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Dates, ubicació i horari de la Fira de Santa Tecla 
La Fira de Santa Tecla d’aquest any se celebrarà del 21 al 23 de setembre. L’espai Fira 
(paradistes) té lloc el dissabte i el diumenge, per tant els dies 22 i 23 de setembre de 2018, a la 
plaça de la Coma 
L’horari de les parades és de de 10 a 20 h, tant dissabte com diumenge.  
Com a novetat, aquest any, el dissabte de la Fira tindrà lloc un Sopar popular de la Botifarra de 
Cassà on es preveu que hi assistiran més de 400 persones. Per  aquest motiu, aquells 
paradistes que ho desitgin, podran allargar l’horari fins més tard. 
No és podrà desmuntar abans de les 20 h, excepte per causa de força major. 
 
Horaris de muntatge i desmuntatge 
Es podrà accedir a l’espai de les parades el dissabte, de 7.30 a 9 h, pel carrer del Molí. A partir 
d’aquesta hora, els vehicles no podran romandre en aquesta zona. No es podrà desmuntar 
abans de les 20 h excepte per causes de força major o meteorològiques. 
 
Sol·licituds de participació a la Fira de Santa Tecla 
 
Els interessats en obtenir la corresponent autorització han de presentar una instància 
electrònica.  És necessari el certificat digital o estar donat d’alta a idCAT Mòbil. 
Cal fer la sol·licitud on hi consti amb claredat la petició (per exemple, FIRA SANTA TECLA 2018, 
número de metres que sol·licita, productes que porta,etc.) 
 
A documents relacionats, és imprescindible annexar els documents necessaris en cada cas, 
com per exemple:  

- NIF, NIE o CIF 

- Assegurança de responsabilitat civil 

- Últim rebut d’autònoms 

- Declaració responsable d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social, 
amb l’Ajuntament de Cassà de la Selva (en cas de ser resident d’aquest municipi)  

-  IAE 

- En cas de sol·licitud de venda de productes alimentaris caldrà aportar, a més, una 
còpia del certificat de formació en manipulació d’aliments i /o registre sanitari. 

- Fotografia dels productes  

Si fora de termini es presenta una sol·licitud, l’organització estudiarà si l’accepta. 
 
Productes i preus de venda 
Els paradistes han de vendre els productes autoritzats en la sol·licitud. Els venedors han de 
complir les prescripcions higienicosanitàries que preveu la legislació vigent. 
S’ha de col·locar a la vista del públic els preus dels articles que es venen, de manera que siguin 
fàcilment visibles i entenedors. 
 
Neteja 
Els paradistes han de mantenir l’espai adjacent i la parada en bon estat de conservació i neteja, 
tenint cura que els productes exposats a la venda compleixin unes condicions òptimes. 

https://identitats.aoc.cat/o/oauth2/auth?scope=autenticacio_usuari&state=auth&redirect_uri=https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/forms_base/validresponse.asp&response_type=code&client_id=tramits2.seu.cat&approval_prompt=auto
https://identitats.aoc.cat/o/oauth2/auth?scope=autenticacio_usuari&state=auth&redirect_uri=https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/forms_base/validresponse.asp&response_type=code&client_id=tramits2.seu.cat&approval_prompt=auto
https://idcatmobil.seu.cat/
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Un cop finalitzat l’horari de venda de la fira o mercat especial, els paradistes han de deixar 
l’espai ocupat totalment lliure de residus i brossa. El compliment d’aquesta obligació es sotmet 
al control de l’Ajuntament, que podrà portar a terme l’execució subsidiària d’aquests treballs, 
amb càrrec als titulars de les parades mitjançant el corresponent rebut addicional, amb 
independència que l’actuació pugui ser objecte de sanció, si s’escau. 
 
Seguretat i assegurança 
El personal designat per l’Ajuntament de Cassà de la Selva podrà inspeccionar en qualsevol 
moment les parades per tal de comprovar si s’ajusten a les prescripcions reglamentàries i 
prendre les mesures corresponents, així com proposar el que consideri oportú a l’autoritat 
municipal. 
Hi haurà servei de vigilància de dissabte 22 de setembre, a les 20 h, fins el diumenge 23 de 
setembre a les 10 h. Tot i això, l’Ajuntament de Cassà de la Selva no es fa responsable dels 
danys que puguin sofrir les instal·lacions, ni del deteriorament, robatori o furt dels objectes. 
En cap cas l’Ajuntament tindrà responsabilitat subsidiària en els casos de mal servei, males 
condicions dels aliments, etc. 
 
 


