
 

BASES MERCAT. 22a FIRA DEL PA, 11 i 12 DE JUNY DE 
2022 
 
PRODUCTE 
• Al Mercat s’hi poden vendre tot tipus de productes d’artesania, alimentació, 

productes naturals i els relacionats amb el pa, la farina i el blat.  
• S’admetran fins a 3 parades d’un mateix producte, per ordre d’inscripció.  
• Seran productes prioritaris els relacionats amb el món del pa, la farina i el 

blat. En aquest cas, no hi haurà límit de parades.  
• Només es pot vendre el producte descrit en la butlleta d’inscripció. 

 

NORMATIVA APLICABLE  
• Es poden presentar al mercat aquelles parades que compleixen la Llei 

18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. O sigui la que regula la 
venda no sedentària, que es realitza en espais o vies de titularitat pública, fora 
d’un establiment comercial permanent, de manera periòdica.  

• Les parades hauran de complir amb la normativa vigent d’elaboració i venda del 
producte. En el cas dels productes alimentaris: tenir els equips de fred 
necessaris per assegurar al conservació del producte. També tenir pantalles o 
vitrines per preservar els aliments que no tenen envàs, excepte parades de 
fruita i verdura.  
 

ADMISSIÓ AL MERCAT  

• Per sol·licitar una parada cal omplir i signar la butlleta d’inscripció.  
• També és necessari fer arribar una fotocòpia de l’assegurança de 

responsabilitat civil, el certificat d’estar al corrent de la seguretat social i 
el certificat de manipuladors d’aliments en el cas de les parades 
d’alimentació.         

• Si sou admesos rebreu una carta d’admissió, on us indicarem la manera de fer 
el pagament. Tindreu 7 dies per fer-ho. Passat aquest termini,  si no s’ha fet el 
pagament la inscripció quedarà anul·lada.  

• Hi ha temps fins el divendres 3 DE JUNY DE 2022 per enviar butlletes, sempre 
i quan quedi espai disponible al Mercat.  

• Les parades que quedin en llista d’espera seran admeses si hi ha baixes, per 
ordre d’inscripció i segons la varietat del producte.  

• Cada any cal fer una nova inscripció al Mercat.  No es reserva plaça d’un any per 
l’altre.  

• Només es retornaran els diners pagats si s’anul·la la inscripció 15 dies abans del 
Mercat.  

• Són motiu de no admissió en futures edicions: 
1. Si una vegada admesos no es comunica  que no assistireu al Mercat.  
2. No presentar-se el dia del Mercat. 
3. No respectar l’horari sense causa justificada.  
4. No estar conforme amb l’espai assignat per l’organització. 
5. Tenir un comportament conflictiu durant el Mercat. 



 
• L’organització es reserva el dret d’admissió o expulsió del Mercat. 

 
 PARADES 

• La instal·lació de la parada tots dos dies té un cost de 11 €.  
• La parada pot fer com a màxim 4 m. lineals. No es poden ocupar més 

metres que els indicats a la butlleta d’inscripció.  

• L’organització donarà a cada parada 1,5m de fondària.  
• Heu de marcar a la butlleta si veniu amb remolc, tendal i/o paraigua; i dir quines 

mides fan. 

• Les parades que portin grup electrògen es posaran de manera que no molestin a 
la resta de participants, sempre que hi hagi espai suficient al Mercat. 

• L’organització assignarà el lloc a cada firaire. El dia del Mercat no es farà cap 
modificació d’aquest lloc.  

• Pels expositors de Castelló d’Empúries, la instal·lació de la parada és 
gratuïta. I l’Ajuntament de Castelló d’Empúries els cedirà les taules si és 
necessari. 

 

ESPAI 
• El Mercat es celebra el  Dissabte i el Diumenge 11 i 12 de juny  al pàrking 

de l’Ecomuseu Farinera.  

• L’horari del mercat és de les 10:00 h fins les 20:00 h 

• El mercat es realitza a l’aire lliure. Es disposarà de servei de vigilància la nit del 
11 de juny. Entre les 20h del dissabte i les 9.30h del diumenge. 

• L’organització no subministrarà ni aigua ni llum a les parades.  

• L’organització donarà a cada firaire un horari per parar al Mercat. Els firaires que 
arribin tard hauran d’esperar per poder parar fins que l’organització els avisi. I 
no es podrà assegurar que arribin amb cotxe fins al lloc de la parada. 

• L’horari per parar s’acaba a les 9h del matí. Després d’aquesta hora no es podrà 
muntar la parada i constarà el firaires com a no presentat.  

• L’organització no es fa responsable de la seguretat dels objectes personals dels 
firaires ni dels productes del mercat en cas de robatori. Esteu atents! 

• Si fa mal temps l’organització no habilitarà cap altre lloc alternatiu. 
Tampoc es retornaran els imports pagats en concepte de taxa.  

• Tots els participants es comprometen a: 
� Tenir net l’entorn durant la fira i deixar-lo net una vegada desmuntada 

la parada. 
� Protegir el terra, en cas que es facin menjars o altres activitats que el 

puguin fer malbé. 
� Fer servir els contenidors per a la recollida selectiva d’escombraries. 
� Muntar i desmuntar les parades amb el màxim de respecte cap als 

veïns i la via pública. 



 
BUTLLETA MERCAT DE LA 22a. FIRA DEL PA  
11 i 12 de juny de 2022 

Nom:     Cognoms: 
 
NIF o DNI: 
 
Adreça: 
 
Població:     C. P.: 
 
Telèfon/s:    e-mail:  
 
Mòbil de contacte durant la fira:  

 
PRODUCTE: ____________________________________     
                                                     
PARADA: Dimensions  ___________________    m. Lineals. (Màxim 4m) 
 
Indiqueu si porteu:  
� Remolc        Mides: _______________ 
� Tendal amb ocupació de la via pública    Mides: _______________ 
� Grup electrogen propi     Mides: _______________ 
 
Documentació (cal adjuntar en fotocòpies):  
 
� Assegurança de responsabilitat civil         
� Seguretat social 
� Carnet de manipulador d’aliments 
 
 
� He llegit i accepto les bases del mercat i la clàusula de la llei de protecció 
de dades (RGPD) 
 
Data,      Signatura, 
 
 
 
*No s’acceptaran butlletes que no estiguin degudament signades. 
Enviar aquesta butlleta a l’adreça postal: c. Sant Francesc, 5-7 17486 Castelló d’Empúries o 
per e-mail: firapa@ecomuseu-farinera.org 
 
En compliment del que disposa des del 25 de maig de 2018 al Reglament General de Protecció de 
Dades (Reglament (UE) 2016/679), us comuniquem que les vostres dades personals formen part d’un 
fitxer automatitzat propietat d’ ECOMUSEU LA FARINERA DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES. Així 
mateix, autoritza a ECOMUSEU a publicar imatges que es prenguin durant “la fira”, en les quals s’hi 
pugui veure identificat, a la pàgina web, fulletons de divulgació, notes de premsa, o altres mitjans de 
comunicació utilitzats per ECOMUSEU. Us notifiquem que teniu el dret d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició de les vostres dades. Per a exercir l’esmenta’t dret podeu dirigir-vos per escrit a 
ECOMUSEU LA FARINERA DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES - SANT FRANCESC, 5-7 -- 17486 -- 
CASTELLÓ D'EMPÚRIES, adjuntant una fotocòpia del vostre DNI. 


