
 

 

 

 

 
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ RESTAURACIÓ- 2023 

Del 20 al 21 de maig  

DADES PERSONALS 
Nom i Cognoms  NIF o NIE  

Adreça  

Població  Codi Postal  

Telèfon  Tel. mòbil  

Correu electrònic  

 
DADES FISCALS 

Nom Fiscal  CIF  

Adreça  

Població  Codi Postal  

Telèfon  Tel. mòbil  

Correu electrònic  

_________________________________________________________ 
 

TIPUS DE PARADA MTS 
lineals / fondària 

ALTRES 

Restauració local     

  
Vull engrandir la terrassa:       SI        NO 
Accepto normes generals de la Fira del Vapor 2023        
(Marcar casella en senyal d’acceptació de les normes generals de la Fira del Vapor 2023) 

 
Croquis distribució espai: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Estarà permesa l'ampliació de la terrassa de l'establiment, prèviament 
CONFIRMADA pels Serveis Territorials. 



 

 

 

 

 
 

NORMES DE FUNCIONAMENT GENERAL DE LA FIRA 
 

Horari d’obertura: El servei s’ha de mantenir obert i en funcionament el dissabte 20 de maig i el 
diumenge 21 de maig, de les 10:00h a les 21:00 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 terrasses 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...) 
- 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 o establiment.  

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 vista. 

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.  

 

 

 



 

 

 

 

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 participants 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!! 
 


