
  

Bases i Normes de Participació a Fira de 
Pagès i Artesania 2021. 

PARADES DE VENDA NO LOCALS 

 Data:  1 i 2  de maig  

 Emplaçament: Plaça Església i carrers adjunts. 

 Horari de Muntatge:  A partir de les 7h del dissabte 1 de maig 

 Horari de Desmuntatge: A partir de les 20 h del diumenge 2 de maig. 

 Horari d’Obertura i Tancament de la Fira: 10 h. / 20 h. 

Nota: No es podrà desmuntar la parada ni marxar abans de les 20 h del diumenge 2 
de maig. Us fem saber que hi haurà vigilància nocturna el dissabte a la nit. 

 

 Sol·licitud, adjudicació i forma de pagament:  

Per poder participar a la Fira de Pagès els passos a seguir són: 
∗ Enviar la sol·licitud de participació i declaració responsable degudament 

omplerta i signada pel titular de la parada o entitat. És indispensable adjuntar 

fotografies o descripció  dels productes a exposar o vendre, abans del 

05/04/2021 mitjançant instància electrònica a l’Ajuntament de Maçanet de la 

Selva. Per qualsevol dubte podeu contactar amb Marisa Garcia en el telèfon 

635.51.49.73 o al correu electrònic mgarciar@massanetdelaselva.cat  

∗ Per poder participar a la fira, és indispensable que la parada SIGUI DE FUSTA i 
ambientada. En cas que no ho fos, l’organització podrà desestimar l’adjudicació 

de la mateixa atès que la temàtica de la fira és de pagès i artesania. 

∗ L’organització de la fira valorarà fins l’últim detall la qualitat i l’elaboració 

artesanal dels productes a vendre, així com l’ambientació de la parada. 

∗ Un cop confirmada la vostra sol.licitud per participar rebreu un correu amb el 

número de compte per fer l’ingrés corresponent de la fira. 

∗ Un cop fet el pagament, cal enviar el justificant de l’ingrés bancari i el rebut 

anual de la R.C mitjançant instància electròica (podeu fer-ho via web 

www.maçanetdelaselva.cat) . 

∗ Cada parada ha de portar-se el seu subministrament elèctric.  

 

 
PREU PER PARADA: 

25€/ tot el cap de setmana 
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