Condicions de participació
Lloc: Sant Cugat Sesgarrigues (pels carrers del municipi)
Data: Diumenge 29 de setembre de 2019.
Horari de muntatge: De 08.00 a 10.00 hores.
Horari d’obertura: De 10.00 a 20.00 hores.
1. Poden participar a la fira tots els expositors que compleixin els criteris proposats (veure Criteris
d'Admissió). Queda prohibida l'exposició de productes que no compleixin els criteris generals i
específics de la Fira ECO SANT CUGAT, així com els 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.
2. Cada expositor de la Fira disposa d’una carpa de 9 m2 amb una lona protectora individual, una taula i
diverses cadires. Si es necessita més espai, s’ha de sol∙licitar prèviament. Si és necessari disposar de
connexió elèctrica, l’organització posarà a disposició la connexió pertinent, sempre i quan s’hagi
sol∙licitat prèviament.
3. Les sol∙licituds de reserva d'espais s'han de fer arribar per correu electrònic a l’Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues, a l’atenció d’Oriol Pareta (paretaao@diba.cat / info@ecosantcugat.cat), i indicant
el núm. de carpes i/o espai necessari, així com el material necessari.
4. L’organització té facultat per acceptar o desestimar qualsevol sol∙licitud de reserva d'espai.
L'adjudicació dels espais és un dret exclusiu de l’Ajuntament i es farà en funció de consideracions
d'ordre tècnic. Es prohibeix la cessió d'estands o espais sense el consentiment exprés de l’organització.
5. La il∙luminació general del recinte va a càrrec de l'organització. Les connexions de llum les efectuen
els serveis tècnics de la fira.
6. L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues declina tota responsabilitat per danys que puguin sofrir les
instal∙lacions i els objectes exposats, tant pel que fa a deteriorament com pel que fa a robatori
d'objectes.
7. L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues té contractada una pòlissa d'assegurança que cobreix la
responsabilitat civil per accidents i danys causats a tercers. L'assegurança per robatori, incendi i/o
espoliació del contingut de l'estand l'ha de subscriure cada expositor i va a càrrec seu. L’Ajuntament
estarà exempt de qualsevol risc que puguin córrer les persones dependents dels expositors, així com
de les seves instal∙lacions i mercaderies.
8. Si la fira no pogués celebrar‐se per causes de força major no imputables a l’Ajuntament, aquest
tindrà dret a retenir, en la mesura proporcional que s'estableixi, les quantitats rebudes dels expositors
com a indemnització per les despeses produïdes.

9. Tot expositor haurà de complir les disposicions contingudes en la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, així com qualsevol normativa de seguretat i salut existent en relació amb el tipus de feina a
desenvolupar. D’igual manera, la documentació acreditativa del seu compliment haurà d'estar a
disposició de la persona responsable i seguiment de l’Ajuntament.
10. Per tal de reforçar el compromís comú vers la protecció del medi ambient, l’Ajuntament exigeix la
no utilització de productes de plàstic (bosses, gots, etc.). S’ha de procurar utilitzar productes
compostables o reutilitzables.

Tarifes de participació
Segons l’Ordenança Fiscal núm. 18 de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues:
El cost per participar a la Fira és de 42 € per carpa /espai.
L'abonament dels espais contractats es farà mitjançant transferència bancària, com a màxim el dia 15
de setembre de 2019. El número de compte és el següent:

ES47 0081 0046 15 0001793184

(Banc de Sabadell)

Es bonificarà amb el 100% de la quota a associacions (siguin o no del municipi) si sol∙liciten una carpa.
En el cas d’entitats amb seu a fora del municipi si sol∙liciten més d’una carpa o espai la bonificació sols
serà del 50%.
També es bonificarà amb el 100% de la quota a comerços del municipi.
Els expositors que, una vegada satisfeta la quantitat de l'espai reservat, renunciïn a participar a la fira
han de notificar‐ho per escrit a l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, com a mínim quinze dies
abans de la fira. En aquest cas, es reintegrarà al renunciant el 50% de la quantitat pagada; si la renúncia
es produís més tard de la data abans anunciada, o no fos notificada en la forma expressada, l'expositor
perdrà el dret a qualsevol reintegrament.

