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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ GENERALS 

- El Subirats Tasta’l és una fira de degustacions amb participació de diversos sectors 

comercials de Subirats. Els sectors participants són: vins i caves, gastronomia, 

productes de la terra i artesans, entitats i artistes.  

- Per participar com a expositor caldrà omplir el formulari online 

(https://goo.gl/forms/1jqeDKtMDfSNgB013) amb totes les dades sol·licitades abans 

del divendres 14 de setembre de 2018. La inscripció és gratuïta.   

- L’Ajuntament subministra les carpes, una taula i les estovalles. 

- La carpa estarà a disposició dels expositors el diumenge 25 de novembre a les 9 

hores i, en el cas dels restauradors, des de dissabte 24 de novembre a les 17 hores. 

- Cada expositor s’haurà de fer càrrec del tancament i l’obertura de la seva carpa. 

- La sonorització ambiental de la fira anirà a càrrec de l’organització. No es 

permetrà a l’expositor cap tipus de publicitat acústica des del seu estand que pugui 

molestar la resta de participants. 

- L’organització es reservarà el dret de canviar la situació de les carpes de qualsevol 

expositor si se’n produeix la necessitat. La posició de les carpes s’establirà 

prèviament per sorteig públic.  

- La llista d’expositors que sortirà al fullet publicitari es tancarà el dia 14 de setembre 

de 2018. Aquelles empreses que efectuïn la inscripció passat aquest dia no hi 

sortiran, sense perjudici que puguin aparèixer en la llista actualitzada del web o en 

materials editats posteriorment. 

- Les dades de les empreses participants s’inclouran a l’apartat “Llista d’expositors” 

dels portals webs corporatius. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 

desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades 

facilitades en aquest formulari seran d’ús exclusiu de l’Ajuntament de Subirats. Si ho 

desitja, pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, previstos en la llei, 

fent arribar una comunicació per escrit a la nostra adreça de plaça de 

l’Ajuntament, s/n, 08739 Sant Pau d’Ordal, Subirats. 

- L’expositor tindrà exposats, dins del seu estand, i en un format ben visible per al 

visitant, el llistat de productes que oferirà per degustar i el seus preus equivalents en 

tiquets. 

- L’Ajuntament de Subirats contractarà un servei de vigilància nocturna; no obstant 

això, declina tota responsabilitat per danys que puguin sofrir les instal·lacions i els 

objectes exposats, tant pel que fa a deteriorament com pel que fa a robatori 

d’objectes. 

- La pòlissa d’assegurança contractada per l’Ajuntament de Subirats és de 

responsabilitat civil per accidents i danys a tercers. No cobreix robatori, incendi i/o 
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espoliació del contingut de l’estand, que en qualsevol cas haurà d’assegurar 

l’expositor. L’Ajuntament de Subirats estarà eximit de qualsevol risc que puguin 

córrer les persones dependents dels expositors, així com les seves instal·lacions i 

mercaderies. 

- Els vehicles de càrrega i descàrrega dels expositors hauran d’arribar a la fira entre 

les 9.00 i les 9.30 h. A partir de les 10.30 els vehicles s’hauran d’aparcar fora del 

recinte de la fira.  

- L’organització disposarà un espai reservat i senyalitzat per a l’aparcament dels 

expositors, proper al recinte firal. 

- Hi haurà un punt d’aigua i contenidors a disposició dels expositors.  

CONDICIONS ESPECIFIQUES PEL SECTOR VINS I CAVES 

- L’Ajuntament proporcionarà el gel necessari per mantenir fredes les ampolles. 

L’expositor ha de portar els cossis/glaçoneres per les ampolles. Es farà un 

primer repartiment i després, si cal més gel, l’expositor ho haurà de demanar 

al punt d’informació ubicat a la plaça Subirats.  

- Es proporcionarà una paperera de fracció orgànica per dipositar els taps de 

suro de les ampolles. 

- Les ampolles de vidre buides caldrà que cada expositor les dipositi als 

contenidors que hi haurà a la plaça col·locats a tal efecte. 

CONDICIONS ESPECIFIQUES PEL SECTOR GASTRONOMIA 

- L’Ajuntament proporcionarà els bols i coberts necessaris. Es farà un primer 

repartiment de material i després, si cal més material, l’expositor ho haurà de 

demanar al punt d’informació ubicat a la plaça Subirats.  

- Es proporcionarà una paperera de fracció orgànica per dipositar les restes 

d’aliments.  

- L’Ajuntament posa a disposició dels expositors un quadre elèctric a cada 

carpa per endollar el material necessari. 

 

SOBRE EL PRÈSTEC DE COPES PER A DEGUSTACIONS 

Els expositors que ho necessitin podran demanar, a la carpa de l’Ajuntament (punt 

de venda de tiquets), copes de vi o cava per al seu ús particular. L’ús d’aquestes 

copes és gratuït, sempre i quan es retornin en finalitzar la fira. L’Ajuntament ja es 

cuidarà de netejar-les amb posterioritat. 

En el moment de demanar les copes caldrà abonar l’import d’1€ per cadascuna. 

Un cop es retornin es retornarà el mateix import. 

DEGUSTACIONS, PREUS I TIQUETS 

Les degustacions, tant de vi com de gastronomia, es vendran en tires de 8 tiquets al 

preu de 5 euros (6 euros si es vol copa). 
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No es podran vendre altres degustacions gastronòmiques o tast de consum 

immediat que no sigui abonable amb tiquets.  

Cada expositor decidirà el nombre de tiquets que sol·licita per cada producte que 

ofereixi.  

Us demanem que no serviu degustacions amb copes que no siguin del Subirats 

Tasta’l.  

PAGAMENT DE TIQUETS ALS EXPOSITORS 

Els tiquets de vi/cava s’abonaran al preu de 0,31€/tiquet i caldrà sumar-hi després el 

21% d’IVA, de manera que el preu del tiquet amb l’IVA inclòs serà de 0,38€.  

Els tiquets de gastronomia (plats elaborats) s’abonaran al preu de 0,45€/tiquet i 

caldrà sumar-hi després el 10% d’IVA, de manera que el preu del tiquet amb l’IVA 

inclòs serà de 0,50€.   

Els tiquets de plats no elaborats (forns, pastisseries, embotits, etc.) s’abonaran al 

mateix preu que els tiquets de vi/cava.   

Caldrà que els expositors presentin una factura electrònica a l’Ajuntament de 

Subirats abans del 31/12/2018 amb l’import corresponent al total de tiquets recollits. 

A banda, caldrà portar a l’Ajuntament els tiquets originals recollits per comprovar 

que la factura és correcte. No es procedirà al pagament de cap factura que no 

hagi estat prèviament comprovada amb els tiquets originals aportats per l’expositor.  

HORARIS 

L’horari de la mostra serà d’11 a 15 h. Els expositors no podran iniciar la seva activitat 

comercial més tard de les 11 hores del matí i tampoc no podran abandonar ni 

tancar la seva carpa abans de les 15 hores. 

Tots els participants, pel sol fet de formalitzar la seva inscripció, estaran obligats en 

tot moment a la present normativa, que, respecte als expositors i en la part que els 

és d’aplicació, constitueix el plec de condicions de contractació. 

Subirats, 3 d’agost de 2018 

 

Pere Pons i Vendrell 

Alcalde - President 


