BASES PER A LA PARTICIPACIÓ A LA XXXV FIRA DEL FANG DE
MARRATXÍ
L’Ajuntament de Marratxí convoca la XXXV Fira del Fang, i per participar-hi estableix
les normes següents:
I – LLOC, DATA I HORARI DE CELEBRACIÓ
Marratxí, Sant Marçal, espai municipal conegut com “La Verònica” situat entre el carrer
Casa del Poble i el carrer Andreu Juan, Batle, del 9 al 17 de març de 2019.
La inauguració de la XXXV Fira del Fang serà el 9 de març a les 11 hores.
Horaris:
• De dilluns a divendres: de 10 a 13.30 h. i de 16.00 a 19.00 h.
• Dissabtes i diumenges: de 10 a 20.00 h.
II – CONDICIONS DELS EXPOSITORS
La fira estarà dedicada exclusivament als artesans del fang que reuneixen la doble
condició de productors i comerciants. A més, han de complir les condicions següents:
a. Estar en possessió de la Carta d’Artesà, Carta de Mestre Artesà o Carta
d’Empresa Artesana o presentar currículum vitae.
b. Estar d’alta a l’ IAE o al Registre d’Associacions (autonòmic o nacional).
Durant l’horari d’obertura de la fira, els estands exteriors de venda hauran de romandre
obligatòriament oberts amb permanència d’alguna persona a cada un d’ells.
III – OBJETES D’EXPOSICIÓ I VENDA
Tan sols seran admesos els productes elaborats pel mateix artesà.
A la zona de Mostra Interior de la Fira es crearà un espai on hi participaran tots els
expositors amb una o vàries peces de ceràmica de creació pròpia, singular i original,
les quals estaran relacionades amb el tema monogràfic de la Fira que serà “LA
CERÀMICA I EL TE”.
El muntatge anirà a càrrec i d’acord amb el criteri de l’organització de la Fira del Fang
L’horari per a l’entrega de les peces serà el dia 8 de març, de les 10.00 a les 13.30
hores al recinte firal, o també a la reunió d’entrega de documentació i informació als
participants.
IV – COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Una comissió serà l’encarregada d’interpretar i de supervisar el compliment de la norma
anterior.
Aquesta Comissió estarà constituïda per:
- El President de l’Associació d’Ollers de Pòrtol.
- Un/a representant dels ceramistes de sa Cabaneta.
- El responsable de l’Escola municipal de Ceràmica, que assumirà les funcions de
secretari.
- El responsable de les visites guiades del Museu del Fang de Marratxí.
- Un representant del departament d’Artesania del Consell de Mallorca.

L’Organització d’aquesta Fira pararà especial esment al compliment d’aquest apartat de
les presents bases de participació.
Seran retirats els productes que la comissió consideri que no compleixen els requisits
exposats a la base III d’aquesta convocatòria. En cas de greu incompliment es podrà
replantejar la participació del respectiu expositor a la propera fira.
V – TERMINI D’INSCRIPCIÓ
La sol·licitud de participació a la Fira es presentarà en el Registre General, Camí de
n’Olesa, núm. 66 de sa Cabaneta, de 08.15 a 14.00 hores, de dilluns a divendres fins el
dia 28 de desembre de 2018 (es facilitarà l’imprès a l’Ajuntament i a la pàgina web
www.marratxi.es ).
VI - MESURES DE SEGURETAT I RESPONSABILITAT DELS MATERIALS
L’Ajuntament contractarà un servei de vigilància nocturna, amb efectes de la nit anterior
a la inauguració i fins a la nit posterior a la cloenda, ambdues incloses.
L’organització de la fira no es fa responsable de robatoris, rompudes, danys i d’altres
desperfectes que puguin sofrir els objectes dels expositors en el conjunt del recinte firal,
tampoc pels efectes produïts per inclemències meteorològiques i altres circumstàncies
adverses.
Cada expositor serà responsable dels articles que continguin els estands que se li
hagin assignat (interior i en el seu cas exterior), així com dels danys ocasionats per la
seva pròpia responsabilitat.
La vigilància i control dels estands, en horari d’obertura al públic, també aniran a càrrec
dels mateixos expositors.
VII – ASSIGNACIÓ DELS ESTANDS
L’assignació dels estands exteriors de venda de productes s’efectuarà a criteri del
comitè organitzador.
VIII – INSTAL·LACIÓ DELS ESTANDS I MUNTATGE
L’Ajuntament de Marratxí instal·larà els estands.
IX – VENDA DE PRODUCTES
La venda de productes només està permesa en els llocs destinats a tal efecte (estands
exteriors). Cada participant a la fira haurà d’indicar en el butlletí d’inscripció si desitja
un estand exterior per a venda.
X – ABONAMENT DELS EXPOSITORS
De conformitat amb l’article 3r de la vigent Ordenança Reguladora de l’Ocupació
d’Espais a la Fira del Fang, la tarifa dels estands exteriors de 3 metres aprox. és de
150,00 € unitat. Es podran sol·licitar un màxim de dos estands (contigus) per expositor.
Els artesans del municipi de Marratxí tindran un descompte del 50%. El pagament
s’haurà de fer efectiu entre els dies 1 i 15 de febrer de 2019. L’àrea de Cultura lliurarà
imprès d’autoliquidació que haurà de ser retornar segellat pel Banc com a justificant de
pagament.
XI – NÚMERO DE SOL·LICITUDS

L’organització es reserva el dret a limitar en número d’expositors a la XXXV Fira del
Fang, en funció dels requisits exigits i de l’espai disponible en el recinte firal.
XII – DEMOSTRACIONS
L’Organització disposarà un torn de demostracions dels participants, dins l’horari de la
Fira.
XIII - ACCEPTACIÓ DE LES NORMES
Les presents normes tenen caràcter general i s’entén que la presentació del butlletí
d’inscripció implica la seva acceptació per part dels expositors, i que no s’hi podran
presentar reclamacions.

