AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

Refira - Fira de l’espàrrec – 2020
Condicions de participació i informació tècnica
DATA, HORARI I SITUACIÓ: La XII refira d’artesania - fira de l’espàrrec de bosc es farà el
dissabte 18 i el diumenge 19 d’abril de 2020. L’horari oficial de la fira és el dissabte d’11 a 20 h
el diumenge de 10.00 h 15.00 h. tot i que al diumenge hi ha la possibilitat de mantenir les
parades fins les 18.30h. El lloc de la fira és: el dissabte al Passeig de Mar i el diumenge al carrer
Mar i Passeig del Mil·lenari.
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
preferentment de forma electrònica o a les oficines de l’Ajuntament del Port de la Selva abans
del dia 14 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.
MUNTATGE: El muntatge de les parades es realitzarà dissabte a partir de les 8 h, tenint
present que a les 11 h ha d’estar tot preparat (amb vehicles fora) i el diumenge a partir de les 8
h del matí, tenint present que a les 10 h. caldrà que tot estigui preparat (amb els vehicles fora)
per obrir la Fira al públic.
DESMUNTATGE: Dissabte: a partir les 20 h Diumenge: A partir de les 15 h fins les 16.30 h o bé
a partir de les 18.30 h. aproximadament. Cal deixar l’espai ocupat en bones condicions de
neteja.
Altres condicions:
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
Aportació econòmica mínima per participar a la Fira d’artesania:
1 dia: 25 euros / 2 dies: 35 euros
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En cas de no presentar el comprovant de pagament abans del 14 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.

