FE
ESTA DO
D MIÑ
ÑO 201
19
Bases de Parrticipación e de
d Información
n da IX Festa Gastronómica
G
a
Sábado 10 agosto 201
19 ‐ 20:00h a 00::00h ‐ Rúa Comp
postela

PRIM
MEIRA

OR
RGANIZACIÓN

O Excmo.
E
Concello de Tui, a través da súa Concellería de Ensino e Cultura,
C
organiza a IX Festa Gasstronómica, quee se
realiizará dentro do marco de actividades da Festa do
d Miño 2019 na
a Cidade de Tui, co obxectivo dee regular e crearr un
marrco legal para a celebración deesta Festa Gastrronómica, xa tra
adicional e con éxito de particiipación en ediciións
anteeriores, coa convo
ocatoria de posto
os de venda direccta para a promo
oción do produto
o natural, autóctoono e artesá.
A organización
o
com
munica a cada associación particip
pante que:
- Facilitará este maaterial de producióón: 2 postos de vendda, 2 taboleiros + 6 cabaletes (para deegustación do produuto en fronte aos posstos),
2 contedores de liixo(1.200kg de capacidade), 2 valos, 2 tomas
t
de corrente de
d 2.200w, e 2 toma
as de auga para tod
dos en conxunto.
o O inicio da monttaxe será a partires da
as 09:30h e o de recolliida das 00:30h, coa collaboración de 2 persoa
as por cada participan
nte.
o Os participantess accederán á Rúa Co
ompostela cun vehículo ata ás 19:00h, porr a rúa Irmáns Marisstas con Mondoñedo, rúa onde terán reserrvado
estacionamento para un vehículo por participante
p
(se lle faciilitará unha credencial).
o Cada participantte aportará un volunta
ario para o control dee acceso á zona e inform
mación ao usuario e participante
p
da festa.

Non dotará aos postos de infraestru
utura en caso de incclemencias meteoro
olóxicas adversas.
ade precisa da festa
a para a difusión e promoción
p
da mesm
ma.
Editará publicida
Dotará a rúa Com
mpostela cun equipo
o de son ambiente, cunha instalación de luz ornamental,, así como, de 2 san
nitarios.
Designa o emprazzamento dos postoss, así como, asigna cada un deles a cada participante por orde alfabético deende a rúa Ourensee.
Non se responsab
bilizará das modifiicacións que poidan
n producirse por causas alleas ou de forza maior na ceelebración da festa
a, así
como, declina noss participantes a reesponsabilidade sob
bre a calidade, com
mposición e elaboración ou prezo dos p
produtos á venda.
- Non permitirá a venda
v
ambulante no
n recinto ou asenta
amento de calquera
a tipo de posto non
n autorizado.
-

SEGUNDA

DA
ATA, HORARIO E EMPRAZAMEN
NTO

A Festa
F
Gastronómica celebrarase o sábado 10 de agosto,
a
en horario
o de 20:00h a 00
0:00h, na Rúa Com
mpostela, nos tra
amos
comp
prendidos entre a rúa Ourense e a rúa Betanzos. En caso de suspeensión celebrarasse o domingo 11 de agosto.
TER
RCEIRA

NO
ORMATIVA SAN
NITARIA

Todos os vendedorres de alimentos deberán estarr en posesión do
o Carné de Man
nipulador de Aliimentos, e levarr un
ndicións hixiéniccas, levar o pelo atado
a
e a cabeza cuberta cun gorrro ou complemeento
vestiiario adecuado e en perfectas con
similar. Non está perrmitido que o perrsoal que se enca
argue dos cobros manipule tamén
n os alimentos.
Toda bebida deberrá ser etiquetada
a. Permitirase a venda de auga,, refrescos, cerveexa e viño. Qued
da terminantemeente
proh
hibida a venda dee alcohol a meno
ores, sendo o partticipante o respo
onsable único e exxclusivo de cump
prir esta condició
ón.
Os produtos á vend
da deberán ser na
aturais, autócton
nos e elaborados artesanalmente..
As tortillas, empan
nadas, e outras elaboracións
e
sem
mellantes, deberá
án estar moi feittas, e facerse o m
mesmo día. Os do
oces
debeerán facerse a úlltima hora antess da venda. Os prrodutos que se ussen en calquera das comidas, deb
berán ser merca
ados
en esstablecementos autorizados,
a
garrantindo a calidade e hixiene.
Os produtos alimen
nticios expostos, deberán estar en
e recipientes ap
propiados. Coloca
aranse carteis viisibles que indiquen
que non se poden toccar. Deben vixiarrse os alimentos que
q precisen ser servidos
s
en frío evitando
e
os riscoss para a saúde.
Todos os artigos, ap
parellos e equipa
amentos deben seer mantidos limp
pos e en bo estado de conservacióón.
CUA
ARTA

PO
OSTOS

Todos os carteis infformativos e de prezos estarán redactados
r
en ga
alego. A listaxe de
d prezos deberá estar á vista, e non
n
se po
oderá alterar. Na
a fronte do posto
o colocaranse 2 carteis co nome da
d asociación e nú
úmero de particiipante.
Todo posto deberá
á permanecer ab
berto durante o horario de celeb
bración da feira
a. Fóra dos postoos non se permitirá
alma
acenar caixas ou
u vultos. Non se poderá aumentarr a superficie de venda
v
con mesas ou plataformas adicionais.
O participante
p
é responsable
r
da limpeza
l
e da seg
eguridade interna do seu posto. Non se pode d
deixar lixo no lu
ugar
ocup
pado. Deberase deixar
d
o lugar no
o mesmo estado de
d limpeza no qu
ue se atopaba preevio á montaxe. Os postos terán que
cubrrir o chan para evitar manchas dee graxa, aceites ou
o similares.
Cada participante deberá obrigato
oriamente ter unha persoa enca
argadas da limp
peza dos taboleiiros de degustacción
situa
ados en fronte o seu
s posto, así com
mo, do espazo dee uso frontal de usuarios.
u
Aportarrán pola súa contta as bolsas de lixxo.
Pro
ohibición de faceer lume en todo o emprazamento da festa. É obrig
gatorio contar cu
un extintor de 6 kkg por participan
nte.
Qu
uedan prohibidoss os aparellos rep
produtores de mú
úsica, altofalantees, ou calquera ou
utro que emita soon de animación.
QUIN
NTA

PA
ARTICIPACIÓN

Só
ó poderán particiipar ás 13 primeeiras asociacións culturais de Tui,, inscritas no rexiistro municipal d
de asociacións
O Concello notifica
ará a cada asocia
ación participante a súa aceptaciión de inscrición final.
SEXTA

TA
AXAS

Preeviamente as associacións solicittantes deberán aboar as corresspondentes taxa
as no departameento de Tesoureería,
segu
undo a “Ordenan
nza por ocupació
ón de postos situ
uados en terreos de uso público local”,
l
que no pu
unto 1.1, di que por
ocup
pación con posto
os de venda ambu
ulante en zonas de dominio públlico, esixiranse 1,,49 € por metro cadrado, valoran
ndo
a org
ganización que a ocupación por participante
p
será
á de 10m2, a taxa
a correspondentee será de 14,90 € por participantee.
SÉTIIMA

IN
NSCRICIÓN

O prazo
p
de inscriciión será o venrees 2 e luns 5 de agosto, por rexisstro de entrada, en horario de 0
09:00h a 14:00h,, en
mod
delo normalizado
o. No momento de
d formalizar a inscrición
i
é obrig
gatoria a presen
ntación da seguinte documentación,
senó
ón non será admiitida a solicitude:
-

C.I.F. ‐ Copia do C.I.F da asociaciión participante.
N.X.D. ‐ Copia
a do nomeamento da
d xunta directiva no
n libro de actas da
a asociación.
D.N.I. ‐ Copia do D.N.I do presideente da asociación.
C. M. A ‐ Copia dos diplomas ou certificados de man
nipuladores de alim
mentos por cada meembro participantee de cada asociació
ón.
C.P.V.P. ‐ Cartta de produtos a veenda e prezos dos mesmos.
m
P.R.S ‐ Copia da póliza de Seguro Responsabilidad
de Civil obrigatorio
o, que cubra a vend
da de alimentos e o recibo de pagameento
das primas corrrespondentes ao período
p
do seguro en
e curso.
TAXA ‐ Copia
a do recibo acredita
ando a taxa corresp
pondente abonada por
p ocupación vía pública.
p

OITA
AVA

CO
OMUNICACIÓN

Estas Bases serán oficiais no mom
mento da aproba
ación por Decreto de Alcaldía e publicadas na w
web www.tui.ga
al, e
difundidas a través da Radio Municcipal de Tui e no
os diferentes meedios de comuniicación, e estará
án a disposición
n da
cida
adanía no tabolleiro de informa
ación no Concello de Tui e no
o Departamento
o de Cultura, xu
unto ao modelo
o de
inscrición normaliza
ado para este fin.
Departamento de Cultura ‐ Concellería de Cultura ‐ Excmo. Conccello de Tui ‐ Praza do Concello, 1 ‐ 36
6.700 ‐ TUI ‐ Baixo
o Miño ‐ Pontevedrra ‐ Galicia
Teléfo
ono: 986 60 36 25 ex
xt: 30 ‐ Móbil: 696 48
4 22 48 ‐ Fax: 986 60
6 40 23 ‐ info@cultturatui.info ‐ www
w.culturatui.info ‐ Policía Local: 696 48 22 44

