
 
 

NORMES QUE REGULEN LA PARTICIPACIÓ DE PARADES PEL MERCAT 
DE PAGES I ARTESÀ DE LA FESTA DE LA VEREMA DE CUBELLES 2016 
 
NORMES GENERALS 
 

1.  La Festa de la Verema tindrà lloc el divendres 9 de setembre i el 
dissabte 10 de setembre de 2016 a la Plaça del Mercat de Cubelles.  
 

2. Vist que per la Festa de la Verema s’ofereixen degustacions de vi i cava i 
degustacions gastronòmiques es vol organitzar un mercat de pagès i 
artesà amb parades provinents del territori i d’altres poblacions.  

 
3. La condició indispensable per participar als establiments és que 

s’ofereixin productes per vendre relacionats amb el vi i el cava i amb el 
mon de la pagesia  sempre i quan no siguin els productes que ja 
ofereixen els establiments de degustacions de vi/cava i degustacions 
gastronòmiques vist que ja hi ha unes normes de participació per aquests 
establiments. 

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

 
5. Cada establiment participant disposarà d’un espai assignat per 

l’Ajuntament.  
 

6. Aquells expositors que ho desitgin, podran començar a muntar a partir de 
les 8,00h del mateix divendres 9 de setembre.   
 

7. Caldrà que tots els expositors tinguin els seus espais a punt abans de les 
19 hores del mateix divendres. 
 

8. Aquells expositors que ho desitgin, podran començar a desmuntar a partir 
de les 00,00h del mateix dissabte 10 de setembre.   
 

9. No està permès tenir música als estands. L’Organització serà la 
encarregada de gestionar el servei de megafonia. 
 

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

11. Les despeses de qualsevol desperfecte ocasionat, aniran a càrrec del 
paradista.  
 

12. Els establiments que vulguin participar hauran de presentar instància a la 
oficina de participació ciutadana (OPIC) abans del dia 31 de maig de 
2016. Es podrà ampliar el termini en el cas que no es compleixin les 
expectatives amb els establiments inscrits.  
 



 
 

13.  Els paradistes interessats hauran d’abonar en el moment de fer la 
sol·licitud el preu públic de 2euros/m2.  
 

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

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

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

 
 

 


