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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ: 
PARADISTES DE VENDA DE PRODUCTES 
 
L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos organitza el Remeiart, un festival de natura, herbes i 
vida conscient, que inclou un ampli programa d’activitats relacionades amb les herbes remeieres i 
les plantes aromàtiques i medicinals, que es durà a terme del 3 al 19 de juny de 2022 al municipi. 
Tots els detalls del festival, vídeos i programes d’anys anteriors es poden consultar al web 
www.remeiart.cat. 
 
Les activitats del festival es tanquen amb una fira que es celebra cada tercer diumenge de juny al 
Castell de Penyafort amb parades, tallers, xerrades i activitats diverses sobre herbes, cosmètica, 
alimentació, i un llarg etcètera de propostes relacionades amb les plantes i la natura.  
 
 

IMPORTANT: 
 
Per exposar al Remeiart 2022 és imprescindible que els productes a exhibir i vendre tinguin relació 
directa amb les herbes remeieres, la mel, les plantes o els productes que se’n puguin derivar. 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 màxim de presentació de sol·licituds serà del 31 de març al 6 de maig. 

Un cop finalitzat el període de les sol·licituds, l’acceptació serà comunicada en un termini de 15 dies.  

 
 

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ:  
 
La fira Remeiart és un aparador de productes elaborats amb herbes o plantes remeieres i/o 
aromàtiques en el sentit ampli de les seves aplicacions: gastronomia, cosmètica; planter; 
herboristeria; salut, aromateràpia, etc. 
 
El certamen compta amb un comitè de selecció format per l’equip organitzador i l’assessorament de 
diverses persones amb experteses en botànica, promoció, teràpies, etc. 
 
Una vegada rebudes les peticions de participació, aquest comitè 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 les herbes remeieres 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. 
 

http://www.remeiart.cat/
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2. El dia de la fira, les parades hauran d’estar instal·lades al Castell de Penyafort abans de les 9 h, 
per començar a les 10 del matí. Les parades hauran d’estar instal·lades amb tots els seus 
materials fins a les 9 del vespre, 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) + 30€ de fiança. Els associats/des a l’Associació Comerç del Foix gaudiran d’una 
reducció del 50%. Per altra banda, estaran exempts del pagament de la taxa les entitats sense 
ànim de lucre que exposin o venguin productes relacionats amb les herbes remeieres. 

 
4. Per tal d’evitar que el retorn de la fiança de 30€ que caldria realitzar es demori en excés, en cas 

de no assistència a la Fira i/o en cas de no respectar l’horari sencer de la fira (de les 10h del matí 
a les 9h del vespre), aquest import només es cobrarà posteriorment a la celebració de la Fira al 
número de compte facilitat en el formulari d’inscripció. 

 
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. El taulell de la parada s’ha de guarnir amb productes relacionats amb herbes remeieres. 
 
7. 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...  
 
8. Les taules, tovalles o el parament que calgui per guarnir la parada també anirà a càrrec del 

paradista. 
 
9. Els expositors o paradistes estan obligats a mantenir neta la zona que els correspongui.  
 
10.  L’organització no disposa de carpes ni taules, i per tant seran els paradistes els que les hauran 

de portar. La llargada màxima de la parada es de 3m  (consultar mides superiors). 
 
11.  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. 

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

d’espai i de productes. 
 
13.  L’organització es reserva el dret d’admissió i de realitzar qualsevol canvi. 
 
14.  A tenir en compte que el dia de la Fira no poden entrar al recinte furgonetes de 4 metres per la 

dificultat de l’accés.  
 
15.  L’organització no es farà responsable dels desperfectes que l’accés pugui ocasionar als 

vehicles. 
 
 

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 
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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. 
 

Si la fira no pogués celebrar‐se per causes de força major no imputables a l’Ajuntament, aquest 
tindrà dret a retenir, en la mesura proporcional que s'estableixi, les quantitats rebudes dels 
expositors com a indemnització per les despeses produïdes. 
 
 

TALLERS: 
 
Els expositors que ho desitgin podran dur a terme demostracions o petits tallers sempre que ho 
indiquin en el full de sol·licitud i ens facin arribar la proposta via correu electrònic amb el seu 
pressupost inclòs. En aquest cas el cost dels materials anirà a càrrec dels mateixos expositors. 
Per a més informació podeu adreçar un correu a remeiart@smonjos.cat 
 
 

PROCEDIMENT PER FER LA INSCRIPCIÓ:  
 

1. Si esteu interessades a exposar a la Fira Remeiart empleneu el formulari que trobareu en 
aquest enllaç, abans del dia 6 de maig, marcant la casella que demana de rebre còpia 
del formulari al vostre correu electrònic. 
 
 http://www.santamargaridaielsmonjos.cat/formularis/inscripcio-a-la-fira-remeiart-2022 
 
 

2. Un cop emplenat el formulari us arribarà un correu electrònic amb la còpia de la vostra 
inscripció. En aquest correu hi figura un codi de referència. 
 

3. Seguidament, cal emplenar una instància genèrica amb les vostres dades. A l'apartat 
"Exposo": posar el codi de referència que us haurà arribat per correu. A l'apartat 
"Sol·licito": posar "paradista Remeiart 2022 i el vostre nom”. 
 

4. Un cop fet això, adreceu un correu a remeiart@smmonjos.cat indicant el mateix nom que 
figura al formulari i a la instància, i adjunteu algunes fotos de la vostra parada on es vegi el 
tipus de productes que oferiu, la decoració, etc. 
 

5. Abans del 25 de maig es comunicarà l’acceptació o no de la vostra sol·licitud de 
parada. 

 
6. Si la vostra petició queda acceptada tindreu un termini màxim de 72 hores (des de la 

comunicació d’admissió) per fer el pagament del compromís de participació, 
mitjançant transferència o ingrés bancari al número de compte ES55 0081 1613 
120001042309 (Banc Sabadell). En cas contrari s’atorgarà la plaça a un altre paradista que 
figuri a la llista d’espera. 

 
7. Una setmana abans de l’esdeveniment, l’organització es posarà en contacte amb els 

sol·licitants per tal de comunicar les instruccions pel dia de la fira i el muntatge.  

http://www.santamargaridaielsmonjos.cat/formularis/inscripcio-a-la-fira-remeiart-2022
https://identitats.aoc.cat/o/oauth2/auth?scope=autenticacio_usuari&state=auth&redirect_uri=https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/forms_base/validresponse.asp&response_type=code&client_id=tramits2.seu.cat&approval_prompt=auto
mailto:remeiart@smmonjos.cat
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8. El mateix dia de la fira s’assignaran els números corresponent a la col·locació de les 
parades. 

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

condicions de participació. 
 

10. L’organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions 
depenent del funcionament de les mateixes. 


