
 
 

 

 
 

FIRA DE NADAL DE LLIÇÀ D’AMUNT 2021 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt organitza els propers 11 i 12 de desembre de 2021 la Fira de  
Nadal. La ubicació serà a la Plaça Julià Martí i Pou. 
  
Informació bàsica: 

- Ubicació: Plaça Julià Martí i Pou (accés pel carrer Sala Ambrós) 
- Horari de la fira: Dissabte 11: de 10h a 14h i de 16h a 21h 

Diumenge 11: de 10 a 14h i de 16h a 20h 
- Horari de muntatge: Dissabte 11 entre les 7h i les 10h 
- Horari de desmuntatge: Diumenge 12 de 20h a 22h 
- Es recomana no deixar material la nit del dissabte al diumenge. 

 
Sol·licituds 
El termini per poder inscriure’s a la Fira de Nadal de Lliçà d’Amunt és fins el dia 19 de novembre.   
Per inscriure’s cal omplir el formulari habilitat i enviar-lo a: kiku@q-am.com 
 
Condicions generals d’acceptació 
 
El cost per participar a la Fira de Nadal és el següent: 
 

No empadronats a Lliçà d’Amunt 
 Preu: 10€ per metre lineal 
 Lloguer de carpa: Els participants hauran de portar la seva pròpia parada. En cas de 

no tenir, l’Ajuntament us pot facilitar una carpa de 3x3 l’import de la qual serà de 
100€ que hauran de ser assumits pel participant. 
 

Empadronats a Lliçà d’Amunt 
 Preu: 10€ per metre lineal 
 Parada: Els participants hauran de portar la seva pròpia parada. En cas de no tenir, 

l’Ajuntament us facilitarà una carpa de 3x3 l’import de la qual serà 
de 25€ que hauran de ser assumits pel participant. 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
Posteriorment al lliurament de la sol·licitud rebreu un correu comunicant l’acceptació de la vostra 
parada i el número de compte corrent on haure de fer l’ingrés de l’import corresponent. En aquest 
moment s’obrirà un termini de 5 dies per fer l’esmentat ingrés. La participació no es donarà per 
confirmada fins a haver rebut el justificant de pagament dins el termini indicat.  
 
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 (taules, cadires, carpa etc.). 

 Totes les parades de la fira disposaran d’un endoll per a poder connectar un aparell 
elèctric. Caldrà però que portin un allargament per connectar-se al que estigui més 
a prop de la seva parada. 

 Els paradistes estan obligats a mantenir neta la zona que els correspongui. 
 Les parades que hagin sol·licitat una carpa, disposaran d’il·luminació, de dues cadires 

i de dues taules. En cas de pèrdua o desperfecte, la parada haurà d’abonar la 
quantitat de despesa establerta a l’Ordenança Reguladora de preus públics. 

 Tots els productes que es comercialitzin en el mercat de Nadal hauran de complir la 
normativa vigent específica que correspongui en cada cas. 

 L’Ajuntament no es fa responsable de les pèrdues, danys o furts de materials o 
productes durant el transcurs de la fira. Entre les 21h del dissabte i les 10h del 
diumenge la fira disposarà de seguretat privada per vigilància de la infraestructura 
de l’espai.  

 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. 

 Es obligatori tenir oberta la parada durant tot l’horari de la fira. 
 L’organització es reserva el dret d’admissió i la modificació de les condicions que es 

considerin necessàries. 
 El no compliment d’aquestes condicions serà motiu d’exclusió a la selecció 

d’adjudicació de les parades per la fira. 
 La inscripció en aquesta fira suposa el coneixement i acceptació 

d’aquestes condicions de participació. 
 No hi tenen cabuda els partits polítics i tampoc entitats 

vinculades a algun partit polític o que tinguin com a objectiu la 
divulgació de temes polítics. 
 



 
 

 

 
 
 
2.1 Parades de menjar i beure 

 Tots els elements de cuina perillosos s’han de comunicar a l’organització (bombones 
de gas, graelles ...) i han de quedar protegits i apartats de tots els visitants. 

 Les parades de venda de beguda i menjar hauran 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 fa responsable en el cas que les parades de menjar i beguda 
ofereixin algun dels seus productes en mal estat. 
 

Per a qualsevol tipus d’ampliació d’informació o dubte, dirigiu-vos a:  
 

 
 

 


