
Fira de Nadal  i Regal Jardins de Can Xiringoi – Barcelona 
 
17 tarda, 18 i 19 de desembre de 2021 (Parades de fusta i carpes vestides – no 
carpes blanques)  
 
Lloc : Jardins de Can Xiringoi –  Eix Comercial Maragall – Barcelona  
Horari:  
Divendres : 18:00 – 21:00 
Dissabte i diumenge : 10:00 – 21:00    
Preu alimentació: Consultar.  
Preu artesania: 2 metres i 3 metres  -  110€ IVA inclòs -  4 metres:  145€ IVA inclòs. 
Muntatge previst : Divendres 17 de desembre -  (enviarem horaris) 
Seguretat - coordinació - punts de llum.  
Cal fer  la inscripció mitjançant el formulari següent: https://forms.gle/3qpvXsTAzs1UySG99 i 
adjuntar la documentació.  
 
Si és la primera vegada que treballen amb nosaltres, agrairem que enviïn fotografies de la 
parada, en les quals puguem apreciar el muntatge total. 
Tots els documents hauran de ser en format PDF. 
 
Varis: (NO opcionals)  
Cal portar les parades condicionades per a prevenir contagis amb la Covid-19.  (cal una ampolla 
de gel hidroalcohòlic o alcohol a cada parada para el públic)  
Cal portar extintor – Totes les parades hauran de portar el seu extintor, tipus ABC  – No és 
opcional.  
Documentacions!  
 
A) Per a parades de productes artesans  

• Fotocòpia del DNI del titular si és persona física 
• Fotocopia del NIF del titular, CIF i estatuts de constitució de la societat, si és persona 

jurídica. 
• Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil degudament liquidada i en vigor 
• Fotocòpia del darrer rebut d’autònom/a degudament liquidat.   
• Butlletí actualitzat de reconeixement de la instal·lació elèctrica.  

 

B) Per a parades de productes artesans alimentaris  
• Fotocòpia del DNI del titular si és persona física 
• Fotocopia del NIF del titular, CIF i estatuts de constitució de la societat, si és persona 

jurídica 
• Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil degudament liquidada i en vigor 
• Fotocòpia del darrer rebut d’autònom/a degudament liquidat 
• Carnet de manipulador/a d’aliments 
• Certificat d’alta al Cens sanitari a la població d’habitatge del titular.  
• Butlletí actualitzat de reconeixement de la instal·lació elèctrica i/o gas. 

 
 

https://forms.gle/3qpvXsTAzs1UySG99

