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FIRALCAMP’22   

LA FIRA DE LA SELVA  DEL CAMP 

 

Nom de la parada: 

Nom i cognoms del representant: 

*Dni/Nif/Passaport: 

Adreça i Població: 

Telèfons: 

Adreça electrònica: 

Mida de la Parada (ha de ser envelat blanc) : 

*Especialitat de la parada: 

*Productes a exposar: 

 

COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ FIRALCAMP’22 

En/Na..........................................................està d’acord amb les normes que a continuació es 

detallen, redactades per l’organització de la Fira de la Selva del Camp, que se celebrarà els dies 

29 i 30 d’octubre de 2022.  

 

1r.- El sol·licitant es compromet a pagar la quantitat de 10,70€ per metre lineal de parada i dia  

i efectuar l’ ingrés corresponent abans del dia 18 d’octubre de 2022. 

 

2n.- El sol·licitant es compromet a instal·lar la parada amb envelat blanc (carpa) decorada amb 

llums led, tot en cotó i roba de llí amb colors clars i/o terra.  

També es compromet a donar el producte respectant el medi ambient, evitant les bosses de 

plàstic. 

L’organitzador farà entrega de bosses de paper per poder entregar el producte. 
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3r.- L’horari de venda es limita de les 10 del matí fins a 2/4 de 3 del migdia i de 2/4 de 5 de la 

tarda fins a les 10 de la nit.  

El muntatge de les parades haurà d’efectuar-se el matí del dia 29, de les 6 a les 10 del matí.  

 

Prèviament us assignarem el número de parada i ubicació dins la Fira. No està permès deixar cap 

vehicle, remolc o similar als carrerons de les parades, ja que son sortides d’emergència. No es 

permetrà muntar parades més enllà de les 10 del matí. Les persones que no respectin aquest 

horari, seran expulsades de la fira i no se’ls hi farà el retorn del pagament. 

 

4t.- L’organització facilitarà connexió de 1.000 W de corrent als paradistes i vigilància nocturna la 

nit del  29 d’octubre, de les 10 de la nit fins a les 10 del matí del 30 d’octubre, però no es farà 

responsable del material deixat a la parada durant aquesta franja horària.  

Es recomana recollir el genero. Els allargs per a les escomeses aniran a càrrec dels paradistes. 

 

5è.- Els sol·licitants es comprometen a respectar els punts anteriors. 

 

Qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb firadelaselvadelcamp@laselvadelcamp.cat 

  

 

El/la sol·licitant,                        El regidor-delegat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:firadelaselvadelcamp@laselvadelcamp.cat


 

FIRALCAMP’22 
Pavelló Municipal d’Esports 

firadelaselvadelcamp@laselvadelcamp.cat 
C/Horta 39     43470 – la Selva del Camp 

Horari d’atenció: dilluns a divendres de 10 a 14h  
 

 
 

El sol·licitant haurà d’adjuntar juntament a la butlleta d’inscripció: 
 

- Fotocòpia del DNI/NIE 

- Rebut d’autònom 

- Rebut de l’assegurança RC 

- Rebut de pagament 

- Fotografía del paradista, la parada i dels productes.  
 

Els paradistes d’alimentació també han d’adjuntar: 

- Fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments 

- Fotocòpia del carnet d’artesà  

- Fotocòpia del registre sanitari. 
 
 
Forma de pagament: 
 
 
 
PAGAMENT A TERCERS:               
LÍNIA OBERTA (Si és client de “La Caixa” ) O,  CAIXER AUTOMÀTIC DE “LA 
CAIXA” amb targeta de qualsevol entitat bancària  (el caixer també llegeix el 
codi de barres) 
 
 
 
Entitat :0514763 - AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP 
Concepte : FIRA + NOM I COGNOM PARADISTA 
Import :________________________________________________ 
Remitent :______________________________________________ 
Referència :___2022_____________________________________ 
 

 


