Atès l'interès de dur a terme la XXXII Fira del Camp de Menorca els propers dies 17 i
18 de març de 2018, al polígon industrial d'Alaior;
Atès que aquesta Fira consta de dos grans blocs, el XXXII Concurs Morfològic de
Bestiar Boví Frisó, que organitza i coordina l'Associació Frisona Balear, i els expositors
de productes agroalimentaris, maquinària agrícola i productes artesans que organitza i
coordina directament l'Ajuntament;
Vista l'Ordenança que regula la venda ambulant al terme municipal d'Alaior, publicada
en el BOIB núm.9 de 21/01/2017, on a l’apartat g) de l’article 20 es disposa el següent:
(...)




Tindran preferència les persones que puguin acreditar haver-ne instal·lat altres
anys o en altres fires, respecte a les persones que ho sol·licitin per primer cop.
Els productes relacionats amb la temàtica de la fira.

Vista l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa de domini públic
publicada en el BOIB núm. 16 de 07/02/2017, on s'especifica en l'article 8.5.3, que per
als llocs de venda a la Fira del Camp les taxes seran les següents:
a) Maquinària agrària i subministrament i altres productes destinats al sector agrícola
ramader.
1m lineal

6€

De 2 a 5m lineals

12 € + 1€ per cada m que excedeixi del mínim

De 6 a 9m lineals

21 € + 1,5 € per cada m que excedeixi del mínim

Més de 10 m lineals

26 € + 1 € per cada m que excedeixi del mínim

b) Altres productes o serveis amb ocasió de la Fira del Camp:
1m lineals

6€

De 2 a 5 m lineals

12 € + 1 € per cada m que excedeixi del mínim.

De 6 a 9 m lineals

21 € + 1,5€ per cada m que excedeixi del mínim.

De 10 a 15 m lineals

50 € + 1,5 € per cada m que excedeixi del mínim
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Luz Sanz Villarroya (2 de 2)
Secretària
Data Signatura: 06/02/2018
HASH: 1c453e76bff9da691179021e26db18b8

Per a l'atorgament de les autoritzacions se seguiran els criteris següents:
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Rafael Quintana Villalonga (1 de 2)
regidor delegat
Fecha Firma: 05/02/2018
HASH: f7a31f2cbec81aee3c32a18fb4b31b44

Expedient núm.: 536/2018
Assumpte: Aprovació del termini d’inscripcions dels estands de la XXXII Fira del Camp
de Menorca 2018
Emissora: JSC

Més de 15 m lineals

62 € + 1 € per cada m que excedeixi del mínim.

Fent ús de les atribucions que m’han estat conferides,

a) Maquinària agrària i subministrament i altres productes destinats al sector agrícola
ramader.
1m lineal

6€

De 2 a 5m lineals

12 € + 1€ per cada m que excedeixi del mínim

De 6 a 9m lineals

21 € + 1,5 € per cada m que excedeixi del mínim

Més de 10 m lineals

26 € + 1 € per cada m que excedeixi del mínim

b) Altres productes o serveis amb ocasió de la Fira del Camp:
1m lineals

6€

De 2 a 5 m lineals

12 € + 1 € per cada m que excedeixi del mínim.

De 6 a 9 m lineals

21 € + 1,5€ per cada m que excedeixi del mínim.

De 10 a 15 m lineals

50 € + 1,5 € per cada m que excedeixi del mínim

Més de 15 m lineals

62 € + 1 € per cada m que excedeixi del mínim.

TERCER. Comunicar a les persones o entitats interessades en els aprofitaments
regulats en aquesta Ordenança que hauran de sol·licitar prèviament la llicència
d'ocupació corresponent (annex 1), i liquidar la taxa corresponent, d'acord amb el
document que facilitarà el Servei d'Atenció Ciutadana.
QUART. Advertir que per a la presentació de sol·licituds s'haurà de tenir en compte
l'establert a l'article 14 de la Llei 39/2015 LPACAP, on s'indica quins són els interessats
que estan obligats, a partir del passat dia 2 d'octubre de 2016, a relacionar-se
electrònicament amb l'administració. S'adjunta com Annex a la present resolució el
model de sol·licitud, la qual es podrà presentar en persona al registre d'entrada de
Ajuntament d'Alaior
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SEGON. Aplicar la taxa establerta a l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
utilització privativa de domini públic:
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PRIMER. Anunciar el termini d'inscripció per als expositors que vulguin participar a la
XXXII Fira del Camp de Menorca a través de la premsa i a la seu electrònica de
l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es), que serà a partir de la publicació d’aquest
acord a la seu electrònica i fins al 22 de febrer de 2018.

DECRETS REG RAFAEL QUINTANA

RESOLC:

l'Ajuntament d'Alaior o presentar via telemàtica, en el cas de les persones físiques, i en
el cas dels relacionats a l'esmenat article 14.2 de la Llei 39/2015 (per exemple,
persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica,...), obligatòriament hauran de
presentar el model de sol·licitud al registre d'entrada telemàtic.
CINQUÈ. Comunicar a les persones o entitats interessades la informació general
següent:

HORARIS D'OBERTURA DELS EXPOSITORS:
Dissabte 17, de 10.00 a 20.00 hores
Diumenge 18, de 10.00 a 15.00 hores
INAUGURACIÓ:
Dissabte 17 a les 10.30 hores, a la zona de l'envelat (estand de l'Ajuntament)
CRITERIS D'UBICACIÓ
- La ubicació de les parades es realitzarà per zones segons el producte:
Zona entrada: Maquinària agrària i subministrament i altres productes destinats
al sector agrícola ramader. i animals
Envelat 1: Institucions i productes alimentaris
Nau municipal: Cooperatives i taules informatives.
Davant Nau: Artesans, productes alimentació, entitats sense ànim de lucre.

Número: 2018-0004 Fecha: 05/02/2018

Dissabte 17 i diumenge 18 de març de 2018

DECRETS REG RAFAEL QUINTANA

DATES DE LA FIRA:

A continuació de l'Av. Camp Verd: entitats sense ànim de lucre.

Zona Av. des Progrés: Artesania, productes alimentaris.
Envelat 2: Artesania, productes alimentaris i entitats sense ànim de lucre.
Aparcament: Bars i atraccions infantils.
PER A L'ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS SE SEGUIRAN ELS CRITERIS
SEGÜENTS
- Tindran preferència les persones que puguin acreditar haver-ne instal·lat altres anys,
respecte a les persones que ho sol·licitin per primer cop.
- Els productes relacionats amb la temàtica de la fira, en el sentit que tindran
preferència les activitats dirigides al sector agrari i la venda de productes artesans del
sector agrari.
MUNTATGE:
A partir del divendres 16 es podrà iniciar el muntatge de les parades, de 17.00 a 21.00
Ajuntament d'Alaior
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Zona Solar: Maquinària agrària i subministrament i altres productes destinats al
sector agrícola ramader i pista d'exhibicions.

hores.
El dissabte 17 i el diumenge 18 des de les 7.30 fins a les 9.00 hores el recinte estarà
obert per muntar o reposar les parades. A les 9.00 hores es tancarà l'accés als
vehicles.

Les persones que exposin a la fira s'hauran d'encarregar en tot moment de la neteja
de la zona que els sigui assignada; és a dir, des del moment que es munti fins a
l'acabament.
SEGURETAT:
L'organització contractarà dos guardes de seguretat durant:
de les 20.00 hores del divendres 16 a les 9.00 hores del dissabte 17.
de les 20.00 hores del dissabte 17 a les 9.00 hores del diumenge 18.
Cada expositor es farà responsable del seu material.
ELECTRICITAT:
Les parades que hagin sol·licitat corrent elèctric per a enllumenat podran disposar de
200 watts. Per a més potència el propietari de la parada haurà de fer-se'n càrrec i
portar un generador propi.

Número: 2018-0004 Fecha: 05/02/2018

NETEJA:

DECRETS REG RAFAEL QUINTANA

Cada expositor haurà de dur el material que necessiti per a l'exposició, com ara la
taula, les cadires, etc.

RETIRADA DEL MATERIAL I DE LA PARADA:

SISÈ. Publicar aquesta Resolució a la seu electrònica de l'Ajuntament
(alaior.sedelectronica.es), per general coneixement i al Portal de Transparència
municipal, d'acord amb l'establert a l'article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Així ho mana i ho signa el regidor de Fires i Mercats, Rafael Quintana Villalonga, en la
data de la signatura electrònica que consta al marge d'aquest document. I jo, Luz Sanz
Villarroya, com a secretària, don fe de la data i que la signatura s'ha fet mitjançant
identificació digital.
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El diumenge, des de les 15.00 hores fins al vespre.
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Annex I.
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