
 

 

BASES REGULADORES DE L’EXPO PALLARS 2017  
· FIRA DE LA TARDOR DE SORT  · 

 
1. Comitè Organitzador 

 
L’Expo Pallars 2017 es coordina a través del Comitè Organitzador de la Fira de 
la Tardor de Sort 2017, format per: 

− Alcalde, president, amb veu i vot 
− Regidor de Fires i Festes, vicepresident, amb veu i vot 
− Serveis tècnics de les àrees de turisme, festes, fires i promoció 

econòmica, amb veu i sense vot 
 
El Comitè s’encarrega d’elaborar i gestionar la programació de la Fira, vetllar 
per al bon funcionament de la mateixa, es fa càrrec de totes les matèries en 
relació a l’organització, supervisa el muntatge de les instal·lacions pertinents al 
recinte firal i resol les incidències que puguin sorgir al llarg del procés. 
 

2. Definició i Objectius 
 
L’Expo Pallars  de la Fira de Tardor de Sort és un espai on empreses, 
comerços i entitats ubicats al Pallars Sobirà i al Pallars Jussà poden 
realitzar una presentació dels seus productes i/o s erveis .  
El format d’aquestes presentacions pot ser variat segons cada expositor, per 
exemple, es pot tractar de demostracions, xerrades, tallers, etc.  
 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és incentivar el consum de serveis i productes 
de proximitat  a través d’un espai de trobada entre expositors i visitants.  
 

3. Dates horaris i emplaçament 
 
Les exposicions tindran lloc en els següents dies i horaris: 
 

DISSABTE 
4/11/17 

DIUMENGE 
5/11/17 

11h – 12h 11h – 12h 
13h – 14h 13h – 14h 
17h – 18h  
19h – 20h  

 
L’emplaçament de l’espai serà dins del recinte firal de la Fira de Tardor de Sort 
2017. 
 

4. Condicions de participació 
 
L’Expo Pallars es celebrarà en una carpa de dimensions 10m x 5m (amb tots 
els laterals) i constarà de: 



 

 

− 30 cadires  
− 2 taules 
− 1 pantalla 
− 1 projector  
− 1 ordinador portàtil 
− Il·luminació i endoll 
− Equip de so.  

 
L’expositor tindrà la possibilitat de dur altres elements propis que en cap cas 
puguin malmetre l’espai i/o el seu contingut. En cas que l’expositor faci un mal 
ús de la instal·lació i del material cedit, aquest serà el responsable de reparar 
els danys ocasionats.  
 
La distribució dels horaris entre els sol·licitants es farà per ordre d’entrada de la 
sol·licitud i segons la disponibilitat del recinte. Si algun expositor vol reservar 
dues hores, serà possible en funció de les hores que quedin buides un cop 
finalitzat el termini de sol·licitud i, en aquest cas, la tarifa a satisfer 
correspondrà al de dues sessions. 
 
Les expos estaran anunciades a tots els materials de difusió i mitjans que 
s’elaborin, distribueixin i publiquin amb motiu de la Fira de la Tardor de Sort 
2017. No obstant, la Comissió de la Fira no pot garantir l’assistència de públic a 
cap activitat. 
Cada expositor podrà realitzar la difusió pròpia del seu esdeveniment. 
 

5. Terminis, documentació a presentar i taxes  
 
El termini  per presentar la sol·licitud finalitza el 29 de setembre .  
 
No presentar o omplir incorrectament els documents normalitzats requerits, 
implicarà que no es pugui valorar la proposta enviada i, per tant, quedarà 
directament exclosa del procés. 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament de Sort pels 
següents mitjans:  

− presentació electrònica mitjançant els tràmits en línia (e-tram) 
− correu postal certificat 
− presentació presencial 

 
El 3 d’octubre  es confirmaran els admesos i exclosos i els horaris 
assignats . En cas que abans de finalitzar el termini de presentació de 
sol·licituds, ja s’hagin omplert tots els horaris disponibles, es donarà per 
finalitzat el procés. I en cas contrari, es podrà ampliar el període de sol·licitud 
fins el 13 d’octubre. En aquest últim supòsit, la Comissió no es compromet a 
poder incloure la informació de les expos a tots els suports de difusió. 
 



 

 

Per fer efectiva la participació, caldrà abonar la taxa abans dia 9 d’octubre . 
 
En cas que sigueu un negoci, la documentació  que caldrà adjuntar amb el 
formulari específic de sol·licitud és la següent: 

− Document de sol·licitud  normalitzat i degudament complimentat  
− Còpia del DNI del sol·licitant i del representant, si s’escau. 
− Document d’alta a l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats 

Econòmiques (IAE).  
− Pòlissa d’Assegurança de Responsabilitat Civil. 
− Certificació d’estar al corrent del pagament de tributs a la Seguretat 

Social i Hisenda. 
A més, serà imprescindible no tenir deutes amb l’Ajuntament de Sort.  
 
En el cas d’associacions, caldrà presentar el Certificat de dades registrals .   
 
Per la selecció d’expositors  es valorarà l’originalitat de l’activitat. En aquest 
cas les sol·licituds s’ordenaran per ordre d’entrada i es repartiran els horaris 
procurant la varietat i diversitat de les expos i la preferència d’horari, tot i que la 
Comissió no pot assegurar poder atorgar l’horari sol·licitat. 
 
La taxa  en concepte de cessió de l’espai i de material serà de 15€ l’hora . 
Abans i després de la sessió, l’expositor disposarà de temps per preparar i 
desmuntar l’exposició. Quedaran exempts del pagament de la taxa les entitats 
sense ànim de lucre. 
 

6. Altres consideracions 
 

La Comissió de la Fira es reserva el dret a denegar la participació d’expositors 
l’activitat dels quals no estigui relacionada amb aquestes bases i amb l’objectiu 
establert. 
 
Els participants a l’Expo Pallars hauran de complir tot el que disposen les 
Normes de participació de la Fira de Tardor de Sort 2017. 
 
Els sol·licitants, pel sol fet de presentar la instància, donen la seva conformitat 
per a publicar les seves dades a la Seu Electrònica i als mitjans de difusió. 
 
 
El regidor de Fires i Festes, 
Sr. Aitor Soto Martín 
 
Sort, 24 d’agost de 2017 
 
 
CONTACTE | AJUNTAMENT DE SORT | Comitè Organitzador de la Fira de Tardor de Sort 2017 
C. Dr. Carles Pol i Aleu, 13 25560 Sort Lleida | Tel. 973 620 010 (de dilluns a divendres de 10 a 14h) | 
Correu electrònic: fira@sort.cat  



 

 

ANNEX 1. FORMULARI DE SOL·LICITUD EXPO PALLARS 2017  
 

DADES DEL/LA SOL·LICITANT 

  
Nom* 
 

Cognoms * 
 

Nom comercial / Nom de l’entitat 
 
NIF/CIF/NIE Telèfon fix 

 
Telèfon Mòbil* 
 

Adreça 
 
Població 
 

Codi postal 
 

Correu electrònic * 
 

* Us informem que de conformitat amb l’article 41.1, en relació amb l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
esteu obligats a relacionar-vos amb l’Administració i rebre les notificacions per via electrònica.  
 
 

SOL·LICITA LA PARTICIPACIÓ A L’EXPO PALLARS 2017 

 

DISSABTE 4/11/17 DIUMENGE 5/11/17 

11h – 12h 11h – 12h 

13h – 14h 13h – 14h 

17h – 18h  

19h – 20h  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 
 

  



 

 

 
 

OBSERVACIONS 

 
 

 

ES COMPROMET A 

 
Haver llegit el contingut de les Bases de l’Expo Pallars 2017 i de les Normes de participació 

firal i de la normativa específica i per tant, acceptar el seu compliment.  
Permetre la publicació de les dades personals a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sort. 
 
 El/la sol·licitant  
 
 
 
 
 
 
 (Signatura) 
 
Sort,            de                         de 2017 
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