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BASES PARTICIPACIÓ MERCAT DE NADAL 2015 DE CASSÀ DE LA SELVA 

 
 

1. Data, lloc i horari 
El Mercat de Nadal de Cassà de la Selva tindrà lloc el dissabte 5 de desembre a la plaça de la Coma. 
L’horari del mercat serà de 10.00 a 20.00 hores. Les parades han de romandre obertes durant tot l’horari 
del Mercat. 
 
2. Organització 
L’organització del Mercat de Nadal és a càrrec de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
3. Sol·licituds 
Les sol·licituds de participació al Mercat de Nadal es faran mitjançant la instància específica i es poden 
presentar fins al dia 15 de novembre de 2015,  inclòs. 
Si fora de termini es presenta una sol·licitud d’algun producte que prèviament no ha estat demanat, el 
regidor/a de Promoció Econòmica, sota el seu criteri, la podrà acceptar. 

3.1 Presentació de les sol·licituds 
La presentació de les sol·licituds de participació es pot fer: 
- Presencialment al registre d’entrada de l'Ajuntament de Cassà de la Selva 
- Per correu electrònic a promocioeconomica@cassa.cat 
3.2 Documentació necessària 
Cal presentar el model d’instància emplenat i signat juntament amb la documentació requerida: 
- Fotocòpia del DNI, NIF o CIF 
- Descripció de la parada i dels productes que es volen vendre 
- Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms, del certificat d'IAE i de l’assegurança de responsabilitat 

civil (excepte els creadors/artesans locals) 
- Fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments i del registre sanitari, en cas d’artesans de 

productes alimentaris. 
 

4. Productes autoritzats al Mercat de Nadal 
- Pessebres, betlems, figures, coves, suro i complements per al pessebre 
- Molsa i derivats, vegetal verd natural  i arbres de Nadal, sempre que no es tracti d’espècies 

protegides 
- Ponsèties, branques d’eucaliptus, ramets de la sort... 
- Espelmes, boles i tots aquells articles dedicats a la decoració i ornament de les festes 

nadalenques 
- Tions i complements tradicionals 
- Material elèctric d’ús nadalenc 
- Torrons, neules, mel, llaminadures per al tió i altres dolços propis d’aquestes festes 
- Joguines i contes  
- Artesania  
- Joieria, bijuteria, perfumeria i complements 

 
5. Parades 
Cada parada haurà d'estar ornamentada amb motius de decoració nadalenca. Es recomana que el taulell 
de la parada es revesteixi amb roba de color vermell. 
L'enllumenat s'haurà de fer amb llums de baix consum i, el paradista haurà de portar cablejat homologat. 
L'extensió mínima del cablejat ha de ser de 5 metres i ha d'estar preparat per poder-se connectar al grup 
electrogen insonoritzat que haurà de portar el paradista o bé per fer una connexió eventual que el mateix 
paradista haurà contractat a la companyia elèctrica. 
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6. Horaris de muntatge i desmuntatge 
Es podrà accedir amb vehicles a la plaça de la Coma, pel carrer del Molí, el dissabte de 7.00 a 9.00 h del 
matí. A partir de les 9.00 h, tots els vehicles hauran de ser fora d’aquest recinte. 
No es podrà desmuntar abans de les 20.00 h. 

 
 
       7. Taxes 

El preu de les taxes és la fixada per l’ordenança fiscal núm. 21, tarifa tercera: 
- Parades o atraccions fins a 4 m2  36,70 € 
- Per cada m2 o fracció que superi 4m2   8,39 € 

  
       7.1. Pagament de les taxes 

L'import de les taxes que cal pagar s’informarà per correu electrònic a cada sol·licitant i s’haurà de 
fer efectiu mitjançant transferència bancària al núm. de compte següent, abans del dia 20 de 
novembre: ES21 00810248860001003006. Caldrà enviar el comprovant del pagament a 
promocioeconomica@cassa.cat 
 

    8. Subvencions 
Poden sol·licitar subvenció per la participació al Mercat de Nadal totes aquelles empreses, persones 
físiques i jurídiques que participin en el Mercat de Nadal a títol individual o a través d’associacions 
de comerciants.  
L’import màxim de la subvenció per als participants al Mercat de Nadal consistirà en un 75% de 
l’import pagat corresponent a la taxa de participació al Mercat de Nadal. 
Per a participants del municipi l’import màxim de la subvenció consistirà en un 87% de l’import 
pagat corresponent a la taxa de participació al Mercat de Nadal. 
 
8.1. Pagament de les subvencions 
Les subvencions es pagaran mitjançant transferència bancària al núm. de compte indicat a la 
instància de sol·licitud de participació al Mercat de Nadal, sempre que s'hi acrediti l'assistència i que 
es compleixin els horaris establerts. 

 
9. Condicions generals 
- L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament valorarà individualment cada sol·licitud. En cas de ser 
aprovada s'adjudicarà l'emplaçament de la parada en funció de les necessitats del mercat. Els paradistes 
hauran d'acceptar la distribució que l'organització faci de les parades. 
- S'ha de complir l'horari establert  per al Mercat de Nadal. 
- Els paradistes han de tenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en perfectes condicions de neteja en 
tot moment durant la fira.  
- Els preus dels productes hauran d’estar exposats al públic.  
- La retolació de la parada ha de ser en català, així com qualsevol publicitat visible.  
- Queda prohibida la reproducció de música individual, excepte en el cas que s’hagi autoritzat 
expressament.  
- Cada paradista es fa responsable de tenir tots els permisos necessaris per a la seva activitat i és 
responsable del compliment de la normativa aplicable al desenvolupament de la seva activitat i als 
productes que ven, així com de la normativa higiènico-sanitària o de la degustació de productes 
d'alimentació. 
- Cada paradista vendrà els productes descrits en la instància d'inscripció i pels quals s'ha atorgat la 
subvenció. 
- L'Ajuntament no es fa responsable de les pèrdues, danys o furts de materials o productes durant el 
transcurs de la fira.  
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- Cada paradista es fa responsable dels danys a tercers derivats de la decoració, infraestructura o dels 
materials que incorpori la seva parada o dels productes que vengui o exposi. 
- L’organització es reserva el dret d’admissió i la modificació d’aquestes bases per causes justificades.  
- L’organització es reserva el dret a tancar la parada si el personal de l'Ajuntament detecta que no es 
compleixen les condicions exigides. En aquest supòsit no es retornarà l’import de la taxa que ha pagat 
l’adjudicatari.  
- L’organització es reserva el dret a anul·lar la celebració de la fira per causes meteorològiques o de força 
major 
- En cas d’anul·lació de l’activitat per causes meteorològiques o de força major no es retornarà l’import 
pagat en concepte de taxa de l’autorització. 


