
NORMATIVA XI FIRA DE NADAL DE PIERA

La XI Fira de Nadal està organitzada per les Regidories de Turisme i Fires, i de
Comerç de l’Ajuntament de Piera i té lloc el 14 de desembre del 2019 al carrer
St. Cristòfol principalment (eix central).

MUNTATGE I DESMUNTATGE

Les parades es muntaran entre les 8 i les 9 hores del matí i el desmuntatge es farà
a partir de les 20 hores del vespre.
Es permetrà un màxim de  3  metres  lineals per participant, a excepció de previ
avís amb l’organització.
Tot el material necessari (carpes, taules i cadires) van a compte del participant.

OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

Els  artesans/paradistes  estan   obligats   a   mantenir   neta  la  zona que  els
correspongui  i  deixar-la  lliure  de  qualsevol  deixalla  en  acabar  la  fira.
Els participants tindran un lloc assignat amb un  número  i no  es podrà exercir la
venda en un altre lloc que el que determini l’organització, a excepció dels casos  en
què l’Ajuntament ho autoritzi expressament.
Els artesans que venguin productes dels quals l’organització no tingui coneixement,
hauran de desmuntar immediatament.
Queda expressament prohibit qualsevol tipus de publicitat o anunci de venda de
forma acústica, amb altaveus, aparells similars o crits, a excepció de les parades
específiques destinades a la venda d’articles o complements musicals, sempre que
el volum no sigui excessiu a criteri dels encarregats de la fira.
Els  articles  hauran  d’estar  adequadament  exposats  i  marcats,  i  queda  prohibit
expressament  col·locar  mercaderies  a  nivell  de  terra,  i  sempre  que  les  seves
característiques de volum i pes ho permetin hauran de situar-se a una altura no
inferior a 80 centímetres de terra. El preu de venda al públic de cada article ha
d’indicar la quantitat total a satisfer referit a la unitat. 

SERVEIS 

Hi haurà punt de llum (caldrà portar un allargador i llum artificial per mantenir la
parada a la nit).

RESPONSABILITAT DELS PARTICIPANTS

L’Ajuntament de Piera no assumirà la responsabilitat  dels danys,  desperfectes o
robatoris de les mercaderies i instal·lacions. A tal efecte els titulars de les parades
disposaran de les corresponents assegurances de responsabilitat civil i de danys.

La sol·licitud per a participar en la XI Fira  de Nadal  de Piera comporta la total
acceptació de les presents normes de funcionament i obliga al seu compliment.
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