
  

  

  

NORMATIVA QUE REGULEN LA PARTICIPACIÓ DE PARADES AL  

MERCAT D’ESTIU DE CUBELLES 2022  

  

NORMES GENERALS  

1. El mercat d’estiu tindrà lloc des del 18 de juny fins el 10 de setembre de 

2022.  

  

2. La ubicació serà el Passeig Marítim de Cubelles.   

  

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.  El nombre màxim de 

parades segons producte serà:   

  

- 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.   

- En el cas de roba i altres productes, no es podrà repetir producte 

per tant caldrà presentar fotografia dels articles i en cas de repetició 

es farà per ordre d’inscripció.    

- No es permet menjar preparat ni productes de degustació 

d’establiments del voltant.  

- Es prioritzarà qui monti carpa blanca o similar per exposar els 

productes. El sol·licitant haurà d’aportar fotografia del model de 

parada que farà servir, i aquest haurà de comptar amb el vistiplau 

de la corporació. Els productes hauran d’estar disposats de forma 

ordenada   

- En cas de no cobrir totes les vacants es podrà  ampliar el termini 

d’inscripció pels productes que faltin.   

  

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 sis metres. En cas de ser mida 

superior per tipologia de parada s’acceptarà fins a 8 metres segons 

capacitat d’espai disponible i valoració de l’organització.   

  

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 8037d0aec1a74a1ca5dc167b8d655132001

Url de validació https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp


  

  

6. L’horari d’apertura al públic serà a partir de les 18:00h 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.  

  

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. No es podrà entrar 

amb vehicle a partir de les 18.00h. Un cop finalitzada la fira, màxim a les  

01:00h, es podrà entrar de nou el vehicle pel desmuntatge de les parades.  

  

7. 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) o 

per seu virtual del 16 al 22 de maig de 2022.  

  

S’avisarà als admesos durant la setmana del 30 de maig al 27 de maig i 

caldrà que els paradistes admesos facin la corresponent autoliquidació 

segons els metres autoritzats durant la setmana del 30 de maig al 5 de 

juny.   

  

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

la fira d’artesania d’estiu.   

  

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

  

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

  

  

11. 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.  

  

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

l’ajuntament.   
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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. Es obligatori presentar fotografia dels productes.   

  

19. A la parada només haurà d’estar el/la titular que hagi realitzat 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.  En previsió que en les esmentades dates estigui ja en funcionament a la 

zona l’estacionament regulat de vehicles (zona blava), es reservarà un 

espai específic per aquest fi destinat únicament a paradistes al pàrquing 

de l’antiga discoteca (cantonada Av.Jaume I/Carrer Pla de Sant Pere) i es 

lliurarà un distintiu identificatiu a cadascun dels paradistes sol·licitants 

amb el número de matrícula especificat. 

 

24.  A les dates del 8 al 10 de juliol està prevista la Festa Pirata a la mateixa 

ubicació. Serà l’empresa organitzadora la que marcarà els criteris de 

posibles canvis d’ubicacions o similars pel dissabte 9 de juliol. 
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25. Qualsevol circumstància no prevista en les presents normes, serà resolta 

per l’administració 
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