CRITERIS DE PARTICIPACIÓ EN EL MERCAT RENAIXENTISTA LES SITGES DE
BURJASSOT, PER A ENTITATS LOCALS: ARTESANS, COMERCIANTS I
ASSOCIACIONS.

1. Introducció.
El Mercat Renaixentista, anteriorment Medieval Les Sitges de Burjassot és un projecte de
l’IMCJB i l'Ajuntament de Burjassot, dirigit al conjunt de ciutadans de totes les edats, que el
visiten, i als artesans, comerciants i entitats locals, que participen en ell de forma activa.

Artesans, comerciants i entitats locals han format part del mateix al llarg de totes les edicions
anteriors, contribuint a la promoció cultural i comercial del municipi. Per aquesta raó i donada a
més a més l'àmplia trajectòria de l’IMJCB en l'organització i desenvolupament del projecte, el
Mercat Renaixentista compta amb una identitat pròpia dins del conjunt de serveis i programes
anuals de l’organisme autònom.
Amb la finalitat de mantenir la qualitat i la identitat del projecte, l’IMCJB estableix els criteris de
participació en el mateix sobre la base de les característiques específiques d'un Mercat
Renaixentista, distingint-lo d'un altre tipus de mercats amb una finalitat diferent.

Aquests criteris són comuns a tots els participants: els artesans, comerciants i entitats locals i
els artesans vinculats a l'empresa adjudicatària del projecte. L'acceptació dels mateixos és
condició prèvia a l'autorització de participació.

2. Requisits d'accés.
a. Per als artesans, comerciants i entitats de Burjassot que desenvolupen una activitat
comercial artesanal:
• Estar empadronats i / o exercir la seua activitat comercial a Burjassot.
• Tenir el seu domicili social i / o fiscal a Burjassot.
• Estar legalment constituïts.
• Estar al corrent de les obligacions legals, tributàries i amb la Seguretat Social derivades de
l'exercici d'aquesta activitat.
• Disposar de les llicències i autoritzacions necessàries per a l'exercici d'aquesta activitat.
• Abonar l'import corresponent al preu públic establert en l'ordenança vigent.
En aplicació de l'exposat en aquest document, no podran participar els venedors de productes
no fabricats artesanalment o fabricats de forma mecànica per a la producció massiva, ni els
venedors d'objectes de record o similar (souvenirs la fabricació dels quals no siga de tipus
artesanal).
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Aquells que ofereixen productes relacionats amb l'alimentació i la higiene, hauran de poder
acreditar les condicions òptimes d'aquests, així com la seua capacitat per a manipular-los i / o
comerciar amb ells, amb la finalitat d'evitar qualsevol risc per a la salut pública (mitjançant
registres sanitaris, llicències d'activitat, titulacions…). Els comerciants i artesans de productes
d'alimentació hauran de reunir a més a més les condicions d'higiene necessàries i estar en
possessió del Carnet de Manipulador d'Aliments. Els productes hauran de ser artesanals o tenir
un procés de producció artesanal.
S'haurà de presentar un dossier dels productes acompanyat de fotografies en format digital o
en paper, juntament amb la sol·licitud de participació.
b. Per als artesans, comerciants i entitats de Burjassot que NO desenvolupen una
activitat comercial artesanal:
• Estar inscrits en el Registre Municipal d'Associacions de Burjassot.
• Tenir el seu domicili fiscal i / o social a Burjassot.
• Estar al corrent de les obligacions legals derivades de l'exercici de la seua activitat, amb
l’IMCJB i amb l'Ajuntament de Burjassot.
L’IMCJB establirà els casos en què aquestes entitats formen part del conjunt de llocs establert a
l’efecte i la seua participació serà gratuïta.
En cas que alguna entitat sol·licite desenvolupar una activitat comercial, aquesta haurà d'estar
relacionada amb l'activitat pròpia de la mateixa i haurà de complir les normes exposades en el
punt “a” d'aquest apartat, incloent el pagament del preu públic corresponent.
Queda exclosa la participació dels partits polítics en el Mercat Renaixentista, així com la
possibilitat d'exposar un estand o muntar un lloc l'activitat del qual no siga la realització
d'activitats de tipus artesanal, de la mateixa manera que la resta de participants i sobre la base
de la pràctica habitual d'aquesta activitat, no solament amb caràcter esporàdic o amb finalitats
d’autopromoció o qualsevol altre fi diferent als del projecte.
4. Normes comunes a tots els llocs.
L'avaluació del compliment dels requisits exigits per a l'exposició i venda de productes
artesanals en el Mercat Renaixentista queda regulada a través de les obligacions assignades a
l'empresa organitzadora, que serà l'encarregada de vetlar pel compliment d'aquestes normes,
en coordinació amb el l’IMCJB.
L’IMCJB facilitarà a l'empresa organitzadora la informació necessària sobre les sol·licituds de
participació local, per a la seua correcta integració en el conjunt del Mercat.

Les associacions que sol·liciten participar en el Mercat Renaixentista sense comercialitzar
productes, seran autoritzades directament per l’IMCJB.

1

L'empresa organitzadora, en coordinació amb els tècnics municipals, realitzarà una primera
valoració i distribució dels llocs, en aplicació de les normes reguladores i del projecte tècnic
aprovat.

Durant els dies del Mercat, l'empresa realitzarà una segona avaluació amb la finalitat de
comprovar que no s'han introduït altres productes per a la venda o qualsevol altre canvi que
incomplisca les normes establides.

El nombre màxim de llocs pertanyents a artesans, comerciants i entitats locals és de 60. En el
cas que el nombre de sol·licituds supere aquesta xifra, els llocs s'assignaran per data de
registre d'aquestes, sent la més antiga la primera. La resta de sol·licituds quedaran excloses
automàticament.

5. Norma bàsica de caràcter general.
Tots els participants en el Mercat Renaixentista Les Sitges de Burjassot es comprometen al
compliment d'aquestes normes i a la presentació de la documentació que acredite que els
productes exposats a la venda compleixen amb el que s'estableix en el present document i en
un sentit més genèric, amb les característiques generals que han de reunir els productes i
participants en aquest tipus de mercats.

Forma i termini de sol·licitud.
a. Per als artesans, comerciants i entitats locals que desenvoluparan una activitat
comercial durant el Mercat. Documentació a aportar:
• Instància genèrica de l’IMCJB sol·licitant la participació en el Mercat Renaixentista.
• Dossier amb fotografies del lloc i dels productes a la venda.
• Declaració Jurada segons model adjunt signada.
• CIF
• Carnet de Manipulador d'Aliments, si escau.
• Termini de presentació: Des de la data de publicació d'aquest document fins al 12 d'abril de
2019.
b. Per als artesans, comerciants i entitats locals que NO desenvoluparan una activitat
comercial durant el Mercat. Documentació a aportar:
• Instància genèrica de l’IMCJB sol·licitant la participació en el Mercat Renaixentista.
• Dossier amb fotografies del lloc i dels productes / continguts exposats.
• Termini de presentació: Des de la data de publicació d'aquest document fins al 12 d'abril de
2019.
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6. Modalitat de presentació.
Els models d'instància i de documentació relacionats en el punt anterior es troben disponibles
en la Seu Electrònica de l’IMCJB.

Les sol·licituds de participació en el Mercat Renaixentista poden presentar-se:


De forma presencial, per Registre d'Entrada de l’IMCJB: C/ Mariana Pineda, 93-95 de
Burjassot, sol·licitant Cita Prèvia i en l'horari següent: de dilluns a divendres, de 09.00 a
14.00 i dimarts i dijous de 17.00 a 19.30.



De forma telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’IMCJB.

7. Liquidació del Preu Públic.
D'acord amb l'Ordenança de Preus Públics de l’IMCJB, els participants en el Mercat
Renaixentista hauran d'abonar els següents imports, en concepte de:
• Participació: 13,50 € (Obligatori)
• Adquisició del material de marxandatge: 36,50 € (Voluntari)

El pagament del preu públic podrà efectuar-se, una vegada rebuda la Carta de Pagament
emesa per l’IMCJB després de l'aprovació de la sol·licitud de participació, bé amb targeta de
crèdit en el Servei d'Informació de l’IMCJB i en l'horari d'atenció indicat en el punt anterior, bé
en efectiu en l'entitat bancària indicada en la mateixa Carta de Pagament.

8. Organització.
Els llocs autoritzats hauran de complir les següents normes:
• L'assistència a les reunions de preparació convocades per l’IMCJB, la data del qual serà
convenientment notificada als participants, és obligatòria.
• El Mercat Renaixentista Les Sitges de Burjassot – Edició 2019, es durà a terme els dies 17,
18 i 19 de maig de 2019 .
• L'empresa organitzadora durà a terme la distribució dels llocs d'artesans, comerciants i
entitats locals, atenent criteris d'equilibri i distribució equitativa d'aquests.
• S'haurà d'indicar les mesures dels llocs en la sol·licitud de participació. Aquestes no podran
ser superiors a 4 metres de longitud, si bé aquells que per les seues característiques
requerisquen més espai lineal, hauran d'indicar-ho en la seua sol·licitud perquè puga ser
valorat.
• Els participants aportaran el seu propi lloc, així com el cable i la il·luminació necessària, i
hauran de preveure la coberta del lloc en cas de pluja.
• El lloc haurà d'estar decorat amb motius Renaixentistes en teles i fusta, sense que puga
veure's cap element de ferro, plàstic o materials similars.
• Els venedors hauran de vestir robes ambientades en l'època Renaixentista, en cap cas altre
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tipus de vestimenta.
• Els llocs hauran de reunir les condicions de seguretat i higiene adequades.
• Cadascun dels llocs s'assignen específicament a l'artesà, comerciant o entitat local que el
sol·licita, sense que es puga cedir en cap cas ni forma, la responsabilitat ni l'ús d'aquest. En
cas que això succeïsca, l'organització queda facultada per a retirar el lloc.
• L'horari del Mercat Renaixentista serà el següent:
o Divendres 17 de maig: De 19.00 a 01.00 hores
o Dissabte 18 de maig: D'11.00 a 01.00 hores
o Diumenge 19 de maig: D'11.00 a 23.00 hores
• Tots els llocs hauran d'estar oberts al públic i en perfecte estat durant aquests horaris.
• El muntatge dels llocs es durà a terme en la data i hora establides per l'organització.
• El divendres 17 de maig a les 19.00 hores tots els llocs hauran d'estar muntats i l'espai lliure
de vehicles i de qualsevol altre objecte, eina, etc., per a donar inici a l'obertura del Mercat.
• Una vegada descarregat el material, tots els vehicles hauran d'estacionar-se fora del recinte
del Mercat Renaixentista.
• En finalitzar cada jornada, els responsables de cadascun dels llocs hauran de recollir totes
les deixalles generades en el seu lloc i depositar-los en els contenidors.
• El repartiment de publicitat específica haurà d'indicar-se en la sol·licitud, aportant un model o
imatge d'aquesta. L'organització es reserva l'autorització d'aquest repartiment, podent
denegar-la quan l'objecte de distribució no resulte coherent ni relacionat amb l'activitat del
Mercat Renaixentista i / o amb l'objecte social de l'entitat sol·licitant.

9. Avaluació.
L'empresa organitzadora, en coordinació amb l’IMCJB, tindrà la responsabilitat de valorar els
llocs i productes exposats. Aquesta valoració, juntament amb el compliment de les normes al
llarg del Mercat, determinarà la participació en edicions posteriors.

Els participants assumiran qualsevol decisió que es prenga quant a la coordinació i el
funcionament del Mercat Renaixentista.

Si una vegada muntat el lloc, les condicions pactades no es compleixen, l'organització té
potestat per a retirar-lo.

Els artesans, comerciants i entitats locals participants en el Mercat Renaixentista hauran de
complir amb l'exposat en aquest document i acceptar les decisions que prenga l’IMCJB en
aquells aspectes no contemplats en aquest.
L’IMCJB queda facultat per a resoldre qualsevol qüestió no regulada en aquest document.
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Amb la signatura d'aquests Criteris de Participació en el Mercat Renaixentista Les Sitges de
Burjassot – Edició 2019, el sol·licitant accepta totes i cadascuna de les normes establides en
aquest.
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