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FIRA DE NADAL 2018  

de Santa Eulàlia de Ronçana 
 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

 

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana  organitza els propers 1 i 2 de 

desembre de 2018 la Fira de Nadal a l’aire lliure, ubicada al carrer Mare de Deu 

de la Salut/plaça 11 de setembre. 

 

L’horari de muntatge i desmuntatge de les parades serà el següent: 

 Muntatge Dissabte 1 de desembre: a les 8,30h  

 Desmuntatge Diumenge 2 de desembre: a les 14,00h 

 

Horari de la Fira: 

Dissabte 1 de desembre : de 10,00h a 20,00h 

Diumenge 2 de desembre : de 10,00h a 14,00h 

 

L’organització de la Fira de Nadal és a càrrec de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana. 

 

1.Sol·licituds 

 

La sol·licitud per poder participar es podrà presentar fins el 23 de novembre de 

2018. Aquesta s’haurà de registrar bé a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 

l’Ajuntament, o a través del web www.ser.cat (seu electrònica / tràmits / 

inscripcions fira). 

 

1.1 Documentació obligatòria 

 

 Model sol·licitud de participació a la Fira de Nadal. 

 Fotocopia del DNI o NIE de la persona responsable de la parada. 

 

Entitats sense ànim de lucre degudament registrades al REMAE 

 Model sol·licitud de participació a la Fira de Nadal. 

 Fotocopia del DNI o NIE de la persona responsable de la parada. 

 Breu descripció dels productes/objectes a vendre i de les activitats previstes 

 

 

1.2 Condicions generals d’acceptació 

El cost de participació a la fira és de 20 euros (els dos dies) 

El pagament es farà un cop confirmada l’acceptació de la inscripció a través 

del full d’ingrés establert per fer el pagament, abans de l’inici de la fira.  

 

Seguidament, s’haurà d’enviar el comprovant de l’ingrés per correu electrònic a 

navarroce@ser.cat Es considerarà formalitzada la inscripció un cop l’organització 

rebi el comprovant de pagament. 

 

 

http://www.ser.cat/
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2.Condicions de venda a la Fira 

 

 La condició indispensable per a la concessió d’una parada serà que aquesta 

ofereixi productes de tradició nadalenca, gastronomia nadalenca, regals nadalencs 

o decoració de la llar. 

 

 Els responsables de les parades seleccionades hauran de responsabilitzar-se de 

la infraestructura de la parada (taula, cadires, carpa, etc). 

 

 Els paradistes estan obligats a mantenir neta la zona que els correspongui. 

 

 Les parades disposaran d’una carpa, dues cadires, una taula i il·luminació. En cas 

de pèrdua o desperfecte, la parada haurà d’abonar la quantitat de despesa 

establerta a l’Ordenança Reguladora de preus públics. 

 

 L’Ajuntament no es fa responsable de les pèrdues, danys o furts de materials o 

productes durant el transcurs de la fira. Entre les 20h del dissabte i les 10h del 

diumenge la fira només estarà vigilada per la Policia Local, per tant NO disposarà 

de seguretat privada. Es recomana que els materials i objectes de venda es recullin 

el dissabte i es tornin a muntar el diumenge. 

 

 Els paradistes es faran càrrec de totes aquelles accions de responsabilitat civil 

que es puguin derivar de la seva activitat a la Fira o dels productes que 

comercialitzi. 

 

 Complir els horaris de la fira. 

 

 L’organització es reserva el dret d’admissió i la modificació de les condicions que 

es considerin necessàries. 

 

 Es posarà especial atenció en el compliment de les condicions generals de la fira. 

 

 En cas de mal temps l’Ajuntament no es fa responsable de la possible anul·lació 

de la Fira. 

 

 La inscripció en aquesta fira suposa el coneixement i acceptació d’aquestes 

condicions de participació. 

 

 

 

 

2.1 Parades de menjar i beguda 

 

 

 Les parades de venda de beguda i menjar han de manifestar que disposen de les 

mesures de higiene i la formació adequada per la venda i manipulació d’aliments 

d’acord amb la legislació vigent. 

 

 L’Ajuntament no es farà responsable en el cas que les parades de menjar i 

beguda ofereixin algun dels seus productes en mal estat. 

 

http://www.ser.cat/
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  Les parades de menjar i beguda hauran de disposar d’un assegurança de 

responsabilitat civil per cobrir possibles responsabilitats.  

 

Per a qualsevol tipus d’ampliació d’informació o dubte, s’haurà de dirigir a la 

Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana al 

telèfon 93 844 80 25 o bé mitjançant correu electrònic a navarroce@ser.cat 
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