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“NORMES  DE PARTICIPACIÓ AL  MARKET  GIRONELLA VILA DE GIRONELLA” 

 

1. OBJECTE 

La finalitat d'aquestes bases reguladores es garantir el  correcte desenvolupament del 

Market Gironella Vila de Nadal  de Gironella que tindrà lloc a Gironella del 3 de desembre 

de 2022 al 5 de gener de 2023. 

Per aquest motiu, s'aproven aquestes bases reguladores i convocatòria a efectes de 

garantir el bon funcionament del participants del Market Vila de Nadal de Gironella. 

 

2. RÈGIM JURÍDIC  

Aquestes bases es regeixen pels següents textos normatius:  

- Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.  

- Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants 

- Ordenança fiscal número 13:  per parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i 

ambulants i rodatge cinematogràfic. 

 

3. ORGANITZACIÓ 

Per a la realització d’aquest mercat, l’Ajuntament posa a disposició dels venedors: 

- 21 casetes de fusta  de 2x3mx2,65 (mides interiors) equipades amb punt de 

llum, endolls, mostrador i postades. Per la part frontal, es poden obrir 

totalment o parcial (queda un taulell de 3m x 0,4m, i queda a una alçada de 

1,02m. Els venedors són els encarregats d’obrir i tancar la caseta cada dia. 

 

El nombre total podrà variar en funció de l’espai final disponible. 

 

L’horari del Mercat serà: 

D’11.00h a 14.00h i de 15.30h a 21.00h els dies 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 i 18 de 

desembre. De 14.00h a 15.30h no serà obligat tenir la parada oberta.  

D’11.00h a 14.00h i de 15.30h a 20.00h els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener. 

De 14.00h a 15.30h no serà obligat tenir la parada oberta. 
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De 15.30h a 20.00h els dies 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30 de desembre i 2, 3, 4 de gener. 

L’horari de presentació i col·locació de les parades serà de 8.30h a 10.30h els dies que el 

Market obri al matí, i de 13.00h a 15.00h els dies que el Market obri en horari de tarda.  

4. REQUISITS D’ACCÉS 

- Ser ciutadà espanyol, de la UE o amb permís de residència a Espanya. 

- Haver complert els 18 anys. 

- Disposar producte artesanal o de proximitat. 

 

5. VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS 

- Les sol·licituds es valoraran d’acord amb el següents criteris: 

o El compliment dels requisits d’aquestes bases. 

o El nombre de parcel·les disponibles. 

La valoració final es comunicarà als interessats per correu electrònic o bé via 

telefònica. 

Un cop confirmada la participació al mercat de productes, caldrà realitzar una 

transferència del import requerit especificant el nom del paradista + Market 

Gironella Vila de Nadal. 

 

6. OBLIGACIONS DELS PARADISTES 

- Les parades han de romandre obertes durant tot l’horari d’obertura del 

mercat. 

- Cada paradista haurà de responsabilitzar-se de la neteja de la parada i 

disposar dels elements necessaris per a la recollida de residus. 

- Els paradistes es fan responsables dels objectes que deixin a la seva caseta. 

L’organitzador no es fa responsable dels objectes i productes que es deixin a 

la carpa i dels furts, ruptura o pèrdua que hi pugui haver. 

-  Cada paradista és responsable del compliment de la normativa aplicable al 

desenvolupament de la seva activitat o productes que ven. Es fa responsable 

de la normativa higiènico-sanitària. 
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- Els organitzadors tenen la plena potestat de prendre decisions davant 

successos imprevistos en el transcurs de la fira. 

- No es permetrà cap alteració a la caseta adjudicada (fer forats, clavar 

postades...) ni decorar-ne l’exterior. 

- La totalitat del aparells elèctrics connectats no pot superar la potència de 

2.000W. 

- L’ajuntament o el personal tècnic organitzador podrà inspeccionar les parades 

per tal de comprovar si es compleixen les prescripcions d’aquestes bases per 

garantir el bon funcionament de la fira. 

 

 

7. SUSPENSIÓ DEL MERCAT  

Si el Market no es celebrés per causes de força major, els participants podran sol·licitar la 

devolució mitjançant instància adreçada a l’Ajuntament de Gironella. 

 

Un cop rebuda la confirmació d’assistència i realitzada la transferència no procedeix la 

devolució dels diners per alguna causa aliena a l’ajuntament. 

 

8. DISPOSICIÓ FINAL  

La participació al Market de Nadal de Gironella implica l’acceptació d’aquesta normativa. 

 

En tot allò no previst en aquestes bases s’aplicarà el que estableixi la normativa vigent. 

 

 


