
 

 

 

 

 

 

 

CALENDARI DE LA FIRA DE LA FESTA MAJOR D’ALELLA 2021 

Tràmits i gestions 

 Presentació de sol·licituds per participar a la Fira: del 19 d’abril al 19 de maig 

de 2021 (mitjançant formulari específic) 

 Presentació de certificat de muntatge, d’acord al que fixa el punt 7 de les 

instruccions reguladores: abans de les 12h del dia 23 de juliol de 2021. 

Entrada al recinte 

 Les casetes/parades a partir de les 8 hores del dia 22 de juliol de 2021. 

 Els aparells a partir de les 8 hores del dia 19 de juliol de 2021. 

 Totes les parades i aparells s’hauran d’instal·lar i estar al punt de revisió 

tècnica de l’OCA, abans de les 12:00hores del dia 23 de juliol de 2021. 

 Excepcionalment i prèvia sol·licitud expressa, es permetrà l’entrada i instal·lació 

al recinte entre les 08:00 hores i les 18:00 hores del dia 28 de juliol de 2020. 

Horaris de funcionament de la Fira 

La Fira començarà a funcionar el divendres 23 de juliol de 2021, a partir de les 18:00 

hores, fins a les 24 hores del diumenge 1 d’agost de 2021, amb els següents horaris: 

 Divendres 23 de juliol de 2021, de les 18:00 hores a les 24 hores del dia 

següent. 

 Dissabte 24 de juliol de 2021, de les 18:00 hores a les 24 hores del dia 

següent. 

 Divendres 30  de juliol de 2021, de les 18:00 hores a les 24 hores del dia 

següent. 

 Dissabte 31 de juliol de 2021, de les 18:00 hores a les 24 hores del dia 

següent. 

 La resta de dies: de les 18:00 hores a les 23:00 hores. 

D’acord amb el que estableix el punt 8.12 de les normes reguladores per a la 

instal·lació de parades i atraccions per la fira de la Festa Major d’Alella. 

Sortida del recinte 

A partir de les 8:00 hores del dia 2 d’agost de 2021 i fins les 24:00 hores del dia 3 

d’agost de 2021. 


