcament annex de la zona de la Plaça Lluís Companys, segons s’indiqui en cada ocasió. 
 
Es podran muntar atraccions per la Festa de l’Ajust, tres setmanes després de la Pasqua Florida, 
i per la Festa Major, el primer o segon cap de setmana de setembre, segons s’escaigui. 
 
L’espai destinat a firaires i expositors serà determinat per la Junta de Govern Local que, vistes 
les peticions, resoldrà la seva distribució d’acord amb els criteris que estipula la present 
ordenança.  
 
 
3.- Sol·licituds i autoritzacions 
Aquells que estiguin interessats a obtenir l’autorització d’ocupació de la via pública i la llicència 
municipal per a l’exercici de les activitats firals descrites en l’Objecte, l’hauran de sol·licitar un 
mes abans de l’inici de la festivitat. 
 
Per a la sol·licitud d’autorització s’haurà de tenir en compte tant el que s’indica en els articles 12 i 
13 de la present Ordenança, com que la instància ha d’anar signada obligatòriament pel titular 
real del negoci, i que en aquest cas haurà d’acompanyar-se també de la documentació següent: 
 
- Descripció, classe i denominació de l’espectacle o atracció i el seu metratge. 
- Manual d’instruccions de les atraccions mòbils desmuntables. 
- Certificat d’instal·lació elèctrica de l’atracció, feta per un instal·lador autoritzat. Aquest 

certificat té validesa d’un any. 
- Contracte de manteniment dels elements de protecció contra incendis. 
- Declaració responsable en la qual les persones responsables de l’activitat realitzaran les 

funcions de vigilància o que s’ha destinat un vigilant de seguretat d’acord amb el decret 
112/2010 pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics. 

- Justificant de la subscripció d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil derivada de 
l’activitat sol·licitada (pòlissa i rebut de pagament actualitzat). 

 
Una vegada instal·lada l’atracció cal aportar a la Guàrdia Municipal:  
- Certificació tècnica específica corresponent als muntatges i instal·lacions efectuades en el 

lloc de l’emplaçament pel personal tècnic de les persones titulars d’aquestes atraccions, en 
les quals s’ha de fer constar que el conjunt de l’atracció funciona correctament.  

 
Dues setmanes abans de la celebració de la fira, s’aprovarà la relació de sol·licitants admesos i 
l’import de la taxa a satisfer per l’ocupació de l’espai i simultàniament es farà una assignació 
d’espais sobre plànol.  
 
La medició tindrà lloc la setmana posterior a l’aprovació de la llista de sol·licituds admeses.  
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En qualsevol cas, l’Ajuntament de Breda es reserva el dret d’excloure un determinat firaire 
sempre que se’l consideri inadequat, per incompliment de la present ordenança, o perquè s’oposi 
a les decisions preses pels responsables de l’Ajuntament en el moment de l’adjudicació dels 
espais.  
 
Per raons de seguretat i llibertat de les persones, control de densitat de llocs, l’Ajuntament a la 
vista de la demanda d’autoritzacions, resta facultat per determinar i limitar anualment el nombre 
màxim de llicències a atorgar, i la zona del municipi on s’instal·laran les parades i atraccions. 
 
L’adjudicació s’efectuarà per repartiment del terreny disponible per aquesta finalitat entre els 
firaires que ho hagin sol·licitat, tenint en compte els mèrits que tingui cadascú segons la seva 
antiguitat en concórrer a la festa objecte del repartiment.  
 
L’antiguitat s’entén aplicable a la màquina o atracció, per tant, la concurrència del mateix firaire 
amb una atracció diferent generarà la pèrdua de l’antiguitat respecte altres atraccions similars.  
 
D’altra banda, la no concurrència d’un firaire amb antiguitat a la festa objecte de repartiment, 
suposa també la pèrdua d’aquesta antiguitat.  
 
Quan un firaire amb antiguitat per a un espai concret causi baixa, el seu espai serà ocupat per 
una altra parada o atracció de la mateixa naturalesa i amb dimensions similars sempre que sigui 
possible.  
 
L’Ajuntament podrà emplenar i repartir els espais lliures disponibles que consideri i es 
compromet a vetllar per tal que no hi hagi duplicitat d’atraccions per buscar la diversitat sempre 
que sigui possible.  
 
Una vegada realitzat el repartiment del terreny disponible, quedaran desestimades les peticions 
no adjudicades  
 
Els espais adjudicats en la medició seran definitius i no es podran alterar, excepte amb 
l’autorització dels responsables de l’Ajuntament designats a l’efecte. En cas de modificació 
realitzada unilateralment pel titular, aquest perdrà tot el dret de gaudir de la parada, i l’espai serà 
declarat vacant.  
 
 
4.- Condicions tècniques 
L’Ajuntament, a través de l’empresa subministradora, facilitarà la connexió a la xarxa per al 
funcionament d’atraccions, parades i expositors. 
 
En el supòsit que aquesta connexió a la xarxa no fos possible, els firaires es responsabilitzaran 
del seu propi abastiment elèctric per atendre les seves necessitats de funcionament.  
 
El mal ús de les instal·lacions o l’incompliment per part dels firaires de les normatives oficials 
referents a les instal·lacions de baixa tensió (BT) que generin danys als béns o a les persones 
seran responsabilitat única i exclusiva del firaire, restant l’Ajuntament exonerat de qualsevol 
responsabilitat al respecte. De totes maneres, l’Ajuntament podrà fer retirar aquella instal·lació 
quan consideri que pot comportar un perill per la seguretat. 
 
La manipulació per part dels firaires de la xarxa elèctrica general podrà comportar la pèrdua del 
dret a participar en les successives edicions de la fira.  
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5.- Obligacions dels firaires 
Els firaires col·locaran en un lloc ben visible des de l’exterior el certificat de llicència. També 
haurà d’estar en possessió del seu DNI original del titular, per tal de poder acreditar la 
personalitat a requeriment dels responsables de l’Ajuntament o de la Guàrdia Municipal.  
 
1. Les autoritzacions contindran la identificació del titular de la llicència, el número de metres 

lineals del lloc i l’activitat a desenvolupar. 
2. De forma prèvia al lliurament efectiu de les autoritzacions, es comprovarà el compliment dels 

requisits exigits i el previ pagament de la taxa corresponent segons Ordenança Fiscal 
número 11 que estableix la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’ús públic, indústries del carrer, ambulants i/o rodatges 
cinematogràfics. 

 
Caldrà disposar de farmaciola segons els requeriments del decret 112/2010. 
 
Caldrà respectar i complir l’establert al Decret 176/2009 de protecció contra la contaminació 
acústica. El volum de música no podrà superar els 55 db(A) a partir de les 23.00h.  
 
Els titulars autoritzats només podran ocupar les parcel·les que els hagin estat concedides. En llur 
superfície s’hauran de situar, no només les instal·lacions pròpiament dites, sinó també les 
taquilles de venda de tiquets i els materials i estris que calguin per a l’activitat, i evitaran que els 
vols de les instal·lacions o el funcionament de les atraccions envaeixin l’espai destinat a pas 
públic o el pertanyent a una altra parcel·la, segons plànols de distribució proposat. 
 
Les instal·lacions firals hauran de permetre el pas dels vianants i no representar cap obstacle per 
a la circulació de vehicles.  
 
En el cas que hi hagi parades on es comercialitzi amb menjar i begudes, seran els titulars els 
responsables que es compleixin les normes sanitàries i de manipulació d’aliments. 
 
Els firaires, en les hores que la fira es trobi oberta al públic, hauran de mantenir els voltants de 
l’espai adjudicat en perfecte estat de neteja. 
 
Els residus creats s’hauran de dipositar de manera selectiva en els contenidors corresponents a 
cada matèria. Els firaires podran dipositar els residus en aquests contenidors a qualsevol hora.  
Tot residu considerat voluminós s’ha de portar a la deixalleria. 
 
El muntatge de les instal·lacions podrà començar amb una antelació màxima de quatre dies al 
començament de la fira i el desmuntatge ha d’estar finalitzat i l’espai desocupat, 72 hores 
després de finalitzada la fira.  
 
Resta expressament prohibida la col·locació d’atraccions, parades de fira, en llocs no autoritzats 
o diferents dels assignats per l’Ajuntament.  
 
L’Ajuntament no respon sota cap concepte de les instal·lacions o pertinences dels firaires que 
restin a la via pública o en els espais adjudicats.  
 
Els firaires hauran de complir totes les obligacions establertes de forma genèrica en aquesta 
Ordenança reguladora. 
 


