
7ª “FIRA FESTA” DE LA CONSERVA I DE PRODUCTES DE PROXIMITAT DE 

BELLPUIG  

LLOC:  PAVELLONS MUNICIPLALS DE BELLPUIG   

DIES: 10 I 11 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
ORGANITZACIÓ I NORMATIVA 

 
La FIRA FESTA DE LA CONSERVA DE BELLPUIG tindrà lloc durant la tarda del dissabte 
dia 10 de novembre i el durant tot el diumenge dia 11 de novembre i té com a objectiu 
l'exhibició i venda de productes relacionats amb el món de la conserva i de productes de 
proximitat. 
 
Poden participar a la fira tots els expositors que ho desitgin amb preferència els de les 
terres de Lleida sense més condicions que les compreses en aquest reglament.  
 
En el cas que no siguin productors i vinguin amb el seu nom, cal que comptin amb 
l’autorització del mateix i facin constar al full d’inscripció tota la relació de productes que 
porten. 
 
Tots els participants, al signar la sol·licitud de contractació d'espais per prendre part de la 
fira, estan obligats a complir el present reglament que, respecte als expositors i en la part 
que els correspon, constitueix el plec de condicions de la contractació.  
 
Les peticions de contractació d'espais s'han de formular, fins el dia 5 de novembre, per 
escrit, amb el model imprès que facilita l'organització de la fira i es poden fer arribar a 
l’Ajuntament de Bellpuig per mitjà de les seves oficines o per mail a 
promocio@bellpuig.cat. Per a més informació també podeu contactar amb l’organització a 
través d’aquest mail o de dilluns a divendres, de les 9 a les 15 hores al tel. 973 320 408. 
 

L'organització de la fira té facultat per acceptar o desestimar les sol·licituds de 
contractació d'espais.  
 
Tots els expositors presents a l’edició anterior tindran prioritat per a la reserva d'estands. 
Qualsevol petició d'espai només tindrà validesa si, una setmana abans de la celebració de 
la fira, s'ha satisfet la Iiquidació corresponent al preu de l’estand. EIs preus de 
contractació d'espai són els aprovats per l'organització de LA FIRA. 
 
Els expositors que, una vegada satisfet l'import de l'espai reservat, renunciïn a participar a 
la fira han de notificar-ho per escrit a l’organització com a mínim 8 dies abans de la 
celebració. En aquest cas es reintegrarà el 50% de la quantitat pagada. Si la renúncia 
tingués lloc més tard, o no fos notificada a l’organització tal i com es destaca, l'expositor 
perdrà el dret a qualsevol reintegrament.  
 
Si per alguna raó l'organització de la fira no pot posar a disposició de I' expositor l'espai 
adjudicat, aquest només té dret a la devolució de l’'import pagat o, si és el cas, sense que 
se Ii hagi d'abonar cap indemnització per danys i perjudicis.  
 
 
 
 
 

mailto:promocio@bellpuig.cat


MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ESTANDS  
 
Les instal·lacions dels estands va a càrrec de l’organització de la fira i la col·locació de les 
mercaderies a càrrec de l’expositor. Les mercaderies han d’estar totalment instal·lades 
abans de les 16:00h del dissabte dia 10 DE NOVEMBRE. El desmuntatge de la parada no 
serà abans de les 20:30h del dia 11 DE NOVEMBRE. 
 
L' expositor esta obligat a deixar en perfecte estat l' espai assignat, i si es considera 
oportú, l'organització de la fira pot establir una fiança en aquells casos en que ho consideri 
apropiat o necessari. Quan la fira s' hagi clausurat s' ha de desmuntar i deixar l' espai que 
s’ocupava en les mateixes condicions en que fou rebut.  
 
 
SEGURETAT  
 
L' organització declina tota responsabilitat per danys que puguin patir les instal·lacions i 
els objectes exposats, tant pel que fa al deteriorament com a robatoris d'objectes. 
L’assegurança per robatori la subscriurà cada expositor segons la seva conveniència i 
anirà a càrrec seu.  
 
 
FUNCIONAMENT DEL CERTAMEN  
 
Queda prohibit als estands dels expositors l'ús d'aparells i tot tipus de publicitat que pugui 
molestar els expositors veïns o als visitants de la fira. Es prohibeix la cessió o sots 
arrendament, total o parcial, d' estands o espais de la fira.  
 
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. L' organització de la fira es reserva el dret 
d'admissió de persones i objectes.  
 
L'organització de la fira es reserva tots els drets sobre l'exposició publicitària de la fira en 
general i, en concret, de la publicitat que tingui com a suport o estigui ubicada en 
instal·lacions, estructures i espais no contractats per a particulars. Tots els estands han 
d'estar oberts durant l'horari de la fira.  
 
Si el certament no pogués celebrar-se per causes de força major no imputables a 
l'organització, aquesta no es fa responsable deIs danys i perjudicis que se'n puguin 
derivar. 
 
Tots els expositors, juntament amb el full d’inscripció, estan obligats a presentar la 
documentació següent:  
 
1.- NIF DE L’EMPRESA 
2.- DNI DE LA PERSONA RESPONSABLE 
3.- AUTÒNOMS 
4.- NÚM. DE SANITAT 
5.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
6.- CARNET D’ARTESÀ 
7.- CARNET DE MANIPULADORS D’ALIMENTS 
8.- FOTOS O CATÀLEG 


