
 
 
 
 

 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ: 
PARADISTES DE VENDA DE PRODUCTES 
 
L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos organitza la sisena edició de la Fira de la 

Transhumància, una fira que aplega productors i artesans de productes relacionats amb la 

ramaderia, els vins i els caves. 

 

La Fira s’emmarca en el projecte ‘Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès’, que neix 
de la inquietud dels municipis de Santa Margarida i els Monjos, Lluçà i Llívia, entre altres 
organismes i entitats, amb l’objectiu de preservar, potenciar i promoure la transhumància i els 
camins ramaders a Catalunya, dedicant especial atenció a l’antiga ruta transhumant que ha permès 
el moviment de ramats entre el Pirineu i el litoral al Penedès i el Garraf, des de l’edat mitjana. 
 

IMPORTANT: 
 
Per exposar a la Fira de la Transhumància 2021 és imprescindible que els productes a exhibir i 
vendre tinguin relació directa amb productes artesans relacionats amb la ramaderia, els vins i els 
caves. No s’admetrà cap expositor que no respongui a aquestes característiques. Si durant el 
muntatge de la fira es comprova que el gènere a vendre no es correspon amb aquestes condicions, 
es farà desmuntar la parada. 

 
 

El termini d’acceptació de sol·licituds serà enguany del 5 al 14 d’octubre 

 
 

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ:  
 
Una vegada rebudes les peticions de participació, el comitè corresponent selecciona les parades per 
participar a la fira en funció de criteris d’antiguitat; producció pròpia i/o artesania; qualitat i 
sostenibilitat; relació dels productes amb la ramaderia i ordre d’inscripció. 
 
L’organització comunicarà a totes les peticions quina ha estat la resolució final i en cas d’acceptació 
de la proposta caldrà seguir les indicacions d’inscripció que determini l’equip tècnic de la fira. 
 

 

CONDICIONS: 
 
1. Queda prohibida l'exposició de productes que no compleixin els criteris de la Fira, així com els 

productes que per la seva naturalesa, puguin molestar els altres expositors o el públic en 
general; en especial productes perillosos, insalubres o que puguin deteriorar les instal·lacions. 
 

2. El dia de la fira, les parades hauran d’estar instal·lades al pàrquing del mercat de Santa 
Margarida i els Monjos abans de les 10 h, per començar a les 10 del matí. Les parades hauran 
d’estar instal·lades amb tots els seus materials fins després de les 14 h, hora de tancament de la 
fira.  

 
3. Participar a la fira té un cost de 3,25 euros per metre lineals amb un màxim de 3 metres. 

(consultar mides superiors, la petició serà estudiada per part de l’organització i segons l’espai 
disponible). Aquest any però, i com a mesura d’ajuda per la pandèmia, no es cobrarà 
aquesta taxa de participació. 

 



 
 
 
 

4. Aquest any, i com a mesura d’ajuda per la pandèmia, tampoc no es cobrarà la fiança de 30 
euros, és per aquest motiu que us demanem compromís si heu acceptat participar a la 
Fira. 

 
5. Les parades no disposen de punt de subministrament elèctric ni aigua en tractar-se d’una fira a 

l’aire lliure. Es proveirà d’electricitat o aigua a les parades ho sol·licitin prèviament, sempre que 
sigui possible. 

 
6. Totes i cadascuna de les parades han de portar una carpa. És obligatori a no ser que 

l’organització en faci alguna excepció pel lloc d’ubicació, producte, etc...  
La llargada màxima de la parada es de 3m  (consultar mides superiors). 

 
7. Les taules, tovalles o el parament que calgui per guarnir la parada també anirà a càrrec del 

paradista. 
 
8. Els expositors o paradistes estan obligats a mantenir neta la zona que els correspongui.  
 
9. L’Ajuntament aposta per la sostenibilitat i la protecció del medi ambient, per la qual cosa demana 

no utilització de productes de plàstic. S’ha de procurar utilitzar productes compostables o 
reutilitzables. 

 
10.  L’organització assignarà la localització als paradistes en funció de les necessitats de distribució 

d’espai i de productes. 
 
11.  L’organització es reserva el dret d’admissió i de realitzar qualsevol canvi. 

 

12.  Pels expositors que facin degustació de formatges se’ls oferirà plats compostables i als 
expositors que ofereixin tast de vi o cava també se’ls oferirà copes de de vidre (a parlar els 
detalls amb la persona responsable de la Fira). 

 
 

RESPONSABILITAT: 
 
Els expositors, han de prendre al seu càrrec, les mesures necessàries de seguretat i protecció dels 
productes exposats. Les responsabilitats per robatori, incendi o danys a tercers aniran a càrrec de 
cada expositor. L’expositor es farà càrrec de totes aquelles accions de responsabilitat civil que es 
puguin derivar de la seva activitat a la Fira o dels productes que comercialitzi. 
 
L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos té contractada una pòlissa d'assegurança que cobreix 
la responsabilitat civil per accidents i danys causats a tercers. L'assegurança per robatori, incendi i/o 
espoliació del contingut de l'estand l'ha de subscriure cada expositor i va a càrrec seu. L’Ajuntament 
estarà exempt de qualsevol risc que puguin córrer les persones dependents dels expositors, així 
com de les seves instal·lacions i mercaderies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROCEDIMENT PER FER LA INSCRIPCIÓ:  
 

1. Si esteu interessades a exposar a la Fira Transhumància empleneu el formulari que 
trobareu en aquest enllaç, abans del dia 14 d’octubre. 
 
http://www.santamargaridaielsmonjos.cat/formularis/firatrasnhumancia-2021 

 
2. Adreceu un correu a promocio@smmonjos.cat indicant el mateix nom que figura al formulari 

i adjunteu algunes fotos de la vostra parada on es vegi el tipus d productes que oferiu, la 
decoració, etc. 
 

3. Abans del 18 d’octubre es comunicarà l’acceptació o no de la vostra sol·licitud de 
parada. 

 
4. Una setmana abans de la fira, l’organització es posarà en contacte amb els sol·licitants i els 

proporcionarà les instruccions pel dia de la fira i el muntatge. 
 

5. El fet de la inscripció en aquesta fira suposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes 
condicions de participació. 

 
6. L’organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions 

depenent del funcionament de les mateixes. 
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