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Normes de Montgai Màgic 2019 
 

1. Lloc i data 
Montgai Màgic, es celebrarà els dies 5 i 6 d’octubre de 2019, a la Plaça Prat 
de la Riba, com a escenari principal, i a la Sala Ateneu, al carrer Reverend Pare 
Mirats i a l’Avinguda de la Generalitat i l’espai “Lo Carreró”  

 
2. Productes que es poden vendre 

La Fira aposta per oferir productes de la comarca i entorn, per donar-los a 
conèixer i potenciar els nostres artesans. 

 
3. Condicions 
• Artesania: Els paradistes han de vendre productes d’elaboració pròpia i 

artesana. 
• Documentació:  

S’ha d’ajuntar a la sol·licitud:  
L’assegurança de responsabilitat civil acompanyada del rebut de pagament. 
El document de venda ambulant i el carnet d’artesà, si se’n disposa. 
Per articles d’alimentació, fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments i 
del registre sanitari. 

• Infraestructura:  Qualsevol infraestructura que es necessiti anirà a càrrec de 
l’expositor. 

• Energia: Si es necessita subministrament elèctric, s’ha de portar un cable 
allargador de 25 metres 

• Organització: El muntatge de les parades s’ha de realitzar el mateix dissabte 
entre les 9.00 i les 11.00 hores. A partir de les 11.00 hores tota la zona de la Fira 
ha de quedar lliure de vehicles. 

• Distribució : Les parades es posaran al carrer Reverend Pare Mirats, i a 

l’Avinguda de la Generalitat. Aquestes es distribuiran 
d’acord amb l’ordre de pagament de la quota i 
segons el criteri de l’organització, sense que sigui 
possible modificar l’espai concedit sense el vistiplau de la direcció 
de la Fira. 
 
Els paradistes es comprometran a no abandonar la Fira fins les 
21.00 hores i deixar el seu espai net i sense brossa. 
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4. Procediment d’inscripció 
• Totes les persones artesanes interessades en participar a la Fira hauran de 

presentar la sol·licitud que s’adjunta, i que també es pot descarregar de la web 
de l’Ajuntament de Montgai, www.montgai.cat 

• Un cop omplerta la sol·licitud es pot enviar per correu electrònic a 
fires@montgai.cat, amb tota la documentació que es demana 

 
5. Acceptació de la sol·licitud 

Un cop estudiades cadascuna de les sol·licituds i confirmada l’acceptació de la 
sol·licitud, caldrà que es faci l’ingrés de l’import corresponent al número de 
compte de CaixaBank ES72  2100 0252 9502 0004 7921 i indicar el nom de la 
parada i de la persona responsable (és molt important que es faci constar 
aquesta informació per tenir un major control dels participants a la fira). 
 
IMPORTANT: NO es retornarà en cap cas l’import per cancel·lació de la 
parada, si no es reclama per escrit 15 dies abans de la Fira.   
                                                                                                     

AVÍS: NO  s’admetrà cap parada que no tingui omplerta la 
sol·licitud amb tota la documentació i el corresponent 
pagament que s’ha de realitzar abans del 29 de setembre de 
2019. 
 

6. Serveis disponibles 
� Electricitat 
� Punt d’informació i servei d’atenció permanent 
� Zona d’aparcament pels/per les paradistes 
� Servei de bar 
� Serveis 
� Zona d’acampada i aparcament per pernoctar a la zona poliesportiva 
� Vigilància nocturna de les parades que es quedin els dos dies 

 
7. Informació addicional 

L’organització no es fa responsable de la sostracció dels productes de la parada.  
 

No es retornaran els diners de la inscripció en cas de pluja, mal temps o altres 
circumstàncies alienes a la voluntat de la organització. 

 
L’organització es reserva el dret d’admissió per incompliment de la normativa i 
la modificació de les condicions que es considerin necessàries. 


