
Benvolgut/da amic/ga,

Una any més ens posem en contacte amb vosaltres per oferir-vos la possibilitat de participar al
Mercat Medieval de Montblanc que és celebrarà els dies 21, 22, 28 i 29 d'Abril de 2018 de 10
del matí a 9 del vespre.

Zona 1:
• Parades de productes alimentaris
dies 21, 22, 28 i 29 d'abril: 297€ per metre lineal
• Parades d’altres productes
dies 21, 22, 28 i 29 d'abril: 151€ per metre lineal

Zona 2:
• Parades de productes alimentaris
dies 21, 22, 28 i 29 d'abril: 194€ per metre lineal
• Parades d’altres productes
dies 21, 22, 28 i 29 d'abril: 97€ per metre lineal

Els preus esmentats inclouen la participació en el Mercat els 4 dies. En cas de participar durant
menys temps no es reduirà ni retornarà la quota.

Així mateix volem recordar-vos la nostra voluntat de vetllar per l'autenticitat del Mercat, i és
en aquest sentit que es farà un control acurat del compliment de les normes establertes i de
l'espai ocupat per cada parada. L'organització és reserva el dret de fer retirar aquells productes
o parades que consideri que no encaixen amb el caire medieval del Mercat, que incompleixen
les normes o que ocupen un espai diferent d'aquell que han pagat o se'ls ha destinat.

Recordem també que cal muntar les parades amb l'antelació suficient perquè a les 10 estigui
tot apunt. .
Tot  seguit,  us  adjuntem un  resum de  normes bàsiques  del  mercat  i  també  el  reglament
complet de l'esdeveniment de les que destaquem les següents:

1. No està permès l'ús de bosses de plàstic.
2. No podrà haver-hi cobertures de xocolata, hauran de ser farciments.
3. No es permet l'ús d'il·luminació artificial ni de generadors d'electricitat.

Els  interessats  en participar  al  mercat  hauran  d'emplenar  el  formulari  de participació  que
trobareu a la pàgina web www.setmanamedieval.cat/mercat abans del 28 de febrer.

L'enviament del formulari comporta la plena acceptació de les normes.

Les  sol•licituds  hauran  d'anar  acompanyades  del  corresponent  rebut  al  corrent  de
l'assegurança de Responsabilitat Civil i les que ho requereixin també dels Registres sanitaris
dels aliments posats a la venda, en el cas de les parades d'alimentació i tota la documentació
que s'especifica al formulari d'inscripció. Si necessiteu resoldre dubtes, podeu enviar un correu
electrònic a mercat@setmanamedieval.cat

Ben cordialment,
Comissió Mercat Medieval

Montblanc, desembre 2017

http://www.setmanamedieval.cat/mercat
mailto:mercat@setmanamedieval.cat


RESUM DE NORMES DEL MERCAT MEDIEVAL ANY 2018

1. El vestuari ha de correspondre a l'època medieval (preferentment S. XIII i XIV) amb

una gamma de colors terra-ocre-verd, i adaptar-se pel que fa a la seva qualitat a la

mercaderia objecte de venda. No s'utilitzaran colors pastel: rosa, blau cel o blanc.

2. No es poden portar joies ni rellotges, ni ulleres, (si no és imprescindible), ni mòbils.

3. No és permès vendre patates, tomàquets, tabac, cafès, xocolata, pebrots, blat de moro

ni  cap  altre  producte  originari  d'Amèrica.  En  el  cas  dels  productes  que  continguin

xocolates,  aquestes  no  podran  ser  visibles.  Es  suggereix  que  enlloc  de  cobertures

s'emprin els farciments.

4. Les conserves per ebullició  no es varen utilitzar fins l'any 1809 per tant  no són de

l'època medieval. Les conserves habituals eren les de sal i oli.

5. No es poden vendre productes que calgui mantenir refrigerats, de curta durada (per

exemple crema).

6. Les normes higièniques no es tenien en compte a l'època medieval, però avui en dia

això és imprescindible s'haurà de complir la normativa vigent del Codi Alimentari.

7. Les parades seran a terra o sobre una taula convenientment endreçada. No es poden

veure les estructures metàl·liques ni altres materials moderns, en tota l'àrea visible,

tant a davant com al darrera de la parada. Caldrà, doncs, tapar-les amb roba de sac,

branques d'arbres, pells, etc.

8. Es poden utilitzar  balances "romanes". En cas que utilitzeu altre tipus  de balances,

calculadores i TPV requerim que estiguin en llocs poc visibles.

9. No s'admeten bosses de plàstic ni papers de diari per embolicar.

10. Els pots de vidre que portin tapa metàl·lica hauran de cobrir aquesta amb roba de sac.

11. La distribució de les parades que farà l'organització serà inalterable siguin quines siguin

les condicions meteorològiques en que es desenvolupi el mercat.

12.Si per causes de força major no imputables a l'organització del mercat no fos possible la

seva realització, els organitzadors declinen qualsevol responsabilitat per les despeses

realitzades pel mercader. La quota d'inscripció serà retornada només en el cas que el

mercat no pugui ni tant sols iniciar-se.

13.No es podran utilitzar els telèfons mòbils dins de les parades.

LA NO OBSERVANÇA D'AQUESTES NORMES PERMETRÀ ALS ORGANITZADORS LA RETIRADA DE
LA PARADA I L'EXCLUSIÓ PER A PROPERES EDICIONS. HI HAURÀ UN SERVEI DE VIGILÀNCIA
PROFESSIONAL PER VETLLAR EL COMPLIMENT D'AQUESTES NORMES.



REGLAMENT DEL MERCAT MEDIEVAL 

Inscripció i participació al Mercat de la Setmana Medieval de Montblanc

Article primer. Objecte

L'objecte d'aquest reglament és la regulació de la inscripció i la participació al Mercat Medieval,

organitzat per l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, que se celebra cada any al

casc antic de Montblanc i  que compta amb el suport, la coorganització i  l'empara legal  de

l'Ajuntament de Montblanc L'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc

entén que els productes artesans formen part del patrimoni i la identitat del nostre país i vol

promoure l'autèntica activitat artesana, potenciar el seu rendiment i vetllar pels interessos dels

artesans.  Alhora  es  volen  divulgar  les  activitats  tradicionals  pròpies  com  les  activitats

artesanes u oficis tradicionals.

A més de la mostra d'artesans l'Organització podrà admetre altres expositors sempre que la

seva activitat s'ajusti a les necessitats del Mercat Medieval.

Article segon. Disposicions generals

2.1 El Mercat Medieval de Montblanc està registrada en el Registre de Fires de Catalunya com

a fira-mercat.

2.2 En tot cas les parades hauran de tenir una estètica medieval i les persones que atenguin la

parada en tot moment hauran d'usar vestuari d'acord amb l'època medieval que es recrea.

Sota cap concepte es permetrà la  venda sense el  vestuari  adient  ni  la  comercialització  de

productes diferents als existents o fets amb materials propis de l'època medieval.

2.3 El Mercat Medieval és programarà com una activitat lligada a la celebració de la Setmana

Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc. Tindrà lloc cada any i es realitzarà durant

dos caps de setmana entorn a la Diada de Sant Jordi, el 23 d'abril.

La durada del mercat serà, com a mínim de 4 dies repartits en dos caps de setmana. El Mercat

Medieval se celebrarà en el marc del casc antic de Montblanc; l'organització es reserva l'elecció

dels espais on s'ubicarà el mercat i aquells espais reservats a altres usos dins dels perímetres

del mercat.

2.4 Els  dos caps de setmana,  les  parades es muntaran en el  dia  i  horari  que especifiqui

l'organització en cada cas.



2.5 El recinte del mercat comptarà amb la vigilància nocturna passiva dels cossos i forces de

seguretat de la vila i de la Generalitat (Policia local i Mossos d'esquadra, respectivament), si bé

no es dedicaran de forma exclusiva a aquestes funcions.

L'Associació  de voluntaris de Protecció Civil  de Montblanc es farà càrrec de les tasques de

vigilància activa en horari nocturn. L'Organització no es fa responsable dels robatoris que es

puguin produir ni facilitarà locals per emmagatzemar material. En cap cas es garanteix que

tots els expositors es puguin instal·lar a cobert, per tant cada expositor haurà de disposar del

material  necessari  per protegir  els seus productes de la  pluja,  el  sol  o altres inclemències

meteorològiques i dels possibles robatoris.

2.6 Els dos caps de setmana de l'activitat, el desmuntatge de les parades s'iniciarà el darrer

dia de l'activitat firal a partir de les 21 hores.

2.7 Durant  la  celebració  del  Mercat  es  realitzaran  activitats  paral·leles  com  tallers  de

demostració, exposicions, actuacions musicals, cercaviles i qualsevol tipus d'expressió cultural

que l'organització consideri oportunes.

2.8 Els productes alimentaris artesans i la mostra d'oficis tradicionals s'ubicaran al casc antic.

Els altres expositors, com vehicles de grans dimensions, o parades de productes no artesans, i

que  no  tinguin  una  clara  temàtica  medieval  s'ubicaran  obligatòriament  fora  del  recinte

emmurallat i en l'espai que l'organització cregui més adient.

L'organització  es  reserva  el  dret  d'alterar  la  ubicació  de  les  parades,  amb  previ  avís  als

afectats, sempre i quan existeixin fets objectius que així ho aconsellin.

2.9 Tots els productes que es comercialitzin hauran de complir  la normativa específica que

correspongui en cada cas.

2.10 No es permetrà l'ús de bosses de plàstic.

2.11 Si per causes de força major no imputables a l'organització del mercat i/o condicions

meteorològiques  adverses  no  fos  possible  la  seva  realització,  els  organitzadors  declinen

qualsevol responsabilitat per les despeses realitzades pel mercader.

2.12 En cas que alguna parada desmunti  abans de l'horari  de tancament i/o sense avisar

l'organització, la seva sol·licitud no es tindrà en compte per properes edicions.

Article tercer. Sol·licitud de participació

3.1 El full  d'inscripció al Mercat es podrà sol·licitar dins dels terminis establerts cada any a

l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, que actuarà com coorganitzadora junt amb

l'Ajuntament de Montblanc.



3.2 La  documentació  per  participar  haurà  d'acompanyar  el  formulari  d'inscripció  dins  del

termini establert per a la inscripció i que s'indicarà mitjançant una comunicació escrita o/i a

través de la pàgina web.

3.3 L'Organització podrà convidar als artesans que per les seves característiques vol que siguin

presents al Mercat i també s'atendran noves sol·licituds sempre que responguin als criteris de

qualitat exigits per part de l'Organització.

Article quart. Documentació a presentar

4.1 Els  artesans  que  vulguin  participar  al  Mercat  hauran  de  presentar  la  següent

documentació:

• Formulari de sol·licitud de participació correctament complimentat

• Fotocòpia del DNI.

• Fotocòpia del Carnet d'Artesà vigent

• Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil al corrent de pagament.

• Dossier/ Currículum de l'artesà, del producte, de les fires a les quals ha participat, del

procés de fabricació etc.

• Fotocòpia de la Carta d'Artesà Alimentari en cas de vendre productes alimentaris.

• Fotocòpia del Registre Sanitari, en cas de venda de productes alimentaris d'elaboració

pròpia.

• Fotografies del taller, la parada, el vestuari i dels productes que s'exposaran a la Fira.

• I tota aquella  documentació que sigui  necessària, en cada cas, per certificar que es

tracta d'una activitat regulada i subjecta a la legalitat vigent.

4.2 Els expositors no artesans que vulguin participar al Mercat hauran de presentar la següent

documentació:

• Formulari de sol·licitud de participació correctament complimentat

• Fotocòpia del DNI de la persona titular de l'exposició.

• Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil al corrent de pagament

• Dossier  del  producte  amb  descripció  i  fotografies  de  la  parada,  el  vestuari  i  dels

productes que s'exposaran a la Fira. Informació de les fires a les quals ha participat.

• Fotocòpia de l'alta de l'activitat econòmica Fotocòpia del Registre Sanitari, en cas de

venda de productes alimentaris d'elaboració pròpia, expedit per sanitat.

• I tota aquella  documentació que sigui  necessària, en cada cas, per certificar que es

tracta d'una activitat regulada i subjecta a la legalitat vigent.

4.3 El formulari d'inscripció, juntament amb la documentació exigida s'haurà de complimentar

a  través  de  la  pàgina  web  de  l'Associació  Medieval  de  la  Llegenda  de  Sant  Jordi

www.setmanamedieval.cat

http://www.setmanamedieval.cat/


4.4 La participació al  Mercat obliga  a l‘expositor titular  a romandre tots els dies que dura

l'activitat  amb  la  parada  muntada  en  el  recinte  firal  amb  l'horari  de  10h  a  21h

ininterrompudament.

En cas d'incompliment d'aquest horari, l'organització no retornarà els imports abonats per part

dels participants.

Article cinquè. Procediment d'admissió i exclusió dels participants

5.1 Els criteris principals per ser admesos al Mercat com a artesans seran: Que l'artesà pugui

acreditar el seu ofici mitjançant el Carnet d'Artesà vigent, Que presenti productes diversificats i

adequats  a  l'època  que  es  recrea,  Que  per  les  característiques  del  producte  es  consideri

d'interès per a la Fira

5.2 Els artesans admesos tindran un espai per exposar a la Fira. Aquest espai es concretarà

seguint els criteris d'organització adients per al bon funcionament de l'activitat. Els expositors

hauran de demanar autorització per poder modificar el seu emplaçament.

5.3 La concessió de les parades s'atorgarà primerament en funció de la qualitat i la varietat

dels  productes  i  l'adequació  de  la  parada  i  el  vestuari  a  l'època  medieval.  L'Organització

procurarà, tot i que no es garanteix, que no hi hagi un gran nombre de parades que ofereixin

productes similars. La qualitat i la diversitat i l'adequació històrica seran factors de valoració

més importants que l'ordre d'arribada de les sol·licituds.

5.4 Els  admesos al  Mercat Medieval  rebran una comunicació  per escrit  i  un formulari  per

realitzar el pagament de la taxa corresponent, on se'ls indicarà els números de compte on es

pot fer. El pagament es realitzarà directament a l'Ajuntament de Montblanc que s'encarregarà

de revisar que l'import del mateix sigui  el correcte i d'emetre la llicència d'ocupació de via

pública  pertinent.  Els  expositors  admesos  hauran  de  presentar  la  còpia  del  justificant  de

pagament a l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi a través del correu electrònic del

Mercat. El termini de pagament finalitzarà el diumenge abans de la celebració del mercat. Si no

s'ha abonat la totalitat de la quota corresponent o no es compleixen els terminis, s'entendrà

que l'interessat desisteix en la seva sol·licitud i no es reservarà cap espai dins del recinte del

Mercat i per tant l'interessat no es podrà instal·lar sota cap concepte.

5.5 La venda de productes no autoritzats  i  la  ubicació  de parades en espais  diferents als

atorgats per l'Organització, la instal·lació de parades no autoritzades o la comercialització de

productes que no constin a la sol·licitud suposarà l'expulsió immediata del Mercat i, si s'escau

l'inici d'expedient, sancionador per part de l'Ajuntament de Montblanc.



Article sisè. Condicions econòmiques

6.1 Les entitats  que  disposin  d'un  conveni  vigent  amb l'Associació  Medieval,  els  socis  de

l'entitat  i  els  comerços locals  associats  a la  unió  de botiguers i  comerciants  de Montblanc

(UBCM) gaudiran de les bonificacions que l'organització prevegi en cada cas.

6.2 L'Ajuntament  de  Montblanc,  com a  entitat  coorganitzadora  del  Mercat,  podrà  instruir

expedients sancionadors de naturalesa econòmica en cas d'incompliments greus com la venda

continuada de productes no autoritzats, després d'haver rebut els advertiments per part de la

comissió  organitzadora. Altres supòsits  de sanció poden ser l'incompliment de les mesures

sanitàries, la ocupació d'espais no autoritzats després d'haver rebut els advertiments per part

de la comissió organitzadora, entre altres.

Article setè. Condicions tècniques

7.1 L'Organització no prestarà cap tipus de subministrament elèctric, d'aigua, etcètera.

La instal·lació elèctrica, d'aigua, gas i la pròpia estructura de les parades haurà de complir els

criteris  de  seguretat  i  eficiència  energètica,  L'Organització  es reserva el  dret  de retirar  la

parada en cas que la instal·lació presenti riscos per la seguretat de les persones i els bens.

Disposició final.

La presentació d'una sol·licitud de participació al  Mercat Medieval implica l'acceptació de la

present normativa. L'Organització emprendrà totes les mesures i accions al seu abast per fer

complir la present normativa i es reserva el dret d'aplicar les decisions necessàries per al bon

funcionament de l'activitat.

L'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi es reserva el dret d'admissió i la modificació

de les condicions que es considerin necessàries.


