
NORMATIVA
Igualada, 6 de gener del 2023



INFORMACIÓ
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La Fira de Reis és una de les fires més antigues de les que es celebren a casa
nostra. La concessió del privilegi de celebració de fires i mercats era una
prerrogativa reial, el 1373 Pere III el Cerimoniós concedí a Igualada el privilegi
de celebrar una Fira, que començà en la festa de l’Epifania del Senyor i de
durada els quinze dies següents, origen de la tradicional Fira de Reis.

Artesania
Alimentació
Planters
Venda ambulant

Sectors participants:

Divendres 6 de gener de 2023

Obertura al públic - de 9:00h a 14:00h
Muntatge - de 7:00h a 8:45h

Preu per parades alimentàries: 26€ m/l - espai mínim de 2m/l
Preu per parades generals: 21€ m/l - espai mínim de 2 m/l
Preu per parades de planters: 16€ m/l - espai mínim de 2 m/l



INSCRIPCIÓ

 Omplir el formulari
 Posar el número de metres que voleu (mínim de 2 metres lineals)
 Una vegada realitzada la preinscripció, rebreu un correu electrònic
confirmant la prereserva d’espai.
 Un cop acceptem la vostra prereseva rebreu un correu electrònic
confirmant la vostra reserva, serà en aquest moment en què haureu de fer-
ne el pagament, mitjançant targeta bancària a la plataforma de pagament
que us adjuntarem al correu abans del 19 de desembre. 

1.
2.
3.

4.

La inscripció serà vàlida una vegada fet el pagament, del contrari es perdrà el
dret de reserva de l’espai.

Per a poder participar a Fira de Reis Igualada’23, cal disposar d’assegurança de
responsabilitat civil i, en cas d’exposar o vendre productes alimentaris, disposar
de carnet de manipulador d’aliments.
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CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA

S’acceptarà la cancel·lació de reserva i anul·lació del contracte per part de
l’expositor, comunicant-ho per escrit al correu electrònic:
general@firaigualada.org

Fins a 30 dies abans de l’esdeveniment, l’expositor tindrà dret a la devolució
del 90 % de l’import liquidat i fins al 20 de desembre serà del 50% de l’import.
En ambdós casos serà retornat mitjançant transferència bancària.

CANCEL·LACIÓ DE L'ESDEVENIMENT

En el cas que es cancel·li l’esdeveniment per causes de força major, es
retornarà el 90% de l’import liquidat.



PARADES

03

DISTRIBUCIÓ DE LES PARADES

Participants en l’edició anterior
Superfície sol·licitada
Ordre de sol·licitud d'inscripció
Productes a exposar
Altres consideracions tècniques

La distribució es farà d’acord amb les prioritats següents:

L’adjudicació d’espais és dret exclusiu de l’organització. En cas de voler estar
junt amb algun altre expositor, ens ho han d’indicar al moment de la
inscripció.

MUNTATGE

És obligatori muntar parada. No és permès exposar els productes
directament a terra, cal muntar-ho damunt d’una taula.
Cal iniciar el muntatge el mateix dia 6 de desembre a partir de les 7 del
matí, una vegada s'hagi donat la ubicació des de l'organització, no abans.

DESMUNTATGE

Una vegada acabada la fira i deixant l’espai completament net.



VARIS
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 La ubicació de les parcel·les és responsabilitat exclusiva de l’organització.

L’organització privarà de la seva participació a qualsevol expositor que
tingui un comportament incorrecte o inadequat sense retorn de l’import
pagat.

Fira d’Igualada té una assegurança de responsabilitat civil, que en cap cas
cobreix el robatori o furt del material de la parada i els productes exposats.

Per a tal de poder participar com a expositor a Fira de Reis, cal disposar
d’assegurança de responsabilitat civil i llicència d’activitats.

Tots els expositors han d’ubicar-se a l’espai que els hagi estat designat i que
podran veure al planell que s’enviarà abans de cada edició. La parada
s’haurà de muntar dins els límits establerts per l’organització, sense opció
de poder ocupar fora de les marques.

Tot expositor participant haurà de facilitar les seves dades a l’organització
amb la finalitat de tenir el contacte. Omplint el formulari accepta que les
seves dades siguin incloses en la base de dades de Fira d’Igualada, d’acord
amb la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre sobre protecció de dades de
Caràcter Personal (LOPD).

Fira d’Igualada, es reserva el dret d’admissió de persones i objectes, així
com resoldre qualsevol qüestió sobre el Mercat no contemplada en aquesta
normativa.

És responsabilitat de cada expositor vetllar pel compliment de totes les
mesures de protecció Covid, que siguin vigents, en el moment de la
realització del mercat segons la normativa vigent del Procicat.

Efectuar el pagament de la parcel·la i participar en la Fira de Reis d’Igualada
implica el coneixement, acceptació i compliment d’aquestes normes.


