NORMES DE PARTICIPACIÓ I DE FUNCIONAMENT

1. DIA DE CELEBRACIÓ DE LA FIRA
Dissabte 5 de març de 2022
2. HORARI DE LA FIRA
De les 9.30 h a les 18.00 h
3. LLOC DE REALITZACIÓ
Claustre Sant Vicent Ferrer de Manacor, carrer del Convent, la zona de vianants de la plaça
del Convent i la zona de vianants de de la plaça dels PP Creus i Font i Roig.
4. PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El període de presentació de les sol·licituds serà de dia 31 de gener a dia 18 de febrer de
2022 ambdós inclosos. La inscripció de participació a la fira s’haurà de fer emplenant el full
de sol·licitud i enviant-lo al correu electrònic firadelesdonesmanacor@gmail.com.
Les sol·licituds s'han de fer arribar amb la corresponent documentació, un cop
revisades les s’informarà per correu electrònic de les sol·licituds admeses, per a que
es procedeixi al pagament de la taxa corresponent, en cas de venda.
El període de presentació de sol·licituds serà publicat al web de l’Ajuntament de Manacor. En
el cas que no s’enviï la sol·licitud i/o pagament dins el termini no es tendrà opció a participar
a la fira.
Trobareu la sol·licitud penjada al web de l'Ajuntament. Per a qualsevol dubte us podeu posar
en contacte amb el Servei d’Igualtat al següent telèfon 687 632 961 o al correu electrònic:
firadelesdonesmanacor@gmail.com
5. PARTICIPACIÓ A LA FIRA vendrà determinada per:
Pel que fa a les paradetes de venda:
5.1. En primer lloc tendran prioritat per participar les dones que es dediquen a l’artesania i
que tenguin productes amb qualificació de mestre artesana, sempre que quedi
documentalment justificat. Tendran prioritat les dones que viuen a Manacor per sobre de la
resta de l’Illa, en cas de no poder assumir totes les sol·licituds.
5.2. En segon lloc tendran prioritat per participar a l’exposició i muntar parada les dones que
es dediquen a l’àmbit artístic i volen vendre o mostrar les seves creacions. Tendran prioritat
les dones que viuen a Manacor per sobre de la resta de l’Illa, en cas de no poder assumir totes
les sol·licituds.
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II FIRA DE LES DONES DE MANACOR.

5.3. En tercer lloc, tendran prioritat a la fira, les comerciants i productores de productes
d'alimentació.
5.4. En quart lloc només podran muntar parada de venda les dones emprenedores titulars de
les botigues o establiments comercials permanents situats al terme Municipal de Manacor. I
entre aquestes i si no es poden assumir totes les sol·licituds tendran prioritat les dones
responsables d'establiments o empreses del terme municipal de Manacor que tenguin o
produeixin articles artesans i/o ecològics.
5.5 En cinquè lloc, es convida a participar a la fira a totes les associacions feministes, de
dones i socioculturals sense afany de lucre, que tenguin entre els seus objectius treballar per la
igualtat.
6. AUTORITZACIÓ DE LA VENDA dels següents productes:
6.1. Articles artesans i/o ecològics, antiguitats i bijuteria (p.e. objectes de test, avarques, sabó
natural, aromes, perfums, brodats, roba, decoració en vidre, decoració en espelmes, ceràmica,
bijuteria artesanal, etc)
6.2. Fruites i verdures fresques i productes d’alimentació en general (p.e. embotits, formatges,
mel, envinagrats, fruits secs, confitures, etc)
6.3. També s’accepten activitats o venda de caire artístic com puguin ser de l’àmbit de la
pintura, el teatre, la fotografia, la il·lustració, música, etc.
6.4. A criteri de l’organització també s’acceptaran aquells articles diferents dels esmentats que
puguin ser d’interès comercial o ajudin a visibilitzar la tasca o professió d’una dona.

8. L’hora límit de descàrrega i muntatge de les mercaderies dins el recinte establert per la fira
serà fins a les 8.30 h. Els llocs que quedin lliures a partir de les 9.00 hores podran ésser
ocupats per una altre venedora a criteri de l’organització.
9. DEURES DE LES VENEDORES
Les participants tenen el deure d’ocupar i ordenar el lloc de la forma prevista a les normes i
d’adoptar les mesures necessàries per evitar l’embrutiment de la via i dels espais públics.
El fems generat per la venda s’haurà de dipositar als contenidors de recollida selectiva més
proper a la zona de la fira.
Les persones participants estan obligades a no causar molèsties als veïnats i veïnades.
Tenen també el deure d’adoptar les mesures oportunes amb la finalitat d’evitar la incidència
negativa sobre el medi ambient i mantenir les condicions mínimes de neteja i higiene.
10. OBLIGACIONS DE LES VENEDORES
Les persones autoritzades per la venda i exposició estan obligades a complir les instruccions
organitzatives i de funcionament que els indiqui el personal autoritzat de l’Ajuntament i/o la
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7. L’enumeració dels espais a ocupar per cada titular, l’adjudicació i la distribució dels llocs
de venda i exposició serà efectuada per l’organització.

Policia Local. Les venedores estaran obligades a estacionar els vehicles als llocs disponibles
destinats a tal fi.
En cas d’utilització de bombetes a la parada aquestes hauran de ser de baix consum. Els
generadors de corrent utilitzats han de complir amb el que queda exposat a l’article 2 i 4 de la
directiva 2000/14/CE del Parlament Europeu sobre emissions sonores a l’entorn ocasionades
per màquines d’ús a l’aire lliure.
S'ha de fixar sobre la mercaderia, de manera visible, una bandereta o cartell amb el preu del
producte.
11. OBLIGACIONS DE LES PARADES AMB PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ. Les
parades de venda dels productes d’alimentació han de reunir els següents requisits:
No s'autoritza la venda de productes alimentaris que no compleixen els requisits a què es
refereix la normativa comercial i sanitària vigent en cada moment.
Les superfícies que estiguin en contacte amb els aliments hauran de ser adequades i estaran en
bon estat i hauran de permetre fàcilment la seva neteja i desinfecció. Per tant, caldrà que
siguin de materials resistents, llisos, impermeables i no tòxics.
Caldrà disposar del material adequat per a la neteja i desinfecció de l'equip i de les eines de
treball, així com per a la neteja dels aliments.
Caldrà disposar de les instal·lacions o dispositius necessaris per al manteniment i la vigilància
de les condicions adequades de la temperatura dels productes alimentaris. Tots els productes
alimentaris han d’estar protegits i es col·locaran de tal manera que es previngui qualsevol risc
de contaminació.

Les instal·lacions elèctriques s'han d'adaptar a la normativa vigent. Els generadors de corrent
utilitzats han de complir amb el que queda exposat a l’article 2 i 4 de la directiva 2000/14/CE
del Parlament Europeu sobre emissions sonores a l’entorn ocasionades per màquines d’ús a
l’aire lliure.
També s'ha de fixar sobre la mercaderia, de manera visible, una bandereta o cartell que s'ajusti
a les normes sanitàries amb el preu per quilogram, dotzena, peça o qualsevol porció de pes o
quantitat, i la classificació de l'article.
12. MOBILIARI URBÀ
Resta expressament prohibit el desplaçament d'elements del mobiliari públic urbà, amb
independència del motiu que determini aquesta conducta.
No es podran aferrar cartells ni altres elements a les parets del Claustre.
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Els productes sense envasar es col·locaran de manera que quedin fora de l'abast del públic i,
estaran protegits del medi ambient i només els podrà manipular el venedor.

13. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Es prohibeix que les venedores produeixin tota mena de sorolls molestos i facin publicitat
mitjançant qualsevol tipus d'aparell amplificador, així com fer propaganda o publicitat
abusiva que atempti contra els drets d'altres comerciants.
Els generadors de corrent utilitzats han de complir amb el que queda exposat a l’article 2 i 4
de la directiva 2000/14/CE del Parlament Europeu sobre emissions sonores a l’entorn
ocasionades per màquines d’ús a l’aire lliure.
14. PROHIBICIONS
No es podrà vendre begudes alcohòliques a menors de 18 anys.
No es podrà vendre tabac.
15. NORMATIVA COVID-19
En tot moment, es respectarà la normativa vigent respecte a les mesures per a fer front a la
COVID-19
Manacor, 26 de gener de 2022
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La delegada d’Igualtat
Carme Gomila Domínguez.

