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Bases d’assistència a la XVIII Fira Medieval d’Anglesola  
 
La fira es celebrarà els propers dies 5 i 6 d'abril, dissabte i diumenge, de 
2014. 
 
Per establir-se dintre del recinte haureu de comptar : 
 

� Amb una inscripció que s’ha de fer abans del dia 1 d’abril, retornant 
per correu, e-mail, a les oficines de la Societat, el full amb les vostres 
dades junt amb el justificant de la transferència bancària, o de 
l’ingrés, que s’ha de fer al compte corrent de la S.S.A.A.A. núm. 
ES8220130474560200070039 de “Catalunya Caixa ”. 

 
� Per cobrir les mínimes despeses de muntatge i organització el preu és 

de 21 euros per metre  lineal, aquesta tarifa es la mateixa dels darrers 
anys, tot tenint en compte la situació econòmica per la que tots 
passem. 

 
� Les persones que vulguin assistir a la Fira s’hauran de posar en 

contacte amb l’organització, abans de fer el pagament, per tenir 
informació del tipus de producte que vol vendre. 
De no fer-ho així i en cas que es desestimi la instal·lació de la vostra 
parada,  l’organització no retornarà els diners ingressats per aquest 
concepte. 
 

� En el full on consten les vostres dades s’ha d’especificar els metres 
que s’han pagat. Així com la descripció i foto de la vostra parada. 

 
� L’organització  es reserva el dret d’admissió, degut a l’espai  que es       

disposa hi ha un número limitat de parades. 
 

 
� L’elaboració del producte ha de ser artesanal. 



 
� El productes han d’estar amb etiquetes identificatives del producte 

igual com el seu preu, ven visibles. 
 

� Les parades de venda d’aliments professionals de mercats i 
representants d’establiments que participin en el mercat han de tenir 
els corresponents permisos de sanitat així com el carnet de 
manipulador d’aliments. 

 
� Els paradistes han de tenir al corrent l’assegurança de responsabilitat 

civil així com el pagament a la seguretat social 
 

� S’ ha de guardar l’ambientació adient a l’època tant pel que fa al      
vestuari, com a la presentació dels seus productes; així com  
l’aspecte  extern de la parada. 

 
� L’horari de muntatge de les parades serà a les 8h del matí del 

dissabte. 
 

� L’ horari de la fira serà el següent i haurà de ser respectat per tots i 
cada un dels assistents: 

 
   Dissabte  de 10 h. a 21 h., deixant al criteri del firant  l’hora de dinar. 
   Diumenge de 10 h. del mati a 20 h. 

 
� La societat us facilitarà els punts de llum necessaris. 
 
� La  societat no és responsable dels productes que els artesans poden  

deixar al final de la jornada firal (dissabte nit). 
 

� La societat no es farà càrrec dels agents meteorològics que puguin 
afectar la festa. 

 
� L’organització no facilitarà ni l’allotjament ni la manutenció de cada 

un dels participants o col·laboradors. 
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