MERCAT DEL RAM

Reglament General
Objecte, organització i gestió
Art. 1. La Fira del Mercat del Ram té per objecte l’exhibició de bestiar, maquinària agrícola i, en general,
tota mena d’articles i productes. La seva finalitat és posar en contacte expositors i visitants, per fomentar
les relacions comercials i constituir un mitjà adient per fer conèixer els darrers progressos tecnològics i la
seva aplicació en els diferents sectors econòmics.
Art. 2. El Mercat del Ram l’organitza i el gestiona l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic (OFIM).
Art. 3. Poden concórrer a la fira tots els expositors que ho desitgin, sense més restriccions que les
previstes en la Llei de fires de Catalunya.
Art. 4. Tots els participants, pel sol fet de signar la sol·licitud de reserva d’espai, estan obligats a complir el
present reglament que, respecte als expositors i en la part que els correspon, constitueix el plec de
condicions de la contractació.

Reserva d’espai
Art. 5. Les peticions de reserva d’espais s’han de formular a través de la pàgina web www.vicfires.cat,
seguint les instruccions de contractació que facilita l’organització de la fira.
Art. 6. Els òrgans de govern de l’OFIM tenen facultat per acceptar o desestimar les sol·licituds de reserva
d’espais.
Art. 7. Els expositors que hagin concorregut la fira en l’edició anterior tenen prioritat per fer la reserva
d’acord amb el calendari fet públic. A partir d’aquesta data, totes les reserves s’efectuaran per rigorós
ordre d’arribada de sol·licituds.
Art. 8. Qualsevol petició d’espai només té validesa si, quinze dies abans de la inauguració de la fira, s’ha
satisfet la liquidació íntegra de l’import corresponent a la reserva.
Art. 9. L’organització s’ocuparà de la distribució dels espais dels expositors, segons els diferents sectors
firals que s’hagin definit.
Art.10. En casos excepcionals, l’OFIM es reserva el dret de modificar l’emplaçament de qualsevol
expositor, en atenció als interessos de la fira.

Condicions econòmiques i forma de pagament
Art.11. Els preus de contractació d’espai són els que ha aprovat la junta de l’OFIM i fets públics en la
documentació promocional.
Art.12. L’import satisfet en concepte de serveis generals de fira inclou la neteja general i el consum bàsic
de subministraments. En els casos en què superi aquest llindar de consum estàndard, la diferència de
costos de subministrament s’imputaran directament a l’expositor.
Art.13. Els expositors que, una vegada satisfet l’import de l’espai reservat, renunciïn a participar a la fira
han de notificar-ho per escrit a l’OFIM, com a mínim 15 dies abans de la inauguració. En aquest cas, es
reintegrarà al renunciant el 50% de la quantitat pagada; si la renúncia es produís més tard de la data
abans esmentada, o no fos notificada en la forma dictada, l’expositor perdria el dret a qualsevol
reintegrament.
Art.14. En cas que l’expositor no ocupi l’espai o estand reservat 24 hores abans de la inauguració, l’OFIM
pot cedir-lo a un tercer, sense cap obligació d’indemnitzar o retornar l’import de la contractació a
l’expositor.
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Art.15. Si, per alguna raó, l’OFIM no pot posar a disposició de l’expositor l’espai adjudicat, aquest només
té dret a la devolució de l’import pagat o a la diferència d’import entre l’espai adjudicat i el que finalment
se li pugui assignar, sense que se li hagi d’abonar cap indemnització per danys i perjudicis.

Muntatge i desmuntatge d’estands
Art.16. Les instal·lacions dels estands i la col·locació de les mercaderies han d’estar totalment acabades
24 hores abans de la inauguració de la fira.
Art.17. L’expositor es fa responsable de la solidesa de la construcció, del seu muntatge i dels danys a
tercers que es puguin derivar de la manca de seguretat. També es fa responsable dels danys que tinguin
origen en la instal·lació de l’estand i que afectin a persones, maquinària o altres elements que continguin.
Art.18. L’expositor està obligat a deixar en perfecte estat l’espai que li sigui assignat. L’OFIM pot establir
una fiança en aquells casos en què ho consideri oportú. Aquesta fiança s’ingressarà a la dipositària de
l’OFIM.

Llum, força motriu i aigua
Art.19. La il·luminació general del recinte va a càrrec de l’organització. Les connexions de llum, força i
aigua les efectuen els serveis tècnics de la fira.
Art.20. Tots els estands disposaran del diferencial i el magneto tèrmic corresponent, segons la potència
que utilitzin, d’acord amb l’actual reglamentació.

Seguretat i assegurança
Art.21. A totes les mostres de la fira hi ha un servei de vigilància nocturna, no obstant això, l’OFIM no es
responsabilitza dels danys que puguin sofrir les instal·lacions i els objectes exposats, tant pel que fa a
deterioraments com a robatoris d’objectes.
Art.22. L’assegurança de responsabilitat civil és obligatòria. L’assegurança de robatori i furt va a càrrec de
l’expositor.

Funcionament del certamen
Art.23. Queda prohibit l’ús d’altaveus i aparells musicals en els estands dels expositors i també tot tipus
de publicitat que pugui molestar els expositors veïns o els visitants de la fira, sense l’autorització expressa
de l’organització.
Art.24. En cas que es reprodueixi música o es projectin imatges a l’estand, l’expositor s’haurà de fer
càrrec de complir amb les obligacions dels drets d’autor de la Societat General d’Autors i Editors. L’OFIM
no assumeix cap responsabilitat directa o indirecta davant l’esmentada societat ni de l’expositor.
Art.25. Es prohibeix la cessió o el sotsarrendament, total o parcial, d’estands o d’espais a la Fira.
Art.26. Queda prohibida l’exposició de productes que, per la seva naturalesa, puguin molestar els altres
expositors o el públic en general; en especial productes perillosos, insalubres o que pugui deteriorar les
instal·lacions.
Art.27. L’OFIM es reserva el dret d’admissió de persones i objectes.
Art.28. L’OFIM es reserva tots els drets sobre l’exposició publicitària de la fira en general i, en concret, de
la publicitat que tingui com a suport o que estigui ubicada en instal·lacions, estructures i espais no
contractats per particulars.
Art. 29. Tots els estands han d’estar en funcionament durant l’horari de la fira.

MERCAT DEL RAM

Art.30. El personal responsable de la fira pot inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions dels
estands, per tal de comprovar si s’ajusten a les prescripcions reglamentàries.
Art.31. En el termini de 48 hores, comptades des de la data de la clausura de la fira, s’ha d’haver
desmuntat l’estand i s’ha de deixar l’espai que s’ocupava en les mateixes condicions en què fou rebut.
Art.32. Si el certamen no pogués celebrar-se per causes de força major no imputables a la Comissió
organitzadora, aquesta no es fa responsable dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar.
Art.33. Independentment del reglament de la Fira, cada expositor serà responsable del compliment de les
normatives sanitàries per participar amb animals vius o per la venda de productes d’alimentació.

Requisits obligatoris
L’expositor haurà de poder presentar en qualsevol moment de la fira i conforme està vigent:
Art.34. La corresponent assegurança de responsabilitat civil
Art.35. El rebut d’autònom
Art.36. El carnet de manipulació d’aliments (si s’escau)
Art.37. La llicència d’activitat econòmica (si s’escau)

