
CONTRACTE PARADETA DE LA FETSAV PRIMAVERA 2015 
 
 
Per tal de garantir el bon funcionament de la Festa de Primavera 2015 s’han establert un                
seguit de normes a complir per aquelles persones que vulguin muntar una paradeta: 
 
- S’ha de respectar i contribuir a mantenir l'ordre i el bon funcionament de la festa. 

- Es recollirà, netejarà i es deixarà tal i com s'ha trobat l'espai que ocupa la paradeta                 

assignada i els 10 metres a la rodona, abans de dissabte 9 de maig del 2015 a les 19h (això                    

inclou mobiliari, deixalles, cables, i qualsevol utillatge propi de la paradeta). 

- No s'utilitzaran ampolles de vidre, gots de plàstic, ni llaunes, per tal de reduir el residu.                 

Només es podran usar els gots de la festa que distribuirà la DEAV. La única excepció seran els                  

gots de "xupito", que cada parada s’encarregarà de reciclar. 

- No es podrà vendre cervesa rossa, tan sols altres cerveses com (blanca, doble malta, ...), i el                  

preu mínim de la cervesa serà de 1,50€ a partir de les 14h. 

- Si la paradeta produeix so, haurà de respectar les indicacions de la DEAV. 

- Es posarà a disposició un punt de connexió elèctrica de màxim 2000W per paradeta               

(equivalent a dos microones aprox.) 

- S’indicarà quines taules es podran agafar i posteriorment es retornaran al lloc, netes, tal i                

com s’hagin trobat. 

- Els demandants de cada parada haurà d'abonar 50€ a la DEAV abans de la festa, dels quals                  

30€ es retornaran a partir del dilluns 11 si s'han complert els punts del contracte. Es retirarà                 

l'electricitat durant la festa en cas flagrant d'incompliment de la normativa.  

LA DEAV ES QUEDARÀ 20€ PER PARADA EN CONCEPTE DE DESPESES DERIVADES DE LA              

ORGANITZACIÓ D ELA FESTA  

 

- Es demana els responsables de cada Paradeta que facin cas de les indicacions de la DEAV. 

 

Nom de la parada: 

Número de la parada: 

Productes de la parada:  

 

Abonament dels 50€ : 

Nom del responsable/es de la paradeta: Signatura: 
  

 
 
 

 

 


