
 

  

 

Fira de la Transhumància 
 
 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. PARADISTES DE VENDA DE PRODUCTES: 
  
L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos organitza el proper 22 d’octubre la tercera edició de la Fira de la Transhumància 
a l’aire lliure, ubicada al carrer Lluís Companys (al costat del Mercat).  
 
El mateix dia 22, el dia de la fira, les parades hauran d’estar instal·lades abans de les 10 del matí i fins després de les 15 del migdia, 
que serà l’horari de la fira. L’organització no de taules, i per tant seran els paradistes els que les hauran de portar. Les tovalles o el 
parament que calgui per guarnir la parada també anirà a càrrec del paradista. 

 
L’atorgament de la localització dels expositors dins la fira es durà a terme per producte a vendre; per característiques de la 
fira i per rigorós ordre d’inscripció. L’organització us farà saber l’ordre de col·locació el mateix dia de la Fira.  
 
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. 
 
Les parades no disposen de punt de subministrament elèctric en tractar-se d’una fira a l’aire lliure. Si s’escau, s’haurà de 
demanar a l’organització amb un mínim de 15 dies d’antelació a la fira. 
 
Els expositors o paradistes estan obligats a mantenir neta la zona que els correspongui.  
 
Participar a la fira té un cost de 3,25 euros per metre lineals amb un màxim de 3 metres. En cas que alguna parada, de forma 
excepcional sol·liciti el requeriment d’un major espai, la petició serà estudiada per part de l’organització. Els membres de 
l’Associació del Comerç del Foix i els membre de l’Associació de brocanters i artesans de l’Alt Penedès gaudiran d’un descompte. 
Els paradistes hauran de fer efectiu també, el pagament d’una fiança de 30 euros, que és retornarà en un termini màxim de dos  
setmana des de l’endemà de la fira si s’han complert totes les condicions establertes a priori i s’ha respectat l’horari sencer de la 
fira, és a dir de les 10 del matí a les 15 del migdia. I sempre i quan, abans de marxar del recinte firal s’hagi firmat el comprovant 
conforme s’ha complert amb totes les condicions per poder retornar la fiança.  
 
L’organització es posarà en contacte amb els sol·licitants per acceptar o denegar la petició d’inscripció en el menor temps 

possible. El pagament s’efectuarà un cop confirmada l’acceptació de la inscripció des de l’organització a través d’un ingrés al 

número de compte: ES08.0081.1613.1200.0104.2309 de Banc de Sabadell, on consti el nom de l’inscrit.  

L’ingrés s’haurà de dur a terme en un termini màxim de 72 hores a partir de l’acceptació de la sol·licitud. En cas contrari 

s’atorgarà la plaça a un altre paradista. Seguidament, s’haurà d’enviar el comprovant de l’ ingrés per correu electrònic. Es 

considerarà formalitzada la inscripció un cop l’organització rebi el rebut de pagament corresponent. 

Les persones interessades a exposar a la Fira hauran d’emplenar el formulari d’inscripció abans del dia 6 d’octubre,  i enviar la 
documentació que fa referència a la sol·licitud en format digital a l’adreça electrònica promocio@smmonjos.cat 
 
L’organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions en cas que sigui necessari.  
 
En cas de mal temps l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos no es fa responsable de la possible anul·lació de la fira. 

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

 
IMPORTANT: 
Per exposar a la Fira és imprescindible que els productes a exhibir i vendre (vins, caves, formatges, etc.) tinguin 
relació directa amb la Transhumància. En cap cas 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 pot fer arribar a desmuntar la parada. 
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