COMPROMISOS DELS CRIADORS PER PARTICIPAR AL MERCAT
D’AVIRAM DE LA FIRA DEL GALL 2020.

1. Satisfer les obligacions relatives a la taxa per ocupació de la via pública un
cop notificada la resolució de l’atorgament de la sol·licitud.
2. Un cop
criador
assistir
assistir

atorgada la sol·licitud i si no hi ha causa major que ho justifiqui el
assistirà a la Fira. Cada criador és coneixedor/a que el fet de no
a la fira ambdós dies comportarà que es denegui l’autorització per
a la fira en properes edicions.

3. Complir amb tota la normativa vigent relativa a l’activitat i productes
comercialitzats.
4. Complir amb tots els requisits que imposa la normativa vigent en matèria de
defensa dels consumidors i usuaris.
5. La venda serà exclusivament dels articles i productes pels quals es tingui
autorització, és a dir, aviram autoritzat, ous i tomacons de l’explotació o
producció pròpia.
En el cas de la venda d’ous, aquests quedaran exclosos de marcatge tal
com és disposa l’article 3. del Reial Decret 226/2008, de 15 de febrer,

pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa
comunitària de comercialització d’ous.
“Article 3 del Reial Decret 226/2008:
Els ous de la categoria B no estan subjectes als requisits de marcatge establerts a l’article 4.1
del Reglament (CE) núm. 1028/2006, del Consell, de 19 de juny de 2006, quan es
comercialitzin exclusivament en el territori nacional.
Així mateix, els ous venuts pel productor al consumidor final en un mercat públic local a la regió
de producció estan exceptuats de les obligacions de marcatge recollides a BOLETÍN OFICIAL
DEL ESTADO Suplement en llengua catalana al núm. 56 • Dimecres 5 de març de 2008 • Secc.
I. Pàg. 3 cv: BOE-A-2008-4208-C l’article 4.1 del Reglament (CE) núm. 1028/2006, del Consell,
de 19 de juny de 2006, sempre que:
o

El lloc de producció tingui un màxim de 50 gallines ponedores.”

6. Complir amb els requisits següents per tal d’evitar qualsevol risc greu per a
la salut dels animals:
o
o

Subministrar aigua i aliment.
No amuntegar animals dins les gàbies, els animals han d’estar
sempre amb corralets.

7. Ocupar estrictament l’espai que se m’assigni.
8. Deixar el terra net cada dia (al inici i a la finalització del certament), sense
palla ni cap material que obstaculitzi la neteja de la Fira.

