
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
 És una Fira esotèrica per tant la parada, tant si és carpa com si és de fusta, ha       

d’anar adequadament decorada de la temàtica de bruixes. Els firaires també han   

d’anar vestits de bruixes o bruixot o similar. La fira es muntarà a primera hora de la 

tarda i a les 17h s’obrirà al públic. 

 Per participar caldrà fer la sol·licitud a partir d’un formulari específic. Caldrà indicar si 

es farà alguna activitat de dinamització, explicant en què consistirà i la seva durada, 

així com la necessitat o no de condicions especials. 

 Per formalitzar la participació caldrà abonar la taxa de 6,60€ per parada i una fiança 

de 50€ ( Aquesta fiança  s’haurà de dipositar, per part del responsable titular per tal 

de garantir l’assistència i la reposició a l’estat inicial de la zona ocupada i la seva   

neteja o qualsevol altre imprevist que pugui sorgir durant el transcurs de la fira o en 

finalitzar aquesta i que en sigui responsable el titular de la instal·lació autoritzada). 

 Cada participant es responsabilitzarà dels residus que es produeixin en el seu espai. 

 L’exposició de productes o la publicitat queda limitada a l’interior de l’espai assignat. 

 Es prohibeix l’exposició de productes perillosos, insalubres o que puguin deteriorar 

les instal·lacions 

 En cas que la  parada  inclogui instal·lació de gas caldrà aportar l’acreditació de la     

revisió de dita instal·lació. 

 Atenent que la potència disponible és limitada en cas que el participant vulgui        

endollar qualsevol aparell que no sigui per a la il·luminació de l’espai caldrà sol·licitar  

autorització prèvia. 

 L’organització es reserva el dret d’admissió de persones i objectes. 

 Cada participant serà responsable del compliment de les normatives sanitàries  per 

participar amb animals vius o per a la venda de productes d’alimentació. 

 L’organització no es fa responsable de robatoris, furts o desperfectes dels béns o     

materials exposats. 

 Les sol·licituds de reserva d’espai hauran de fer-se abans del 12 de juny i el            

pagament efectiu del 17 al 21 de juliol i mai abans que l’organització hagi acceptat la 

sol·licitud. L’organització podrà rebutjar aquelles sol·licituds que, al seu criteri, no   

s’ajustin a la finalitat de la fira. 

 No es retornaran els diners de la taxa ni de la fiança en cas de pluja, mal temps o  

altres circumstàncies alienes a la voluntat de l’organització sempre i quan no s’anul·li 

la Fira per part de l’organització. 


