
FIRA DE NADAL DE TOSSA DE MAR 2022 
  

  
1 de Novembre de 2022 
  
UNIO DE BOTIGUERS TOSSA, organitza aquest any la Fira de Nadal com un instrument de 
promoció del comerç i de l'activitat professional local. 
  
¿Per què la Fira de Nadal aquest 2022? 
Les activitats de fires locals, són elements estratègics d’interès per a l'atracció de visitants a la 
nostra localitat. És a dir, si som capaços de muntar una fira i de convèncer gent perquè vingui a 
visitar-la, aquest públic també aprofitarà la visita a la fira per passar una jornada d’oci al 
municipi i gaudir dels comerços, ofertes de restauració o allotjament. 
El desenvolupament d’una fira de Nadal, és doncs una oportunitat per cercar sinergies entres 
les fires i els negocis locals. 
  
  
És oportú també, recordar que la Fira de Nadal de Tossa és una fira de petit format que té per 
objectius: 

●  Potenciar l'activitat comercial local mitjançant "espais de promoció" com parades, tallers, 
mostres, etc. 

●  Ajudar en el pla municipal “Retroba't amb Tossa”. 
●  Ser un aparador dels productes i serveis locals. 
●  Oferir als vilatans i els visitants una oferta d’oci i també la possibilitat de comprar 

productes de regal per les èpoques nadalenques, alimentació i productes elaborats 
artesanalment. 

  
No depèn només de nosaltres 
  
S'ha de tenir en compte que tot el que s'exposi i proposi a continuació, quedarà supeditat a la 
seva cancel·lació o modificació, per conseqüència de les ordres o instruccions rebudes per part 
dels òrgans de govern superiors a aquesta associació, sense que això suposi  indemnització o 
reclamació de qualsevol tipus per part de participants, proveïdors ni col·laboradors. 

Els candidats a participar en la fira han d'entendre que l'organització de la Fira de Nadal es 
reserva el dret a la cancel·lació o replantejament temàtic de la Fira sense possibilitat de cap 
reclamació 

 A/ Bases per participar a la Fira de Nadal 
A.1/ Tipologies expositors o espais de promoció (EP2022) 
  
Es posen a disposició 40 espais de promoció (parades), en endavant “EP   

●  40 espais EP (Exposició productes o serveis). 
●  Un número per determinar d’espais d’ET (Exposició Taller). Per fer demostracions, 

formacions o altres activitats. 



A.2/ Dates 

Les dates de desenvolupament de la Fira són les següents. 
  

  
A.4/ Ubicació 
La ubicació serà al Passeig del Mar i Passeig Mossèn Cinto Verdaguer. Els sol·licitants podran 
escollir els metres lineals que es precisen per dur a terme la seva activitat. Enguany es posa a 
disposició dues opcions. 

●  3m (Lineals) 
●  6m (Lineals) 

  
A.5/ Ocupació de via pública 
A.5.1   Taxa oficial de la Fira de Nadal 
L’ocupació de via pública no està exempta de pagament. La taxa per participar en la Fira de 
Nadal va en funció dels metres lineals d’ocupació de via pública sol·licitats. Els metres lineals 
d'ocupació estan limitats. La relació de metres lineals a sol·licitar i els preus corresponents són 
els següents: 
   

  
  
A.5.2   Pagament 
Cada sol·licitant haurà d'efectuar el pagament de la taxa en el número de compte ES14 2100 
8116 9702 0013 0288, un cop hagi estat notificat com acceptat a la participació de la Fira de 
Nadal i se li hagi assignat un EP, indicat en el moment de la confirmació, en un període no 
superior a set dies. 
  
A.6/ Materials 

A.6.1/ Essencials (facilitats per l’Ajuntament) 
L’Ajuntament de Tossa de Mar cedirà els següents materials als participants locals per preparar 
el seu estand: 

●  2 cadires (fins a esgotar existències). 
●  1 taula (fins a esgotar existències). 
●  1 carpa 

A.6.2/ Mobiliari 

Queda expressament prohibit l’instal·la cio de qualsevol tipus de mobiliari de terrassa ( taules, 
cadires ,etc.) fora dels subministrats per la UNIO DE BOTIGUERS.  
  

Dia de la setmana Data Horari Participació

Dissabte 3/12/2022 de 10 :00  a 
20:00 

Obligatòria

Diumenge 4/12/2022 de 10:00 a 20:00 Obligatòria

Dilluns 5/12/2022 de 10:00 a 20:00 Obligatòria

Dimarts 6/12/2022 de 10:00 a 20:00 Obligatòria

Espai a ocupar Taxa (preu)

3 m ( lineals) 50 €

6 m (lineals) 100 €



A.6.2/ Elements Decoratius (propis del sol·licitant) 

La Fira de Nadal és un esdeveniment que ajuda també a fomentar les compres de proximitat en 
l’època de Nadal. Des UNIO BOTIGUERS TOSSA es treballa per fer una decoració nadalenca 
en la Fira de Nadal, però correspondrà a cada EP identificar i decorar la seva pròpia parada 
amb motius relatius als productes o serveis oferts, amb motius nadalencs i amb el nom de la 
parada. 
  
  
  
A.7/ Memòries i altres documents 
La memòria és el text que descriu amb detall les activitats que realitzaran els sol·licitants a la 
fira. Les memòries són textos normalment extensos, que té per objectiu comprovar prèviament 
a la celebració de la Fira qualsevol aspecte d’interès pels organitzadors. 
  
A.7.1 Memòria de producte (amb relació als productes que s'ofereixen a la parada) 
Per sol·licitar una parada cal indicar la relació de productes exposats al públic. 
  
A.7.2 Memòria Taller (en cas dels tallers, artesans i associacions) 
Per sol·licitar una Exposició Taller cal fer una explicació de la temàtica, l’objectiu i els materials 
utilitzats.  
  
  
A.7.4 entrega de la Memòria 
La memòria es presentarà en un termini màxim de DEU dies després de rebre la sol·licitud de 
documentació per part de UNIO DE BOTIGUERS TOSSA.  
Tots els sol·licitants hauran d'entregar la memòria degudament signada, adjuntant-la en correu 
electrònic a admin@ubtossa.com.  

A.7.5 Manipulació d'aliments 
Des dels serveis jurídics de UNIO DE BOTIGUERS es facilitarà una declaració responsable on 
els sol·licitants podran declarar responsablement que reuneixen les característiques i requisits 
administratius necessaris per a la manipulació d'aliments. 
A la pagina web www.ubtossa.com es pot descarregar el formulari. 
  
Tots els sol·licitants hauran d'entregar la declaració responsable degudament signada, 
adjuntant-la en correu electrònic a admin@ubtossa.com.  

A.7.6 Responsabilitat 

Des dels serveis jurídics de UNIO DE BOTIGUERS TOSSA es facilitarà una declaració 
responsable on els sol·licitants podran declarar, entre altres aspectes, responsablement que 
reuneixen les característiques i requisits administratius necessaris fer front a possibles 
perjudicis de qualsevol mena i que poguessin afectar els visitants o participants de la fira. 
A la pagina web www.ubtossa.com es pot descarregar el formulari. 

En cas de no disposar de la corresponent assegurança de Responsabilitat Civil, UNIO DE 
BOTIGUERS TOSSA previ pagament, posarà a disposició dels expositors una pòlissa d
´assegurança de Responsabilitat Civil. 

Tots els sol·licitants hauran d'entregar la declaració responsable degudament signada, 
adjuntant-la al correu electrònic a admin@ubtossa.com.  
  

http://www.ubtossa.com
http://www.ubtossa.com


A.8/ Sol·licituds. Registre d’entrada 

Les sol·licituds es realitzaran mitjançant el correu electrònic admin@ubtossa.com. 

4A.8.1 Condicions i característiques dels sol·licitants 

Les condicions i requisits imprescindibles per presentar la sol·licitud de participació per alguna 
de les tipologies dels EP i per tant totes les dades que han d'aparèixer en aquesta, són les 
següents:  

  

Nota important: La no presentació ni detall de tot el descrit en aquest punt pot suposar 
automàticament la no acceptació de la sol·licitud. 
    
A.8.2 Termini de presentació 
El termini per presentar la documentació es fins  el 15 de Novembre.  
No s'acceptaran més sol·licituds fora dels terminis establerts. 
En cas d’omplir totes les places, el termini pot finalitzar abans. Les sol·licituds seran 
acceptades, en cas que compleixin amb tots els requisits establerts, per estricte ordre 
d’entrada.   

●  EP (Exposició productes o serveis). Per venda de productes 
● Ser autònom, administrar o representar una societat amb activitat 

econòmica.	
● O representar a una associació	
● O ser una persona física acreditada per la venda de productes, serveis o 

aliments.	
●  ET (Exposició Taller). Per fer demostracions, formacions o altres activitats. 

● Ser autònom o administrar o representar una societat amb activitat 
econòmica o ser una associació legalment constituïda. 

● A més, tots aquells artesans i tallers que sol·licitin participar, hauran de 
presentar juntament amb el full d'inscripció, una memòria explicativa dels 
seus productes elaborats artesanalment o de la temàtica dels seus tallers. 

  
A.8.1 Presentació de la sol·licitud d’entrada  
Els interessats hauran d’entrar un correu electrònic a admin@ubtossa.com  on es declari 
que es vol optar a la participació en la fira de Nadal i on s'especifiquen en el mateix ordre 
descrit a continuació, els següents aspectes:   

●  Dimensions (ml sol·licitats). 
● Escollir entre 3 ml o 6 ml	

●  Dades del candidat a participant 
● Nom de la persona sol·licitant 
● Nom del comerç, marca comercial, associació o empresa 
● CIF o NIF 
● Correu electrònic 
● Telèfon mòbil 

●  Tipologies EP sol·licitades 
■   EP (Exposició productes o serveis). Per venda de productes 
■   ET (Exposició Taller). Per fer demostracions, formacions i/o altres 

activitats. 
●  Potència sol·licitada (energia/llum) 

■   A escollir entre 1000 w o 1500 w 
● Documents que s’adjunten: 

■   Veure apartat A.7/ Memòries i altres documents

mailto:admin@ubtossa.com


A.8.3 Notificacions 

UNIO DE BOTIGUERS TOSSA emetrà pel mateix canal electrònic una notificació de 
l’acceptació o denegació de la sol·licitud. 
  

A.9/ Organització 
  
A.9.1 Comitè organitzador 
La Fira de Nadal compta amb un comitè organitzador que vetllarà en tot moment pel bon 
desenvolupament de la Fira de Nadal per part dels participants, dels assistents i dels 
organitzadors. 
El comitè d’aquesta Fira de Nadal està compost per: 

-    1 membre del personal de l’Àrea de Promoció econòmica 
-    2 membres de la Unió de Botiguers 

  
El comitè actuarà com a ens controlador pel bon compliment de les normatives y per atendre a 
les necessitats de participants i visitants. 
  
A.9.2 Actuacions i ajuda als participants 
Els participants tindran a la seva disposició uns fulletons que els seran entregats on podran 
trobar la informació relativa a l’organització de la fira de Nadal i aquells telèfons d'interès per 
poder resoldre qualsevol possible necessitat en el desenvolupament de la Fira de Nadal. 
   
A.9.3 Cancel·lació o modificacions de la fira 
S'ha de tenir en compte que tot el que s'exposi i proposi a continuació, quedarà supeditat a la 
seva cancel·lació o modificació, per conseqüència de les ordres o instruccions rebudes per part 
dels òrgans de govern superiors a aquest ajuntament, sense que això suposi  indemnització o 
reclamació de qualsevol tipus per part de participants, proveïdors ni col·laboradors. 
  
   
En cas de dubte o per a més informació, podeu contactar amb UNIO DE BOTIGUERS TOSSA  
mitjançant el correu electrònic info@ubtossa.com. 

mailto:info@ubtossa.com

