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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

• Aquesta fira està organitzada per l’Ajuntament de Navàs.
• Poden par cipar a la fira tots els expositors d’empreses, en tats i ins tucions del poble de Navàs que ho

desitgin, sense més restriccions que les previstes a la llei de Fires de la Generalitat de Catalunya. També
poden par cipar-hi aquelles parades i atraccions que l’Ajuntament consideri adequades per a l’espai que
disposi a aquests efectes.

• Els òrgans de govern de l’Ajuntament de Navàs tenen facultat per a acceptar o deses mar qualsevol
sol·licitud de reserva d’espai.

• El circuit de la fira està repar t en parades de diferents metres lineals, de manera que cal indicar amb
claredat els metres que cadascú necessita. 

• La data màxima d’admissió de sol·licituds (sempre i quan encara hi hagi vacants) serà el divendres 10 de
març de 2023.

• Queda  prohibida  l’exposició  de  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.

• Els estands i les parades han d’estar oberts durant l’horari de la fira (de 10:00 a 20:00). L’exposició dels
productes queda limitada a l’interior de l’estand o de l’espai contractat.

• L’Ajuntament de Navàs declina tota responsabilitat per danys que puguin sofrir les instal·lacions i els
objectes exposats, tant pel que fa al deteriorament com en relació al robatori d’objectes.

• A Navàs, els residus s’han de separar de forma obligatòria per fraccions: resta, orgànica, envasos, paper i
cartró i vidre. Des de l’Ajuntament, facilitarem punts de reciclatge, però cadascú és responsable de fer-ne
una bona ges ó. 

• La inscripció és l’acceptació per part de l’expositor d’aquestes normes generals de par cipació.

CONDICIONS PER A LES EMPRESES, ENTITATS I INSTITUCIONS LOCALS:
• Per a tramitar la inscripció, cal aportar la fitxa d’inscripció mitjançant instància electrònica a la pàgina

web de l’Ajuntament (www.navas.cat).

CONDICIONS PER A LES ATRACCIONS I ELS CAMIONS, ELS VEHICLES, LES PARADES I SIMILARS:
• Per a tramitar la inscripció, cal aportar la següent documentació mitjançant instància electrònica:

- Fitxa d’inscripció
- DNI / passaport / CIF del sol·licitant
- Alta a l’IAE
- Alta al règim corresponent de la Seguretat Social i jus ficant de pagament de la quota
- Assegurança
- Carnet de manipulador d’aliments (només productes alimentaris)
- Documentació tècnica i elèctrica de l’atracció
- Inspecció tècnica de l’atracció
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut vigent
- Fotografia de l’atracció

• Un cop comprovada  la documentació i si la sol·licitud ha estat acceptada, ens posarem en contacte amb
vosaltres. En aquell moment, haureu d’abonar la quan tat de la taxa per nent al número de compte
IBAN ES24-0182-6035-42-0010000544 (BBVA) indicant com a concepte NOM I COGNOMS SOL·LICITANT
+ FIRA PRIMAVERA 2023, així com enviar-nos el resguard de pagament a santasusagnacl@navas.cat.

• Si  la  fira  no  pogués  celebrar-se  per  causes  de  força  major  no  imputables  a  la  Fira  de  Primavera,
l’Ajuntament ndrà dret a retenir, en la mesura proporcional que s’estableixi, les quan tats rebudes de
les atraccions, les parades i els expositors com a indemnització per les despeses produïdes.

Us agraïm la vostra col·laboració.


