
 
 
 
 

 
 

 
NORMATIVA QUE REGULEN LA PARTICIPACIÓ DE PARADES AL 
MERCAT D’ESTIU DE CUBELLES 2018  
 
NORMES GENERALS 
 

1. El mercat d’estiu tindrà lloc des del 30 de juny fins el 1 de setembre de 
2018.  

 
2. La ubicació serà la plaça del mar. 

 
3. S’acceptaran totes les sol.licituds  per ordre d’inscripció fins a ocupar els 

metres existents, seguint uns criteris percentuals que assegurin una 
oferta comercial variada, equilibrada i racional.   
 

4. En cas d’haver-hi titulars del mercat dels divendres interessats a 
participar, caldrà que estiguin al corrent de pagament de totes les taxes 
del mercat de Cubelles.  
 

5. El màxim de metres per parada serà de vuit  metres. 
 

6. L’horari mínim del mercat serà els dissabtes de 18h a 22h i màxim fins 
les 24h. Es podrà començar a muntar a partir de les 16h.  
 

7. En el cas de sol.licituds amb productes d’alimentació, tindran prioritat les 
que siguin  productes ecològics o de proximitat amb certificat emès per 
la Generalitat. 
 

8. La participació en aquesta fira estarà condicionada a l’aportació de la 
instància corresponent al registre de l’OPIC (c/ Joan  Roig i Piera, 3-5) 
fins el dia 15 de juny.  
 
Abans del dia 22 de juny  caldrà que els paradistes admesos facin la 
corresponent autoliquidació segons els metres autoritzats.  
 

9. Les parades hauran de vendre productes que no són possibles trobar a 
a la fira d’artesania d’estiu.  
 

10.  La infraestructura i el muntatge anirà a càrrec de cada paradista.  
 



 
 
 
 

 
 

11. Queda prohibit fer qualsevol forat o cimentació al terra de l’espai  ocupat. 
 

12.  Cada paradista ha de portar el seu mitjà per obtenir la llum en cas de 
necessitat com segueix:  
 

a. Disposar d’un generador inverter insonoritzat en cas de necessitat 
d’electricitat per la conservació dels aliments o altres causes 
prèviament autoritzades. 

b. Disposar de bombetes led de baixa tensió amb bateries per 
il.luminar les parades al mercat d’estiu en cas no disposar de 
generador insonoritzat. 

 
 
13. Cada paradista participant disposarà d’un espai assignat per 

l’ajuntament que distribuirà els llocs per ordre d’arribada del primer dia.  
 
14.No està permès posar música a les parades.  

 

15. Cada paradista haurà de tenir cura de la neteja del seu espai. Caldrà 
recollir totes les deixalles, enc cas contrari no es permetrà tornar a 
muntar la setmana següent.  

 
16. No es permetrà ubicar el vehicle al costat de la parada excepte vehicles 

tenda o vehicles amb refrigeració.  
  

17. Les despeses de qualsevol desperfecte ocasionat pel paradista, anirà            
a càrrec del mateix. 

 
18. No s’admetrà l’exposició ni venda de productes que no s’hagi especificat  

a la sol·licitud. 
 

19.  A la parada només haurà d’estar el/la titular que hagi realitzar la 
sol·licitud, si hi ha més d’un titular, hauran de disposar d’autònoms o 
d’un contracte laboral.  
 

20. No es permet el lloguer, la cessió a tercers de l’espai adjudicat. 
 

21. Serà motiu d’expulsió el no deixar l’espai net un cop desmuntada la  
parada. 
 



 
 
 
 

 
 

22. Serà motiu d’expulsió les baralles i/o conflictes injustificats entre 
paradistes sense opció a participar en pròximes fires ni a reclamar     cap 
quantitat de l’import pagat. 

 
23. Les dietes que generin les actuacions musicals i/o activitats o 

espectacles seran sufragades entre tots els paradistes.  
 

24. Qualsevol circumstància no prevista en les presents normes, serà 
resolta per l’administració.  


