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1.– Presentar la fitxa d’inscripció que s’adjunta, al registre de l’Ajuntament, Pl. Onze de Setembre, 
núm. 1, 08811 Canyelles, o bé per correu electrònic a promocioeconomica@canyelles.cat, 
degudament omplerta i amb la signatura i el segell de l’empresa, si s’escau. DATA LÍMIT 
D’INSCRIPCIÓ EL 11 DE NOVEMBRE DE 2011. (Per qüestions d’organització, No 
s’acceptarà cap fitxa d’inscripció que tingui entrada amb data posterior). 
 
2.- Esperar rebre confirmació de l’Ajuntament en relació a l’acceptació de la parada, abans de fer 
l’ingrés corresponent. 
 
3.- Una vegada efectuades les anteriors operacions, Ingressar al compte de l’Ajuntament l’import 
corresponent, d’acord amb les taxes municipals següents: 

Parades d’alimentació, artesans, productes nadalencs, jardineria, etc: 
Fins a 3 m lineals:    30,00 € 
Fins a 6 m lineals:    60,00 € 
Mes de 6 m lineals:  75,00 € 
Bars: 75,00 € 
Bonificacions: si es tracta d’entitats sense ànim de lucre abonaran com a màxim el 
50% de l’import de la categoria corresponent. 

 El número de compte on s’ha d’efectuar l’ingrés és, a l’entitat Caixa Penedès, 
2081/0105/46/3110000056, i el concepte ha de ser FIRA SANTA LLUCIA I NOM DE L’EMPRESA. 
 
La parada que incompleixi els metres lineals d’ocupació de via pública que li han estat 
atorgats per l’organització podrà ser expulsada de la Fira    
 
4.– Per participar a la Fira caldrà que els productes siguin exclusivament nadalencs, tradicionals, 
populars i de jardineria. No s’acceptarà cap sol·licitud que no reuneixi aquestes condicions. 
 
5.– Enguany, el muntatge de parades serà el següent:  
Els espais es podran ocupar a partir del dissabte 3 de desembre  de 15.00 a 21.00 hores. 
El diumenge 4 de desembre, de les 5.00 a les 8.00 hores. 
Els dies i horaris indicats,  hi haurà un membre de l’organització per indicar-vos el lloc que teniu 
assenyalat.  
Es condició indispensable que la parada estigui completament muntada a les 9.00 del matí del 
diumenge 4 de desembre i no es podran desmuntar abans de les 21.00 h. 
Aquell paradista que no s’hagi presentat a les 8.00 h quedarà exclòs i perdrà tot el dret a reclamar la 
devolució de la taxa. 
 
6.– Cada paradista s’haurà de portar el material necessari pel bon funcionament de la seva parada. 
L’organització posarà a disposició de cada parada el punt de llum corresponent. 
 
7.– Una vegada finalitzada la Fira cada paradista haurà de dipositar tots els residus que la seva parada 
hagi pogut generar durant el dia, a dintre de la bossa que l’organització li haurà donat prèviament  i 
deixar-la al contenidor que tingui mes proper. (posteriorment es verificarà la neteja i en el supòsit de 
no haver-ho fet, quedarà exclòs de participació per a properes edicions de fires al 
municipi).  
 
8.– L’organització es reserva el dret de modificar aquestes normes i posar-ne d’altres si així ho creu 
necessari, per garantir el bon funcionament de la Fira.  
 
9.– L’organització no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar entre els paradistes, ni els 
que els paradistes puguin ocasionar a tercers. Qualsevol dany que els paradistes ocasionin al patrimoni 
municipal i a la via pública haurà de ser indemnitzat, integrament, amb l’import econòmic de la 
reparació efectuada, sens perjudici del corresponent expedient sancionador, en el seu cas. 
 
 
Informació i Inscripcions: 
Ajuntament de Canyelles 
Pl. Onze de Setembre, 1 
93.897 30 11 -  

promocioeconomica@canyelles.cat 


