
 
 

CONDICIONS GENERALS PER SER ACCEPTAT AL MERCAT MEDIEVAL VIC 

1. L’expositor ha de complir els horaris del Mercat, de 10:00h a 20:00h ininterrompudament tots els 
dies. 

2. Tots els productes que es comercialitzin al Mercat Medieval hauran de complir la normativa vigent 
específica que correspongui en cada cas. 

3. Cada parada ha de portar el seu quadre de proteccions reglamentari de baixa tensió (diferencials i 
magneto tèrmic) i bombetes de baix consum. 

4. Cada parada inclou corrent elèctric fins a 1.100W. Si es necessita potència extra, s’haurà de contractar 
en el mateix moment de fer la reserva de l’espai a la fira. És necessari portar un allarguis de mínim 
15m amb connexió tipus Cetac. 

5. Les parades de restauració i aquelles amb potència instal·lada superior a 5kw hauran de disposar de 
Fulla de Ruta Elèctrica degudament omplerta i segellada per empresa de control autoritzada, on 
s’indiqui que la instal·lació és pel municipi de Vic i els dies corresponents al Mercat Medieval. 

6. Si la parada disposa d’instal·lació de gas, s’aportarà certificat de revisió en vigor de la instal·lació. 
7. És obligatori que la imatge de la parada sigui inspirada en el món medieval. 
8. És obligatori anar vestit de l’època i que els vestits siguin complerts amb tots els seus elements, no 

només la part de dalt, també sabates i barret. 
9. És obligatori que la retolació de la parada sigui en català, així com qualsevol publicitat visible. 
10. En el cas de les tavernes, és obligatori tenir els preus a la vista del visitant. 
11. En el cas dels artesans, es valorarà que els productes que s’exposin siguin d’elaboració pròpia. Els 

artesans no podran variar els productes de venda sota cap concepte, sense prèvia autorització de 
l’organització. 

12. Cada expositor tindrà una placa que l’identifiqui, facilitada per la organització, amb un codi 
d’identificació que serà obligatori col·locar a la paret del fons, a la banda esquerra de la parada. 

13. Aquells elements moderns, així com la seva instal·lació elèctrica tipus: làmpades, neveres, bàscules, 
microones, congeladors, xocolateres, caixes registradores...que siguin imprescindibles, no poden estar 
a la vista. S’ha de preveure la potència elèctrica necessària i contractar-la per no provocar alteracions 
en la instal·lació elèctrica de la fira. 

14. Tots els elements de cuina perillosos s’han de comunicar a l’organització: bombones de gas, graelles, 
rostidors...i han de quedar protegits i apartats de tots els visitants. 

15. En el cas de que a la parada es treballi amb foc, aquesta haurà de disposar com a mínim d’un extintor. 
Els extintors seran de 6kg de pols polivalent ABC, homologats, en perfecte estat de manteniment i 
utilització, accessibles i lliures d’objectes i obstacles. 

16. No es permetran tendals de plàstic ni cap element sintètic que quedi a la vista del visitant per cobrir la 
parada. 

17. No es permet la reproducció de música, sense prèvia autorització de la organització. 
18. No es permet l’exposició d’ampolles de beguda tipus Coca-Cola, Fanta, cervesa... que han d’estar 

amagades dins la parada. La venda de llaunes està prohibida. 
19. No es permeten les bosses de plàstic i és obligatori utilitzar bosses biodegradables i/o reciclables. 
20. Pel que fa a les tavernes i les parades que venen formatges, s’hauran de sotmetre a la regulació 

específica d’accions mediambientals que requereix la organització. 
21. L’horari de vigilància del Mercat és de 20:00h a 10:00h del matí, tot i així l’organització no es fa 

responsable de la sostracció dels productes de les parades. 
22. L’organització es reserva el dret d’admissió i la modificació de les condicions que es considerin 

necessàries. 



 
 

23. Les parades que un cop satisfet l’ import de l’ espai reservat renunciïn a participar al Mercat, ho han 
de notificar 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 renuncia es produís mes tard de la data 
abans esmentada o no fos notificada en la forma dictada, la persona interessada perdria el dret a 
qualsevol reintegrament. 

24. En el moment de fer la sol·licitud, i durant tota la fira, s’haurà de disposar de la següent documentació: 
o Fotocòpia del document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF o CIF) 
o Fotocòpia del darrer rebut d’autònoms 
o Justificant de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil 
o Per articles d’alimentació, fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments i còpia del registre 

sanitari 
25. Es posarà especial atenció en el compliment de les condicions generals de la fira. 
26. D’acord amb la llei 5/2002 sobre Drogodependències i altres Trastorns Addictius, queda prohibida la 

venda i subministres, gratuïtament o no, de begudes alcohòliques als menors de divuit anys. 
L’incompliment d’aquesta llei pot comportar l’autorització de la instal·lació. 

27. D’acord amb l’article 4 del Reial Decret 137/1993 de 29 de gener, queda prohibida la venda d’armes 
com ara punyals de qualsevol tipus, navalles automàtiques i en general qualsevol instrument 
especialment perillós per la integritat física de les persones. 

28. D’acord amb la llei 5/2002 sobre Drogodependències i altres Trastorns Addictius, i la llei 28/2005 de 
26 de desembre de 2005, queda prohibida la venda o subministrament de tabac. 

29. Queda prohibida la venda ambulant de tot el recinte del mercat, podent procedir l’Ajuntament al 
desallotjament dels venedors i decomissar els articles exposats per venda. 

REQUISITS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE 

1. La convocatòria de lloc, data i hora, per iniciar els muntatges serà fixat per l’organització i s’haurà de 
respectar rigorosament. Aquesta informació es comunicarà els dies previs a la fira a través del correu 
electrònic facilitat per cada expositor. SOTA CAP CONCEPTE ES PODRAN INICIAR ELS MUNTATGES PER 
INICIATIVA PRÒPIA. 

2. No està permès l’accés a la parada amb vehicle fins que no tingueu el lloc assignat. 
3. La descàrrega del material s’efectuarà de manera àgil, primer es descarregarà tot el material en el lloc 

d’ubicació de la parada, es portarà el vehicle al lloc d’aparcament i posteriorment es realitzarà el 
muntatge de la parada. NO ES PODRÀ TENIR EL VEHICLE ESTACIONAT A LA FIRA DURANT EL MUNTATGE 
DE LA PARADA. 

4. L’accés dels vehicles per aprovisionar les parades haurà de ser fora dels horaris propis del Mercat. 
5. Durant el muntatge, desmuntatge i període d’activitat no es vetllarà pel bon manteniment de l’arbrat, 

zones verdes i enjardinades, mobiliari urbà, així com tampoc es podran utilitzar com a elements 
d’ancoratge de cap tipus, ni podran ser tapats parcial o totalment. 

6. No es podran realitzar poda de branques o realitzar trencaments o talls en les mateixes, i no es 
malmetrà el sistema de reg. 

7. No es poden deixar marcades les roderes dels vehicles ni en zones enjardinades ni en els paviments. 
8. No es poden realitzar perforacions per fixacions en paviments, columnes, pilars, mobiliari urbà, etc. 
9. Si per la instal·lació de la parada s’hagués de moure algun element urbà, s’efectuarà prèviament 

sol·licitud a l’organització. 
Una vegada finalitzat el desmuntatge, no podran quedar residus de cap tipus a la zona. Els titulars de 
cada parada hauran de realitzar una neteja profunda de qualsevol taca que hagi quedat al paviment. 
 



 
 

REQUISITS DE NETEJA DE LES PARADES ALIMENTÀRIES 

1. Els titulars de les parades hauran d’adoptar les mesures necessàries per evitar la brutícia a la via 
pública, instal·lant els mitjans necessaris perquè no caiguin líquids o grasses en el paviment. S’haurà 
d’instal·lar a la zona de venda de la parades, d’alimentació i tavernes, i com a mínim a 1,5m al voltant 
de la parada algun tipus de tarima, plàstic, moqueta o similar per evitar l’abocament de greixos i olis 
al terra. Es portarà a terme la mateixa acció a les zones destinades al consum de menjar i beguda. Es 
tindrà en compte, que sota les superfícies on s’apliqui calor, el material haurà de ser ignífug. 

2. Els titulars de les parades de menjar s’hauran de fer càrrec de la neteja de la zona d’influència de 
l’activitat durant l’horari d’obertura d ela fira (inclòs el buidat periòdic de les papereres). 

3. Queda prohibit dipositar residus fora dels espais i recipients habilitats per aquesta funció. 
4. No es podran avocar, dipositar o tirar substàncies, objectes ni olis usats o altres líquids en els escocells 

dels arbres, zones enjardinades o clavegueram.  

REQUISITS HIGÈNIC-SANITÀRIES I NORMATIVA PER A PARADES ALIMENTÀRIES ALS MERCATS NO 
SEDENTARIS DE VIC 

Inspectors del Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Vic visitaran les parades del Mercat Medieval 
els diferents dies de la fira per revisar les condicions higiènic-sanitàries d’acord amb el Reglament CE 
número 852/2004, d’higiene dels productes alimentaris. 

1. L’expositor ha de disposar de les mesures d’higiene i la formació adequada per la venda i manipulació 
d’aliments d’acord amb la legislació vigent. Es demanarà que es mostrin els Certificats de formació en 
higiene alimentària dels treballadors de la parada. 

2. Totes les parades hauran de tenir la documentació sanitària d’acompanyament que acrediti origen i 
traçabilitat dels productes que es venen (sol coincidir amb factures i albarans). 

3. Es demanarà que es mostrin els Certificats de formació en higiene alimentària dels treballadors de la 
parada. 

4. Els aliments no envasats han de disposar d’expositor (vitrina) o utilitzar pantalles protectores a l’abast 
del públic i disposar de fitxes tècniques (al·lèrgens). S’exclouen d’aquest apartat fruites i verdures. 

5. Els aliments envasats han de portar l’etiquetatge que compleixi la normativa vigent (ha d’incloure el 
tema al·lèrgens). 

6. Els productes que requereixin condicions de conservació a temperatures de refrigeració han d’estar 
en neveres, mobles frigorífics o expositors amb termòmetre (tant el producte d’exposició com el de 
reposició). Aquests mobles frigorífics hauran de ser dissimulats estèticament d’acord amb la temàtica 
medieval que exigeix el Mercat. 

7. Les superfícies, instrumentals i materials que estiguin en contacte amb els productes alimentaris, 
hauran d’estar nets i en bon estat. 

8. Estat higiènic de la parada correcte (ús de materials de fàcil neteja i desinfecció, que estiguin en bon 
estat de manteniment). 

9. Cal mantenir els aliments aïllats del terra (tampoc es podran posar canats que continguin aliments 
directament al terra). 

10. Si s’exposen aliments que no es destinaran al consum humà, s’haurà d’especificar obligatòriament 
amb un cartell: “PRODUCTE D’EXPOSICIÓ”. Aquesta senyalització haurà de seguir una estètica 
medieval. 

11. La vaixella que s’utilitzi per les degustacions haurà de ser de material compostable d’un sòl ús. 



 
 

12. Si es generen residus d’oli, s’hauran de gestionar correctament (ja sigui a través dels serveis municipals 
o bé per una empresa acreditada). 

13. Els aliments “perillosos” hauran d’anar sempre envasats (no es poden fraccionar ni vendre sense 
l’envàs). (Perillosos: carn fresca i preparats carnis, derivats lactis frescos, productes de pastisseria amb 
nates i cremes, peix i productes d’aqüicultura i derivats i menjars preparats). 

14. És d’obligat compliment la normativa sanitària general així com l’específica, en funció dels aliments 
que posin a la venda. (Guia de pràctiques correctes d’higiene per a la venda d’aliments a fires i mercats 
no sedentaris). 

15. En el cas de parades amb productes alimentaris sense envasar, la parada haurà de disposar de presa 

d’aigua potable connectada a la xara general, i com a mínim un rentamans amb aixeta d’accionament 

no manual i termòstat d’aigua calenta, per la correcta higiene de la manipulació d’aliments. 

16. En el cas de parades amb aliments però que no precisin de processat posterior, només el tall per 

separar porcions, pesat, etc. (com embotits, dolços, formatges, etc.), es podrà substituir la connexió a 

la xarxa d’aigua general per un bidó d’aigua potable amb aixeta. Aquest bidó s’haurà de reomplir i 

buidar diàriament amb aigua de la xarxa general. 

Els inspectors podran requerir formació en higiene alimentària específica per l’activitat que desenvolupen 
les persones manipuladores d’aliments. 

Si es detecta manca de compliment d’aquestes condicions, els inspectors podran sancionar als titulars de 
les parades i obligar a la finalització de la venda si no es corregeixen les mancances. 

Per qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb correu electrònic: salut@vic.cat 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES MEDIAMBIENTALS PER A TAVERNES DEL MERCAT MEDIEVAL VIC 

 Està prohibit vendre o utilitzar llaunes 
 Només es podran servir begudes mitjançant gots reutilitzables  
 El menjar s’haurà de servir en plats reutilitzables (no d’un sol ús) 
 No es podrà lliurar gènere en bosses de plàstic 
 L’espai que s’ocupi haurà d’estar eficaçment protegit de manera que s’eviti fer taques a terra. 

L’expositor serà responsable de protegir-lo amb els mitjans necessaris 
 És obligatori separar els residus que es generin en diferents fraccions: 

o Orgànica: restes de menjar i taps de suro 
o Vidre: envasos de vidre 
o Paper i cartró: caixes de cartró, papers, diaris i revistes 
o Envasos: Bric, llaunes, taps i xapes metàl·liques, ampolles de plàstic, i safates de “porexpan” 
o Rebuig: resta de residus 
o Oli usat: oli utilitzat per fregir 
o Cendres de barbacoes 

 Cada taverna haurà d’informar de com separarà els diferents residus mitjançant un qüestionari que 
facilitarà la organització. 

 Un cop rebuda tota la informació, es posaran els mitjans necessaris per tal de facilitar la recollida. 
 Cada taverna que utilitza brases disposarà d’un bidó metàl·lic (l’entregarem des de la organització) on 

dipositar la cendra. 

mailto:salut@vic.cat


 
 

Amb la contractació d’un espai a la fira per tal de participar al Mercat Medieval de Vic, s’accepten les 
condicions de contractació específiques mediambientals de les tavernes. 

L’incompliment d’aquestes mesures obligatòries, pot donar lloc a una sanció segons l’article 134 i ss de 
l’Ordenança Municipal de Bon Govern, civisme, bons costums i convivència ciutadana, aprovada el 24 
d’abril de 2006 i publicada al BOP el 13 de juny de 2006. 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES RELACIONADES AMB LES MESURES SANITÀRIES QUE S’HAN DE PORTAR A 
TERME ARREL DE LA COVID 19 

 Es delimitarà la Fira i s’identificaran clarament les entrades i sortides per regular el flux d’assistents. 

L’organització marcarà la distancia reglamentaria que s’ha de seguir davant les parades i també la 

distància entre les parades entre elles per tal de garantir un màxim d’afluència i respectar les distàncies 

de seguretat entre persones, a les cues i també entre les parades. 

 L’organització facilitarà gel desinfectant i mocadors d’un sol ús a l’entrada del recinte. La periodicitat 

de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i l’ocupació de l’àrea o espai exterior. 

 L’organització portarà a terme pràctiques habituals de neteja i desinfecció en les àrees comunes de la 

Fira. Cada expositor ha de portar a terme aquestes practiques dins el seu espai assegurant la neteja i 

desinfecció de les parades, el material i les superfícies  a l’inici i finalització de l’activitat, especialment 

en els taulells, teclats, terminals de pagament, eines de treball o qualsevol element que hagi pogut ser 

tocat amb les mans. També disposarà de papereres, a ser possible amb tapa i pedal, i netejar-les 

freqüentment, mínim un cop al dia. 

 Es proporcionaran punts de desinfecció i rentat de mans dins el recinte pensants per a visitants i també 

per expositors.   

 Es demana que s’afavoreixin les conductes per minimitzar riscs: pagar amb targeta, limitar l’autoservei, 

oferir guants i gel desinfectant, portar la mascareta posada i posar cartells informatius a les parades. 

 Aquelles altres mesures extraordinàries que poden sortir d’aquí a la Fira en relació a la pandèmia del 

COVID-19 

BAREM DE PUNTUACIÓ QUE S’UTILITZARÀ PER ACCEPTAR PARADES AL MMV 2022 

Residents a Vic: (1) 

Residents a Osona: (2) 

Carnet d’artesà: (2) 

Antiguitat: 

>Menys més de 4 (1) 

>Més de 5 (2) 

Amb la contractació d’un espai de participació al Mercat Medieval de Vic, s’accepten les condicions de 
contractació anteriorment esmentades. 


