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La 41ª Fira d’Art de Sant Pol de Mar se celebrarà el Diumenge 24 de juliol de 2022, de les 10 del matí a les 9 del vespre. 
 
1. SOL·LICITUDS PARTICIPACIÓ 
 
Podrà fer la sol·licitud de participació a la fira qualsevol artista o associació d’artistes que puguin acreditar la seva condició.  

 Les obres que s’exposin a la fira seran originals i pròpies de l’artista i no es permetrà la venda de còpies d’obres 
d’autors famosos o qualsevol plagi.  

 No està permesa la venda d’obres de revenda,  intercanvi, etc. 
 

2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR I TERMINIS 
 
 Fotocòpia DNI/NIE (ambdues cares) 
 Dossier amb un mínim de 5 fotografies de l’obra a exposar, tot incloent en el cas de tenir-ne: pàgina web o enllaç a les 

diferents xarxes socials, per tal de poder fer difusió de l’artista, des de l’organització. Hem creat un perfil d’instagram de 
la fira on anem parlant dels diferents artistes que participen de la fira. 

 
 
TERMINI PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ: Des de la recepció de les bases fins el proper dia 21 de juny de 2022, les 
rebudes posteriorment restaran en llista d’espera de llocs vacants per cancel·lació, si és el cas.  
 
3. APORTACIÓ I DIMENSIONS DE LES PARADES:  
 
 
 Artistes: 50,00€ (3 metres lineals x 2 metres de fondària) 

 
4. No es disposa de subministrament elèctric. Cada expositor haurà de portat tot el que necessiti per muntar la seva 
parada, si algú necessita llum haurà de portar generador. 
 
5. SELECCIÓ DE SOL·LICITUDS I LLISTA D’ESPERA PARTICIPACIÓ:  
 
En funció de la valoració del compliment dels requisits especificats anteriorment i vist el nombre de sol·licituds rebudes, 
l’organització seleccionarà als participants en funció dels llocs vacants disponibles, tenint en compte l’ordre cronològic 
de presentació de la documentació, la qualitat del producte.  
 
 Admesos: Es comunicarà a partir del 28 de juny de 2022.  
 En cas de llocs vacants per cancel·lació es comunicarà del 1 al 11 de juliol de 2022.  
 En el cas que la vostres sol·licituds no es resolguin en les esmentades dates, les peticions s’entendran desestimades 

per manca de llocs vacants, se us comunicarà per correu electrònic.  
 
PARTICIPANTS ADMESOS 2022: 
 
 
6.  PARTICIPACIÓ I TERMINIS:  Rebreu per correu electrònic l’Annex I de participació,  on hi constarà el núm. de compte i 
el termini per realitzar l’aportació de participació.  
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 L’ingrés es farà mitjançant transferència bancària o en compte corrent, fent constar com a concepte: FIRA D’ART- NOM 
I COGNOMS del participant que ocupa la parada (el mateix que consti a l’Annex de participació) 

 Si hi ha dos participants en una mateixa parada s’haurà de fer constar a l’Annex de participació. 
 La manca de pagament dins del termini indicat comportarà la pèrdua automàtica de participació, quedant com a vacants 

per a les sol·licituds rebudes en l’any en curs que restin en llista d’espera.  
 Les parades tenen el caràcter de personals i intransmissibles, donat que s’atorguen tenint en compte el compliment dels 

requisits establerts en aquestes bases i normativa.  
 En defensa de la lliure competència i de la diversitat d’ofertes al consumidor, un únic titular no podrà ser adjudicatari de 

més d’una parada. 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMENT A SEGUIR EL DIA DE LA FIRA I DOCUMENTACIÓ FINAL DE PARTICIPACIÓ 
 
El dia i horari de la fira serà: Diumenge 24 de juliol de 2022, de 10 del matí fins a les 21h de la nit.  
 
7. MUNTATGE I DESMUNTATGE:  
 
El titular haurà d’instal·lar una parada de les dimensions autoritzades al lloc adjudicat i durant l’horari assenyalats:  
 
 Muntatge: es farà el diumenge de la fira a partir de les 8:30 fins a les 9.30 del matí. A les 9.30 del matí, tots els 

vehicles hauran de ser retirats de la fira.  
 
Es descarregarà parada procurant romandre el temps necessari i precís per aquesta feina i no col·lapsar el carrer. Els 
vehicles es retiraran el més aviat possible i s’aparcaran en la zona habilitada amb el distintiu d’aparcament gratuït visible, 
posteriorment es procedirà al muntatge de la parada.  
 
 Desmuntatge: la retirada del gènere i el desmuntatge de les parades es farà finalitzada la fira, de les 21h de la nit  en 

endavant.  
 
Els vehicles podran entrar per carregar les parades, ja desmuntades, procurant romandre el temps necessari i precís per 
aquesta feina i no col·lapsar el carrer.  
 
8. Cada expositor s’haurà de fer càrrec de tot el necessari per muntar la seva parada. De l’obertura i tancament de la 
parada dins l’horari assenyalat, així com les mesures necessàries de seguretat i protecció dels productes exposats. 
L’assegurança per robatori o incendi anirà a càrrec de cada expositor. 
 
9. Productes a la venda: Els expositors hauran de vendre els mateixos productes que facin constar a la Butlleta de 
participació (Annex I) i siguin autoritzats durant el dia de la fira. 
 
 Queda prohibit l’ús d’altaveus en les parades i també tot tipus de publicitat que pugui molestar als expositors, als veïns 

o als visitants. 
 
10. Les parades de tots els expositors estaran situades a una banda del carrer quedant prohibit ocupar la vorera del 
davant per motius de seguretat, accés ambulància i/o cossos de seguretat, en el cas que sigui necessari.   
 
11. Si per causes justificades l’expositor renuncia a la participació, haurà de notificar la renúncia per escrit a 
mostraillustraciosantpol@gmail.com  com a màxim fins el 7 de juliol de 2022.  En aquest cas, l’organització retornarà el 

mailto:mostraillustraciosantpol@gmail.com
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100% de l’import satisfet. Si la renúncia es produeix més tard de la data anunciada o no es notifica en la forma expressada, 
suposarà la pèrdua del dret de recuperar qualsevol reintegrament . 
 
12. Els expositors que enviïn la sol·licitud ho fan garantitzant que estan al corrent de les seves obligacions per exercir la 
seva activitat i eximeix a l’organització de responsabilitats si no ho estan.  
 
13. DOCUMENTACIÓ FINAL: Se us farà arribar per correu electrònic, abans de la realització de la fira, la documentació 
final amb el número de parada adjudicada, un plànol amb la ubicació aproximada de la parada i el distintiu d’aparcament 
gratuït. Baixes per cancel·lació nous participants, rebreu la documentació una vegada realitzada l’aportació de 
participació.    
 
14. UBICACIÓ DE LES PARADES. Per causes alienes l’organització (adjudicació de terrasses, accés a vivendes, 
incorporació de mobiliari urbá, etc ...), l’organització no pot garantir en cap cas la ubicació exacte de les parades. 
 
15. Si la fira no se celebrés el dia assenyalat  per causes meteorològiques o de força major, l’organització es reserva el dret 
d'assenyalar-ne una altre, però en cap cas serà retornat el import de la inscripció, i no es farà responsable dels danys i 
perjudicis que se’n puguin derivar. 
 
16. Qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases i normativa serà resolt per l’organització per correu electrònic a  
mostraillustraciosantpol@gmail.com  
 
17. La participació a aquesta fira suposa l’acceptació i compliment d’aquestes bases i normativa. 
 
19. L’organització es reserva el dret d’admissió dels expositors, podent acceptar o desestimar-los a l’inici de la fira, per 
incompliment d’aquestes bases i normativa. 
 
20. Les participants a la fira han de saber que la organització durant el dia 24 farà fotografies de la fira per fer-ne difusió a 
les xarxes. 
22. L’organització es reserva el dret de modificar o complementar aquestes bases pel bon funcionament de la fira. 

mailto:%20mostraillustraciosantpol@gmail.com
mailto:%20mostraillustraciosantpol@gmail.com

