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LA FILOSOFIA
MERCAT DE MERCATS 2019

Fem 10 anys!
Complim 10 anys. Efectivament, és tota una fita; i el més important és que els complim
fent mercat amb una decidida filosofia d’estil de vida mediterrani, d’alimentació
saludable i de gastronomia de territori, envoltant-ho tot de sostenibilitat com a eix
vertebrador.
Portem 10 anys mostrant a la ciutadania de Barcelona i a les persones visitants una de les
nostres senyes d’identitat: els mercats municipals, que són una força compartida entre
tots els seus protagonistes: productors, paradistes, restauradors i consumidors. I Aquests
10 anys ens donen tota l’empenta per continuar treballant per als mercats i tot el que
representen.
Enguany celebrem un gran aniversari, i ho fem mirant endavant. Aquest 2019 la gran
festa dels mercats serà més especial que mai i volem llançar al futur la nostra manera
d’entendre la vida des del respecte a la terra i al producte.
Ens refermem en la nostra filosofia fundacional: donar valor als productes del nostre
territori i avançar en el gran repte que representa la sostenibilitat com a única eina per a
un futur millor. I aquí, un cop més, hi serem tots i totes.
Per això, amb tota la potència de 10 anys treballant i millorant Mercat de Mercats,
l’edició de 2019 ha de ser un altre salt endavant cap a aquest objectiu i ho ha de fer
sensibilitzant, actuant, mostrant i, sobretot, gaudint.
A Mercat de Mercats 2019 celebrarem 10 anys de sostenibilitat, de proximitat i de
qualitat.
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DADES DE L’ESDEVENIMENT
Concepte
Recreació d’un autèntic Mercat, amb prop d’un centenar de parades on es vendrà i
promocionarà el producte, es tastaran degustacions, vins i caves, etc.

Dates
Del 18 al 20 d’octubre de 2019

Horaris firals
18 d’octubre de 11.00 – 22.00
19 d’octubre de 11.00 – 22.00
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20 d’octubre de 11.00 – 21.00

Previsió de visitants
Més de 260.000

Organització
L’organització s’encarregarà tant de la instal·lació de les diferents carpes, com de proveir
a les diferents parades d’aquells elements de suport, que estiguin inclosos dins de les
propostes de participació.
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DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS FIRALS
Espais firals o d’exposició de producte
-

Parades de Mercat (alimentari i no alimentari)
Tapes de Mercat
Celler de Mercat
Productes de Proximitat i Qualitat
Cases Regionals
Patrocinadors i col·laboradors
Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Zona d’activitats
-

Artistes de Mercat
Aula de Mercat
Activitats lúdiques
Espai familiar
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Parades de mercat (Mercats no alimentaris)
Es tracta d’un espai de promoció per als Mercats No Alimentaris de la xarxa de Mercats
Municipals.
No es permetrà la instal·lació a l’estand de microones, planxes, cuines, fogons o foc de
cap tipus. Tampoc es permetrà la venda ni degustació de cap tipus de refresc, aigua ni
beguda alcohòlica des de l’estand.
Els paradistes participants a l’espai de “Parades de Mercat” hauran de pagar, per
estand, 400 euros nets en concepte de garantia i 100 euros (+ 21% d’IVA) per despeses
de gestió. Un cop acabada la Fira es tornarà l’import corresponent a la garantia, a cada
participant. En cap cas es tornarà l’import corresponent a la despesa de gestió
En cas de que algun paradista es doni de baixa i no ho avisi amb un plaç d’un mes
d’antelació, o no assisteixi, no se li retornarà l’import de la garantia ni el de les despeses
de gestió.
L’estand (de 2,5x3m) contindrà com a mobiliari bàsic:
1 Mostrador: 200x80x90cm
1 Prestatgeria: 86x30x160cm
1 Moble amb clau: 51x42x80cm
1 Cadira
*En cas de renuncia a qualsevol d’aquests articles, s’ha de notificar a l’ORGANITZACIÓ.
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SOL·LICITUT DE RESERVA ESTAND
MERCAT ______________________________________________________________
NÚMERO D’ESTANDS SOL·LICITATS ________________________________________
PERSONA DE CONTACTE _________________________________________________
E-MAIL ______________________________TELÈFON _________________________
EMPRESA/PARADA _____________________________________________________
TIPUS DE PRODUCTE ____________________________________________________
NOM FISCAL ___________________________ CIF ____________________________
ADREÇA FISCAL ___________________________ C.P _________________________
LOCALITAT ___________________________ PROVINCIA _______________________
DADES PER XXSS
Facebook _____________________________________________________________
Twitter _______________________________________________________________
Instagram _____________________________________________________________
Web _________________________________________________________________
NOM QUE HA DE CONSTAR A LA RETOLACIÓ DE L’ESTAND
(Escrit amb majúscules lletra clara)

_____________________________________________________________________

Data i signatura
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FITXA MATERIAL EXTRA (en cas que es necessiti)

EQUIPAMENT FRIGORÍFIC

MIDES

COST LLOGUER

Vitrina frigorífica gran

199x97x123cm

440,00€ + 21% IVA

Vitrina frigorífica petita

133x97x123cm

396,00€ + 21% IVA

Armari frigorífic

59,5x64x185cm

319,00€ +21% IVA

Nevera domèstica

80x65x65cm

66,00€ + 21% IVA

MOBILIARI

MIDES

COST LLOGUER

Mostrador

200x80x90cm

55,00€ + 21% IVA

Moble fulletons amb clau

51x42x80cm

20,00€ + 21% IVA

Prestatgeria

86x30x160cm

25,00€ + 21% IVA

Cadira plegable

5,00€ + 21% IVA

CONTRACTACIÓ ELÈCTRICA
COST
EXTRA

MARC AMB UNA
CREU

De 1,5 a 5 Kw

45€ + 21% IVA

De 5,1 a 10 Kw

110€ + 21% IVA

QUANTITAT

QUANTITAT
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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I FUNCIONAMENT
Mercat de Mercats és una fira ORGANITZADA per l’Ajuntament de Barcelona, a través de
l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (en endavant ORGANITZACIÓ) que té per
objectiu la promoció dels Mercats Municipals de la ciutat i del producte de qualitat i de
proximitat. Està oberta a totes i cadascuna de les empreses, entitats i institucions amb les
que ha arribat a un acord l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.
La durada de l’esdeveniment serà de 3 dies: divendres 18 de 11.00 – 22.00h, dissabte 19 de
11.00 – 22.00h i diumenge 20 de 11.00 – 21.00 h, d’octubre de 2019.
La gestió logística de l’esdeveniment és a càrrec de l’empresa Produccions de Gastronomia
S.L amb el CIF: B62537774, grup gsr (en endavant, GSR), que efectuarà la gestió i
administració ordinària de l’esdeveniment; i qui contactarà amb els restaurants/pastisseries
(en endavant, PARTICIPANT).

•

•
•

1. QUI POT PARTICIPAR
•

•

Els comerciants dels mercats no alimentari podran participar a la Fira Mercat de Mercats
en nom i representació del seu mercat. Podran portar informació promocional i una
mostra dels productes que els representen, amb la finalitat de donar a conèixer a la
ciutadania l’activitat que realitzen.
La presentació de la sol·licitud per participar a la Fira comporta que la persona signant
coneix i accepta les Condicions Generals de Participació i Funcionament de la Fira.

2. COM PARTICIPAR
•

Les persones físiques o jurídiques interessades en disposar d’un estand a la Fira per a
l’exposició dels seus productes (expositors) hauran de presentar a l'ORGANITZACIÓ, abans
del proper dia 29 DE JULIOL de 2019, (escanejat a les dues adreces següents
mromeroru@bcn.cat i berta@grupgsr.com) la següent documentació:
- La SOL·LICITUD DE RESERVA ESTAND “PARADES DE MERCAT” i l’apartat de
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I FUNCIONAMENT signat conforme s’accepten les
condicions de participació a l’edició de la Fira Mercat de Mercats 2019.
- Comprovant d’haver fet l’ingrés que hauran d’efectuar els sol·licitants que hagin estat
declarats expositors. Aquests abonaran els serveis contractats en favor de
l'ORGANITZACIÓ mitjançant transferència bancària al número de compte ES45 0081
1793 1700 0100 2910 Banc Sabadell, a nom de Produccions de Gastronomia S.L.,
abans del 29 de Juliol de 2019 inclòs. Si per aquesta data l’ingrés no s’ha fet efectiu,
l’adjudicatari perdrà la condició d’expositor a tots els efectes.
Els paradistes participants a l’espai de “Parades de Mercat” hauran de pagar 400€ en
concepte de garantia per estand i 100€+21% IVA per despeses de gestió per cada
estand contractat. Un cop acabada la Fira, es tornaran els 400€ per cada estand
contractat. En cas de que algun paradista es doni de baixa i no ho avisi amb un termini
d’un mes d’antelació, o no assisteixi, no se’ls retornarà l’import de la garantia ni de les
despeses de gestió. En cap cas es tornarà l’import referent a la despesa de gestió.
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3. ELS ESTANDS
• L'ORGANITZACIÓ posarà estands a disposició dels participants a la Fira. Els estands seran
coberts, muntats dins de carpes.
• L’estand estàndard de la zona de les “parades de mercat” contempla els metres quadrats,
tarima, retolació estàndard, il·luminació, connexió elèctrica (2 endolls de 1500W), un
moble prestatgeria (86x30x160cm), un moble de fulletons (51x42x80cm) i un mostrador
bàsic (200x90x80cm). En cas que no es vulgui algun del mobiliari bàsic que ofereix la
ORGANITZACIÓ no es descomptarà del cost de l’estand. Tots aquells elements extres de
mobiliari que es desitgin s’hauran de contractar directament amb la ORGANITZACIÓ. Es
permetrà que els paradistes portin el seu mobiliari: neveres, estands, pesadores, ...
sempre que no siguin maquinàries ni elements per cuinar ni escalfar.
• Amb la contractació de l’estand s’inclou la connexió elèctrica de 1500 watts. Si un
participant ha de fer treballs elèctrics complementaris en el esmenat sistema és
imprescindible que ho comuniqui a la ORGANITZACIÓ, abans d’executar qualsevol acció
d’aquest tipus, i n’obtingui la seva autorització. Tots els watts contractats extres es
pagaran a banda segons les tarifes presentades.
• Tots els estands són proveïts per l'ORGANITZACIÓ i segueixen la mateixa estructura i
estètica, no poden ser de construcció pròpia.
4. NORMES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ A LA FIRA
• Cada expositor s’haurà de fer càrrec diàriament del tancament i obertura del seu estand.
En cap cas serà a càrrec de l'ORGANITZACIÓ.
• Els expositors que hauran d’autogestionar la venda dels seus productes, cobrament...
• La sonorització ambiental de la Fira anirà a càrrec de l'ORGANITZACIÓ. No es permetrà
als expositors cap tipus de propaganda acústica des del seu estand.
• La posició de cadascun dels estands s’establirà prèviament i per sorteig.
L’ORGANITZACIÓ es reserva el dret de canviar la situació de l’estand de qualsevol
expositor, si se’n produeix la necessitat.
• Es respectaran els passadissos creats per tal que els visitants puguin passejar per la Fira i
no generar conflictes de mobilitat.
• L’exposició dels productes quedarà limitada, única i exclusivament a l’interior de l’estand;
sota cap concepte es permetrà la circulació de reclams publicitaris en tot l’espai Firal.
• L’ORGANITZACIÓ no es responsabilitza ni exercirà, en cap cas, com a intermediari ni com
a entitat gestora, respecte dels productes que els expositors ofereixin als visitants de la
Fira sota qualsevol modalitat.
• L’ORGANITZACIÓ no assumirà el risc en què puguin córrer les persones dependents dels
expositors, així com les seves instal·lacions i mercaderies.
• L’ORGANITZACIÓ tindrà contractat un servei de vigilància nocturna. No obstant això,
declina tota responsabilitat per danys que pugin ocasionar-se a les instal·lacions i els
objectes i productes exposats, tant pel que fa al seu deteriorament com pel que fa a
robatori d’objectes.
• La pòlissa d’assegurança contractada per l’ORGANITZACIÓ és de responsabilitat civil per
accidents i danys a tercers, pel que no cobreix robatori, incendi i/o espoliació del
contingut de l’estand, que en qualsevol cas ha d’assegurar el propi expositor,
patrocinador o col·laborador si escau.
• Si la Fira no es pogués dur a terme per causes de força major no imputables a
l’ORGANITZACIÓ, aquesta tindrà dret a retenir un 50% de la quantitat pagada pels
expositors com a indemnització per les despeses produïdes.
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•

•
•
•
•
•

Queda prohibida de forma expressa la venda de begudes alcohòliques, refrescos i aigües
de cap mena. Aquests productes només es podran vendre a la zona de Celler de Mercat
amb la degustació de vins i caves, cerveses, aigües, refrescos, etc.
No es permetrà la instal·lació a l’estand de microones, planxes, cuines, fogons o foc de
cap tipus.
Els estands hauran d’estar oberts durant tot l’horari que s’estableixi a la Fira, els tres
dies.
Els participants es comprometen a respectar l’entorn, mantenir-lo net, i utilitzar els
punts predeterminats de recollida de brossa orgànica i fer servir la recollida selectiva.
Els participants hauran de donar compliment, en tot moment, a les ordres i directrius
que rebin de l’ORGANITZACIÓ.
Tots els participants, pel sol fet de presentar la sol·licitud de participació, estan obligats a
donar compliment en tot el previst en el present document de condicions de manera
inexcusable.

11

Mercat de Mercats
Del 18 al 20 d’octubre de 2019
Parades de mercat

5. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS.
• Prevenció de riscos laborals.
Per tal de poder assistir com a participant al Mercat de Mercats 2019 és imprescindible
que les persones jurídiques (SL, SA, SCP...) enviïn:
Avaluació de Riscos laborals
Modalitat activitat preventiva i rebut pagament
Assegurança responsabilitat civil i rebut pagament
Certificat d’estar al corrent de pagament de l’Agència Tributària
TC1 i TC2 actualitzats
Per tal de poder assistir com a participant al Mercat de Mercats 2019 és imprescindible
que les persones físiques (autònoms) enviïn:
Rebut de pagament dels autònoms
Fotocòpia del DNI per les dues cares
•

Coordinació d’activitats empresarials. (Per persones jurídiques i físiques)
El PARTICIPANT haurà d’inscriure totes les persones que assisteixin a treballar a la Fira
Mercat de Mercats 2019:
ANNEX CAE – LLISTAT DE TREBALLADORS
NOM EMPRESA CONTRACTADA:
CENTRE DE TREBALL: Avinguda de la Catedral de Barcelona S/N 08001 Barcelona
(Mercat de Mercats 2019)
NOM

COGNOMS

DNI
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6. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES
• Les parts es comprometen a respectar en tot moment la legislació vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, en el context del present contracte de
col·laboració. En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d'abril de 2016 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les parts tractaran les dades de caràcter
personal sobre la base del seu interès legítim, i amb l'única finalitat de garantir el
manteniment de la relació que els vincula i pel període que duri la mateixa. Els interessats
podran exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió,
portabilitat, limitació al tractament i oposició dirigint-se a la part que tracta les dades a la
direcció de l'entitat que correspongui. A més, també podran dirigir-se a l'autoritat
competent per reclamar els seus drets. Als efectes oportuns, l'informem que les dades
dels signants no seran cedides a cap tercer, llevat que sigui estrictament necessari per atendre
una obligació legal.

•

En relació a les dades personals a les quals els participants i el seu personal accedeixin en
virtut d'aquest contracte, aquests s'obliguen a:
- Guardar la màxima confidencialitat sobre tota la informació que se li proporcioni o a la
qual tingui accés com a conseqüència de l'execució del present contracte.
- Custodiar i impedir l'accés a les dades i informació titularitat de l'altra part per part de
tercers aliens a aquest contracte.
- Evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades personals aquí
referenciats.
- Garantir el nivell de seguretat corresponent d'acord amb la normativa en protecció de
dades.
Mitjançant la signatura del present document les parts declaren i garanteixen que les
dades aportades són veritables, exactes, completes i es troben actualitzats;
comprometent-se ambdues a informar de qualsevol canvi respecte dels mateixos, sent
aquestes les úniques responsables dels danys o perjudicis, tant directes com indirectes, que
poguessin ocasionar com a conseqüència de l'incompliment de la present clàusula.
Nom fiscal establiment, nom responsable,

Produccions de Gastronomia S.L

signatura i segell del responsable de l’empresa

Roser Torras i Morató

contractista:
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RESUM

 Trametre la SOL·LICITUD DE RESERVA ESTAND “PARADES DE MERCAT” firmat i el signatari
de les CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I FUNCIONAMENT de Mercat de Mercats 2019, abans
del 29 de juliol de 2019 (aquest dia inclòs) escanejat a les dues adreces de correu electrònic
següent, directament o a través de la direcció del mercat:
mromeroru@bcn.cat
berta@grupgsr.com
 La facturació es gestionarà per GSR i les dades de contacte són:
Persones de contacte: Montse Costa
E-mail: finanzas@grupgsr.com
Telèfon: 932 412 755

 L’ import de facturació haurà de ser ingressat al número de compte corrent següent abans
del 29 de juliol de 2019:
CONCEPTE: Nom de la parada/establiment
Produccions de Gastronomia, S.L.
ES45 0081 1793 1700 0100 2910 Banc Sabadell

 Aquells que no hagin ingressat la totalitat de la quantitat facturada, tant de la parada com
dels extres, no se’l comptabilitzarà com participant de Mercat de Mercats.
 No hi haurà servei de contractació d’extres a la pròpia Fira. Tot el que no s’hagi contractat
abans de la data establerta, no serà entregat per Mercat de Mercats.
 Tots els logotips i marques són propietat dels seus titulars i en queda prohibit el seu ús
sense prèvia autorització.

Signatura
La persona sotasignada declara que les dades incloses en la documentació que presenta són
certes, així com que coneix i accepta, en la seva totalitat, les condicions de participació a la Fira
Mercat de Mercats (edició 2019), les quals s’han posat a la seva disposició amb caràcter previ.

Lloc, data i signatura (segell de l’empresa, si és persona jurídica)
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