Fira de l’espàrrec – 2018
Condicions de participació i informació tècnica
DATA, HORARI I SITUACIÓ: La X fira de l’espàrrec de bosc es farà el diumenge 8 d’abril de
2018. L’horari és el diumenge de 10.00 h 18.00 h. El lloc de la fira és: des del cr. Platja fins a
Port de Reig.
SOL·LICITUDS: Per participar a la fira caldrà presentar la sol·licitud i la documentació que
s’especifica. Les sol·licituds d’acord el model facilitat per l’organització s’hauran de presentar a
les oficines de l’Ajuntament del Port de la Selva o bé al correu electrònic:
isabel@elportdelaselva.cat o bé a marina@elportdelaselva.cat abans del dia 4 d’abril.
TIPUS DE PARADA: Es recomana que les parades portin tendal o altre tipus de coberta, de
fusta amb teles tradicionals. Les parades de venda de pastisseria farcida i altres productes
frescos han de ser refrigerades. En general, totes les parades d’alimentació han de complir els
requisits d’higiene que preveu la normativa sanitària vigent. En cas de necessitar un punt de
llum, cal apuntar-ho a la sol·licitud, llavors caldrà portar un allargo mínim de 20 metres.
RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS: L’Ajuntament del Port de la Selva resoldrà les sol·licituds
presentades segons la data de presentació, els productes exposats i la superfície desitjada. Es
comunicarà als artesans si tenen l’autorització o no, per correu electrònic.
MUNTATGE I DESMUNTATGE: El muntatge de les parades es realitzarà a partir de les 8 h del
matí, tenint present que a les 10h. caldrà que tot estigui preparat (amb els vehicles fora) per
obrir la Fira al públic. El desmuntatge de les parades s’iniciarà a partir de les 18 h.,
aproximadament. Cal deixar l’espai ocupat en bones condicions de neteja.
TARIFES OFICIALS I CONDICIONS DE PAGAMENT:
L’Ajuntament comunicarà als artesans sol·licitants l’acceptació de la parada i l’import total que
hauran d’abonar dins dels terminis establerts. Els comprovants de pagament s’hauran de
presentar a les oficines de l’Ajuntament del Port de la Selva o al correu electrònic
isabel@elportdelaselva.cat o bé a marina@elportdelaselva.cat

Taxa per parades situats en terrenys d’ús públic per fires d’artesania
25 euros
En cas de no presentar el comprovant de pagament abans del 4 d’abril, s’entendrà que l’artesà
renuncia a la seva participació a la Fira de l’espàrrec.
L’Ajuntament del Port de la Selva es reserva el dret de fer canvis en funció de les previsions
meteorològiques, tan pel que fa el dia com el lloc i està facultat per decidir en tot allò que no
estigui previst en aquesta normativa.
Tots els artesans, pel sol fet de signar la sol·licitud d’inscripció per participar a la Fira, queden
obligats a sotmetre’s al present Reglament de participació.

IX FIRA DE L’ESPÀRREC. DIUMENGE 4 D’ABRIL DE 2018
Inscripció fins el dia 4 d’abril
Nom .......................................Cognoms ............................................................................
Raó social ...............................................................Adreça.................................................
Població i comarca ..............................................(.....................................) CP..................
Telèfon .......................... mòbil .................................mail..................................................
Quins productes artesanals comercialitzeu: ......................................................................
............................................................................................................................................

Porteu carpa/tendal?........................... Quina mida?.........................................................
Necessiteu punt de llum? (recordeu que en el cas de necessitar punt de llum heu de
portar un allargo de mínim 20 m.) ...................................................................................
Observacions .....................................................................................................................

Documents obligatoris a adjuntar
Fotocòpia DNI/NIF

Fotocòpia carnet d’artesà (si se’n té)

Fotografies de la parada
Assegurança de Responsabilitat Civil

darrer rebut d’autònoms

Còpia Registre Sanitari (per productes alimentaris)
Data ..................................................................... signatura
La signatura de la inscripció suposa que les dades facilitades són certes així com la total
acceptació de la normativa i de les decisions de l’organització preses per solucionar
imprevistos.
Protecció de dades: D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s’informa als participants d’aquest acte que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat titularitat de
l’Ajuntament del Port de la Selva, amb la finalitat de realitzar la gestió d’aquest acte sociocultural, com també per a
la tramesa d’informació d’actes i activitats socioculturals que organitzi o recolzi l’Ajuntament del Port de la Selva i
puguin ser del vostre interès. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en el
Registre de l’Ajuntament del Port de la Selva.

