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BASES DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA DE SANTA TECLA 2015 

 

1. Organització 

L’organització de la Fira de Santa Tecla és a càrrec de l'Ajuntament de Cassà de la Selva . 

 

2. Dates de la fira 

19 i 20 de setembre de 2015 

 

3. Horari de la fira 

És condició obligatòria participar a la fira els 2 dies. 

Les parades han d’estar obertes al públic de 10 a 20 h, tots 2 dies. 

L’horari de vigilància de la fira és de 20 h a 10 h, tot i així l’organització no es fa responsable del 

possibles robatoris o furts dels productes de les parades.  

Les empreses de Cassà, podran escollir la participació a la Fira entre 2 dies o només diumenge, 

respectant sempre els horaris especificats anteriorment. 

 

4. Muntatge i desmuntatge 

Es podrà accedir a l’espai de les parades el dissabte, de 8 a 9 h. A partir d’aquesta hora, els 

vehicles no podran romandre en aquesta zona. La parada que no estigui muntada abans de les 9.30 

h perdrà el dret sobre el seu espai i no se li retornaran els diners ingressats. 

Es podrà desmuntar el diumenge a partir de les 20.30 h. 

 

5. Sol·licituds 

Les sol·licituds per a participar  els 2 dies a la Fira es poden presentar fins al dia 6 de setembre, 

aquest inclòs.  

Les empreses de Cassà de la Selva que vulguin participar només el diumenge, hauran de presentar        

les sol·licituds abans del dia 9 d'agost. 

Si fora de termini es presenta una sol·licitud d’alguna parada amb productes no previstos a la fira 

fins aquell moment, l’organització estudiarà si l’accepta. 

La presentació de les sol·licituds i la documentació exigida es podrà fer: 



-  Presencialment al registre d’entrada de l'Ajuntament de Cassà de la Selva 

- Per correu electrònic a promocioeconomica@cassa.cat 

 

6. Adjudicació d’espais 

L’organització valorarà individualment cada sol·licitud. En cas de ser aprovada, decidirà 

l’emplaçament de la parada en funció de les necessitats de la fira. 

 

7. Taxes 

Preu per Fira: 

Parades fins a 4 m
2
   9,20 € 

Per cada m2 o fracció que superi 4m
2
 2,10 € 

 

El pagament es farà efectiu abans del 10 de setembre de 2015. En cas que no es faci el pagament 

en el termini indicat, l’autorització restarà sense efectes i l’Ajuntament podrà atorgar l’espai a un 

altre sol·licitant. 

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. 

 

8. Subvencions per a les empreses de Cassà de la Selva 

Les empreses de Cassà de la Selva que participin a la Fira, poden sol·licitar una subvenció del 50% 

de l'import de les taxes. 

 

9. Condicions generals 

- El responsable de cada parada haurà de responsabilitzar-se de la seva infraestructura (taules, 

cadires, decoració, etc.). 

- Els paradistes que necessitin electricitat, s’hauran de portar un generador de llum insonoritzat. 

- 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. 

- 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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- 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 no es compleixen les condicions exigides, 

detectades pel personal de l’Ajuntament. En aquest supòsit no es retornarà l’import de la taxa 

pagada per l’adjudicatari. 

- L’organització es reserva el dret a anul·lar la celebració de la fira per causes de força major. 


