13a. FIRA DEL VAPOR
Sant Vicenç de Castellet
5 i 6 de juny 2021
CONDICIONS PER LES SOL·LICITUDS I ACCEPTACIÓ
La comissió de la Fira del Vapor convoca la participació dels artesans a la 13a. Fira del Vapor pel 5 i 6 de
juny de 2021.
Sol·licitud d’inscripció:
1.
Dates. Del 3 al 28 de maig de 2021
2.
Documentació. Per poder participar-hi com a expositor és necessari que ompliu una
sol·licitud d’inscripció, on haureu de detallar el què feu i/o què podeu oferir a la fira i
enviar fotografies de la vostra parada.
3.
Valoració. Al ser una fira històrica i temàtica un comitè de selecció valorarà la vostra
informació i si podeu participar a la fira.
Acceptació / Denegació de sol·licituds
1. Fins el 28 de maig de 2021
2. A l’adreça electrònica o mòbil (SMS) que indiqueu a la sol·licitud.
Inscripció definitiva amb l’ingrés
1. Ingrés abans del 28 de maig de 2021. Un cop rebuda la confirmació d’acceptació a la fira
caldrà formalitzar la vostra inscripció amb el pagament i ingrés que us pertoqui.
2. Pagament: Compte de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet:
CAIXABANK: ES86.2100.0361.5302.0011.4117
BBVA: ES66.0182.6035.4302.0154.7870.- condició imprescindible per participar a la Fira.
(Indicar : NOM+FIRA DEL VAPOR+PARADISTA)
3. Com formalitzar-la:
Per Internet a l’adreça: info@firadelvapor.cat
Per correu a: Comissió Fira del Vapor
Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet
4. La cancel·lació de sol·licituds no s'acceptarà un cop exhaurit el termini d’inscripció.
En cas de cancel·lar la fira per inclemències meteorològiques o per causes alienes a l'organització, no es
retornaran les quotes de participació.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER LA SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE PARADA






Sol·licitud d’inscripció
Manifesto i justificant RC
Fotocòpia DNI o del NIE
Fotografia de la parada
Fotocòpia del carnet artesà professional / artesà cultural / Diploma de Mestre Artesà carnet
d’Artesà alimentari o Mestre Artesà alimentari.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
Del 3 al 28 de maig de 2021

NOM PARADA
Nom Fiscal
Adreça
Població
Telèfon
Correu electrònic
Representant (nom i
cognoms)

TIPUS DE PARADA

CIF
Codi Postal
Tel. mòbil
Web
Tel.

METRES
lineals / fondària

LLUM
SI /
NO

POTÈNCIA

CARNET
ARTESÀ/
ETC...

ALTRES

Alimentació
Artesania
Entitat local
Comerç
local

Descripció de la parada i dels productes (adjunteu fotografies)

CONDICIONS DE SUBSCRIPCIÓ: Cal l’acceptació prèvia després de la SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
Pagament (un cop acceptada la sol·licitud d’inscripció): Abans del 28 de maig de 2021
Quotes subscripció 2021:
Alimentació 40 €
Artesania i altres 30 €
Ingressar la quota corresponent al compte de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet:
CAIXABANK: ES86.2100.0361.5302.0011.4117
BBVA: S66.0182.6035.4302.0154.7870
MOLT IMPORTANT: Indicar el mateix nom de la persona que fa la inscripció en el pagament
NOM+FIRA DEL VAPOR+PARADISTA
Seguidament faciliteu una còpia del comprovant de l’ingrés o transferència bancària i enviar juntament amb
aquesta inscripció a info@firadelvapor.cat, quan estigui tot correcte rebreu un e-mail de confirmació de la
vostra inscripció a la 13a. Fira del Vapor.

MANIFESTO
⮚ Que compleixo tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques aplicables als
⮚
⮚
⮚
⮚

productes que tinc en venda.
Que em faig responsable dels riscos o danys ocasionats de l’exercici de la meva activitat. En cas de
disposar de la pòlissa de responsabilitat civil ella se’n farà responsable.
Que disposo del certificat i/o titulació que acredita la meva formació en matèria sanitària, si s’escau.
Que conec i accepto les normes de funcionament que regulen el funcionament de la Fira del Vapor
2021.
Que em comprometo a complir-les i a ingressar l’import de la quota corresponent abans del dia 28
de maig de 2021.

Nom i cognoms
DNI
DATA
SIGNATURA

TIPOLOGIA DE PARADES PERMESES A LA FIRA
Parades de venda d’alimentació:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Embotits
Patés i conserves
Melmelades, confitures i vinagres
Formatges i derivats
Herboristeria
Pa i coques
Ametlles garrapinyades
Mel i productes d’apicultura
Xocolates
Oli
Licors

Parades d’artesania:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vidre decorat
Ceràmica
Cuir i pell
Joguines de fusta i llauna
Joieria en plata
Miniatures
Perfums, olis i espelmes
Tèxtil artesanal
Articles tradicionals catalans
Brocanteria

Tallers d’oficis:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Llauner
Espardenyer
Picapedrer
Luthier
Fusta i esmolet
Marqueteria
Ceramista
Forja
Tèxtil / Patchwork
Teixidor
Ferrador de cavalls
Boter
Vitraller
Enquadernador
Elaboració de sabons artesanals

NORMES DE FUNCIONAMENT
Horari de muntatge: s’ha d’efectuar el dissabte dia 5 de juny de 2021 entre les 8h i les 10h del matí. La
descàrrega del material haurà de ser àgil i no es podrà tenir el vehicle estacionat durant el muntatge. Tots
els vehicles hauran d’estar fora del recinte de la fira a les 9:00h del matí. Hi haurà zona d’aparcament
reservada per les parades, cal recollir el distintiu de pàrquing al punt d’informació.
Horari d’obertura: La parada s’ha de mantenir oberta i en funcionament el dissabte 5 i diumenge 6 de juny
de 2021, de les 10:00h a les 20:30 hores. Tots els participants a aquesta trobada, es comprometen a
complir amb l’horari establert.
Decoració: Totes les parades i establiments participants han d’ambientar les seves parades i taulells a
l’època. Aconseguir recrear la població de principis del XX, és un dels objectius principals de l’organització.
Un dels elements claus per a aquesta ambientació és la implicació de la ciutadania vestint-se de l’època. És
per això, que a la pàgina web es pot trobar una mostra de models i vestuari per inspirar-se per
confeccionar la indumentària desitjada.
Per muntar la parada o taulell, aquest hauria de respectar les característiques estètiques del context
històric.





Els materials haurien de ser de fustes, robes,...
El taulell haurà d’estar folrat amb roba de colors terrossos, naturals (marrons, verds, ocres,
granats...)
Les parades tindran una profunditat màxima de 2 metres, en cas de dimensió superior especificarho a la sol·licitud d’inscripció
En cas d’estructures metàl·liques millor que estigui folrada.

No es poden utilitzar balances electròniques, calculadores o altres aparells elèctrics sense tapar-los o
disfressar-los.
Vestuari: És imprescindible anar vestits i calçats d’acord amb l’època. No es podran mostrar rellotges
moderns, ulleres de sol ni qualsevol altre component que no s’adeqüi amb l’entorn.
Producte: No es poden utilitzar bosses de plàstic, millor de paper o paper de diari. Tots els productes que
es comercialitzin a la fira hauran de complir la normativa vigent específica que correspongui en cada cas.
Els productes alimentaris hauran d’estar etiquetats segons la normativa vigent. El responsable de la
seguretat dels aliments és la persona titular de la parada. Tots els articles i productes exposats han de
constar en la sol·licitud.
No s'admetran mercaderies o productes que puguin ocasionar molèsties als expositors o als assistents a
l'acte. Tampoc s'admetrà música individual.
No s’admetrà la venta de productes ambulants durant la Fira, tot paradista ha de disposar d’un punt fixe
de venda.

Vigilància: El recinte de la Fira del Vapor disposarà del servei de control i seguretat de la Policia Local.
Malgrat això, l’organització no es fa responsable dels danys que per robatori o furt es puguin causar i
aconsella als participants que no deixin cap material valuós a la parada.
Connexions elèctriques: A la Plaça Clavé disposen de punts de llum, de totes maneres recomanem portar
els allargs necessaris per fer les connexions. Els altres carrers no tenen punt de llum. Les bombetes
utilitzades han de ser de baix consum i dissimulades al màxim a l’interior de la parada. Els paradistes es
responsabilitzen de mantenir una correcta connexió elèctrica a la protecció magneto tècnica. En cas de
disposar de generador propi s’aconsella portar-lo.
Distribució d’espais: La distribució d’espais que realitzarà l’organització serà inalterable. NO es podrà
modificar ni el número de metres ni la ubicació. Cada paradista acceptat tindrà una identificació que
s’haurà de col·locar en un espai visible de la parada. Per la concessió de les parades, la comissió donarà
prioritat a les parades que realitzin taller d’artesania (Consultar condicions, enviant un mail amb la
informació sobre l'ofici i les característiques del taller).
Les parades estaran ubicades a la Plaça Clavé, en un recinte controlat.
Altres
Retolació de la parada: és preferible que sigui en català així com qualsevol publicitat visible. Els rètols
hauran de ser de caire tradicionals i antics.
Neteja: Els artesans / paradistes estan obligats a mantenir neta la zona que els correspongui.
Reproducció de música: no es permet la reproducció de música sense l’autorització de l’organització.

Que tingueu bona Fira del Vapor!!!!

