NOTA INFORMATIVA PASSOS A SEGUIR
37a FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE CAMPLLONG 2019
(27 i 28 D’ABRIL )

1 - Omplir instància genèrica : www.campllong.cat + tràmits per internet + instància
genèrica + alta idcat mòbil /DNIe/Cl@ve / certificat electrònic
2 - Adjuntar TOTA la documentació necessaria:
PARADES: ( és important que especifiqueu els metres i el producte a vendre a la
mateixa instància)






Fotocòpia DNI o CIF del sol·licitant.
Carnet d’artesà (si s’escau)
Acreditar estar donats d’alta en el règim de la Seguretat Social que els
correspongui.
En cas de vendre productes alimentaris, fotocòpia del carnet de manipulador
d’aliments i del registre sanitari corresponent.
Assegurança de Responsabilitat Civil vigent.

Recordeu que:

Per poder participar s’haurà de presentar sol·licitud de participació fins
a 5 d'abril de 2019 juntament amb la documentació a dalt detallada.
Tenen preferència els antics expositors que per mantenir el mateix lloc és
imprescindible que envieu instància genèrica fins al 8 de març de 2019.

IMPORTANT: Als espais destinats a parades de venda al carrer no es disposa
de subministrament elèctric, en cas de necessitar electricitat els paradistes
hauran de portar el seu generador.
ESTANDS COMERCIALS (dins carpa coberta) I ESPAIS EXTERIORS: ( és important
que especifiqueu els metres i el producte a vendre a la mateixa instància)







Fotocòpia DNI o CIF del sol·licitant.
Acreditar estar donats d’alta en el règim de la Seguretat Social que els
correspongui.
En cas de vendre productes alimentaris fotocòpia del carnet de manipulador/a
d’aliments i registre sanitari corresponent.
Assegurança de Responsabilitat Civil vigent
El dia de muntatge s'ha de fer entrega d'un inventari dels objectes/productes
que hi haurà exposats a l’estand per entregar al servei de vigilància.

Recordeu que:

L’horari de muntatge i desmuntatge és el següent:
MUNTATGE: Divendres 26 d’abril durant tot el dia.
DESMUNTAGE: Fins dilluns 29 d’abril al migdia.
Hi ha servei de vigilància nocturna des del divendres dia 26 d’abril a
les 21.00h fins el dilluns dia 29 d’abril a les 14.00h

3 - En el cas de les parades rebreu la notificació d’acceptació per participar a la Fira. A

partir de llavors es podrà fer efectiu el pagament de la taxa mitjançant liquidació que
s’adjuntarà a la mateixa notificació i durant els dies que s' especifiquin.

Tots aquells qui hagin estat autoritzats a participar a la fira, però que no hagin
fet
efectiva la taxa municipal i aportat la documentació sol·licitada abans del dia 12
d'abril, seran decaiguts en el seu dret a participar a la fira.
En el cas dels estands i espais comercials exteriors un cop acceptada la
sol·licitud i per tal de formalitzar la participació s’haurà de pagar el 100% de la taxa
que regula el preu de l'estand o espai exterior abans del dia 12 d'abril

La presentació del full d’inscripció implica
l’acceptació total de la normativa que s'adjunta

4-

PER A MÉS INFORMACIÓ :
AJUNTAMENT DE CAMPLLONG - www.campllong.cat - cultura@campllong.cat
Telf. 972461504 - Fax 972463408

