
 
 
 
NORMES QUE REGULEN LA PARTICIPACIÓ D’ESTABLIMENTS A  LA 
XATONADA POPULAR DE CUBELLES 2015 
 
NORMES GENERALS 
 

1. La Xatonada Popular de Cubelles tindrà lloc el diumenge 1 de març de 2015. 
 

2. La finalitat de la xatonada popular és promocionar el xató de Cubelles, per fer-
ho es vol acompanyar amb els productes vinícoles dels comerços locals i del 
territori, raó per la qual només poden participar establiments amb domicili social 
al municipi de Cubelles i del territori.  

 
3. La condició indispensable per participar als establiments és que s’ofereixin tast 

de xató, vi/cava i postres . No estarà permès subministrar res més de menjar ni 
beure excepte aigua, refrescos i sucs.  

 
4. Cada establiment que ofereixi Xató haurà de realitzar el seu propi tast de xató. 

 
5. La infraestructura i el muntatge anirà a càrrec de l’Ajuntament de Cubelles. 

 
6. Cada establiment participant disposarà d’un espai assignat on podrà oferir als 

visitants les degustacions dels diferents tast de xató, vins, caves i postres que 
hagi triat per a l’ ocasió. 
 

7. Cada espai anirà degudament retolat amb el nom del establiment participant. 
 

8. Caldrà que tots els expositors tinguin els seus espais a punt abans de les 11 
hores del diumenge  

 
9. Aquells expositors que ho desitgin, podran començar a desmuntar a partir de 

les 15h del diumenge  
 
10. No es podrà servir ni vendre vi/cava als menors de 18 anys. 

 
11. No està permès tenir música als estands. L’Organització serà la encarregada 

de gestionar el servei de megafonia. 
 

12. Cada expositor haurà de tenir cura de les seves deixalles i haurà de dipositar-
les en els diferents contenidors ubicats al recinte. 

 
13. Les despeses de qualsevol desperfecte ocasionat, aniran a càrrec de 

l’expositor. 
 

14. Per consultar les bases i la informació de la Xatonada així com per obtenir el 
formulari de sol·licitud de participació, els interessats es podran dirigir a 
l’Oficina Municipal de Turisme de Cubelles (plaça del castell, 1). 

 
 
 



 
 

15. Els establiments que vulguin participar hauran de presentar instància a la 
oficina de participació ciutadana (OPIC) abans del dia 31 de gener de 2015. Es 
podrà ampliar el termini en el cas que no es compleixin les expectatives amb 
els establiments inscrits. En aquest cas hi ha la possibilitat que aquells 
establiments que s’hagin inscrit a una data posterior a la indicada no puguin ser 
presents a les publicacions de la festa degut al tancament de l’edició.  

 
16. Aquells establiments que participin en les degustacions han de dur a terme 

l’autoliquidació de  via pública de forma pública i d’acord a les ordenances 
vigents.  

 
17. Cada participant haurà de portar el material corresponent i els recursos 

humans necessaris per estar durant tot els temps que duri la fira.  
 

18. Qualsevol circumstància no prevista en les presents normes, serà resolta per 
l’organització. 

 
 
 


