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NORMATIVA QUE REGULEN LA PARTICIPACIÓ DE PARADES A LA FIRA 
D’ARTESANIA D’ESTIU DE CUBELLES: 
 
NORMES GENERALS 
 

1. La fira d’artesania d’estiu de Cubelles tindrà lloc des del primer cap de 

setmana de juliol fins l’últim cap de setmana d’agost.  

 

2. La ubicació principal serà al Pg. Marítim, per ordre d’inscripció fins a 

ocupar els metres existents i, evitant instal·lar parades amb el mateix 

article. Per la resta d’interessats, l’Ajuntament els distribuirà entre el Pg. 

de la Mar Mediterrània i el Pg. de la Marina. 

 

3. Durant el mes de juliol, l’ocupació serà pels divendres, dissabtes i 

diumenges i durant el mes d’agost, l’ocupació serà diària.   

 
4. El termini obert per a poder participar serà a partir de la segona quinzena 

del mes de maig fins l’últim dia del mateix mes. 

 
5. La participació en aquesta fira estarà condicionada a l’aportació de la 

següent documentació al registre de l’OPIC situat al c/ Joan  Roig i Piera, 

3-5: 

 

 Instància amb indicació dels productes que es vol vendre i metres 
quadrats a ocupar. 

 Fotocòpia del NIF o CIF de la/es persona/es que estiguin a la parada. 

 Fotocòpia de l’últim rebut pagat d’autònoms de les persones que estiguin 
a la parada o fotocòpia de l’acreditació d’alta i d’estar al corrent de 
pagament el règim de la Seguretat Social. 

 Fotocòpia de l’acreditació d’alta censal en l’epígraf corresponent de 
l’Agència Tributària.  

 Fotocòpia de les condicions de l’assegurança de responsabilitat civil i 
rebut de pagament. 

 En el cas que el peticionari sigui estranger no comunitari, haurà 
d’acompanyar original i fotocòpia, a efectes de compulsa, dels permisos 
de residència i treball per compte pròpia. 

 Una o dos fotos de la parada. 

 Declaració de responsabilitat signada. 

 Pagament del rebut de l’autoliquidació de la ocupació, prèviament sol-
licitat a l’òrgan gestor.  
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6. Els llocs d’ubicació s’atorgaran per rigorós ordre d’entrada d’instància,        

documentació i comprovant de pagament dins del termini establert per a 
poder participar a la fira d’estiu. 

 
7. No es podrà participar a la fira sense entregar el comprovant del 

pagament de la ocupació juntament amb la documentació, prèviament 
sol.licitada i comprovada per l’òrgan gestor i, en el termini establert. Fora 
d’aquest termini no s’ha atorgaran més espais.  

 
8. Les parades hauran de vendre productes que no són possibles trobar a 

un mercat de venda no sedentària ni a les botigues locals i, que siguin 
obligatòriament artesanals.  
 

9. Es prohibeix la venda de productes d’alimentació, begudes, articles de 
segona mà i animals. 
 

10. Tot participant haurà de portar una carpa amb una fondària mínima de 2      
metres i màxima de 3 metres i, una allargada mínima de 2 metres i  
màxim de 8 metres. La lona de la carpa podrà ser de color cru o  blanc. 
 

11.  Entre parada i parada hi haurà un marge màxim de 1 metre i 50cm.  
 

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

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

14. Cada paradista ha de portar el seu mitjà per obtenir la llum. 
 

15. L’horari d’apertura al públic serà a partir de les 19:00h i el tancament 
serà entre les 23h i les 01:00h depenent del dia i del públic assistent,          
sempre i quan la majoria dels paradistes presents estiguin conformes. 
Per  manca de públic o per condicions climatològiques  adverses, es 
podrà recollir abans. 

 
16. Es permet entrar  amb el  vehicle  al passeig entre una hora  i  dues    

hores abans del començament de la fira i, un cop muntada la parada, 
s’haurà de retirar el vehicle de la zona destinada a les parades. Un cop 
finalitzada la fira, màxim a les  01:00h, es podrà entrar de nou el vehicle 
pel desmuntatge de les parades. 
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17. Cada paradista participant disposarà d’un espai assignat per     

l’Ajuntament que distribuirà els  llocs i indicarà el  passeig de la platja a 
ocupar,  evitant  que s’instal·lin al mateix passeig parades que venguin 
productes semblants o iguals. 
 

18.  No està permès posar música a les parades.  

 
19.  Cada paradista haurà de tenir cura de la neteja del seu espai. 

  
20. Les despeses de qualsevol desperfecte ocasionat pel paradista, anirà            

a càrrec del mateix. 
 

21. L’ajuntament reconeix i autoritzarà a dues persones com a interlocutors 
a cada zona que estigui la fira i,  durant l’activitat de la mateixa, per 
vetllar pel compliment d’aquesta normativa.  

 
22. Serà obligatori ocupar amb la parada tota la temporada d’estiu, els 

mesos de juliol i agost. 
 

23. No s’admetrà l’exposició ni venda de productes que no s’hagi especificat  
a la sol·licitud. 
 

24. 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.  

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

 
26. En el cas de no poder assistir a la fira, el paradista interessat haurà 

d’informar a/als l’interlocutor/s entre les 15:00h i les 17:00h de la tarda 
per poder organitzar la fira i, poder indicar amb temps que la parada 
contigua ocupi el lloc buit i totes les  parades passin un lloc cap al seu 
costat per evitar espais buits. 

 
27. Serà motiu d’expulsió el no justificar l’absència a la fira als interlocutors 

en un període superior a 5 dies al llarg de tota la fira, sense opció a 

participar en pròximes fires ni a reclamar el retorn de l’import pagat. 

 
28. 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. 
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29. L’ajuntament tindrà el dret de retirar la parada en el cas d’ incompliment 

com a màxim 3 del total dels punts d’aquesta normativa sense que   

l’interessat hagi mostrat interès per solucionar-ho.  

 
30. És obligatori assistir a la totalitat dels dies de la fira, juliol i agost, 

sempre i quan es justifiqui l’absència  i s’avisi a l’interlocutor abans del 

muntatge de la parada. 

  

31. Els interlocutors que s’hagin presentat de cada zona, hauran de 

mitjançar entre els paradistes i l’Ajuntament per vetllar pel compliment 

de la normativa. En el cas que no es pugui solucionar algú conflicte, 

l’Ajuntament intentarà mitjançar per trobar la millor solució. 

 
32. Els interlocutors seran els responsables de controlar que totes les 

parades instal·lades siguin les que tinguin el permís d’ocupació i tindran 
el dret de retirar o d’avisar a la policia per què les facin retirar, així com 
de vetllar per què els paradistes autoritzats compleixin tota la normativa.  

 
33. L’Ajuntament no es farà responsable dels danys que es puguin   

ocasionar a altres parades, productes o vehicles per part dels 
paradistes o pels desperfectes ocasionats per condicions 
meteorològiques adverses durant l’activitat de la fira. 

 
34. Qualsevol circumstància no prevista en les presents normes, serà 

resolta per l’administració.  

 


