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PREGUNTES FREQÜENTS dels expositors locals
MERCAT DE SANT NICASI 2018
Quins dies, horari i on es realitza?
La present edició es celebra durant els dies 14, 15 i 16 de desembre de 2018.
Divendres 14 de desembre, de 17 a 21 hores.
Dissabte 15 i diumenge 16 de desembre, d’11 a 21 hores.
A la Rambla de Gavà.

He d’estar obligatòriament els 3 dies?
Sí. Serà necessari acomplir tant l’horari, com el dies establerts pel Mercat de Sant Nicasi. Per
no desproveir el Mercat dels expositors confirmats, i evitar la imatge negativa d’espais buits.

És gratuït?
Està previst una participació gratuïta tant pels comerços locals, com per les entitats i els
pagesos de la ciutat de Gavà.

Com he de fer la inscripció?
La inscripció es farà a través de registre del full de participació en l’Oficina d’Atenció a
l’Empresa (OAE), fins al 23 de novembre, taula número 7, de l’Ajuntament de Gavà (planta
baixa). Es pot sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon gratuït 900 66 33 88 o mitjançant la seu
electrònica.

Què facilita l’Ajuntament al comerç local participant?
L’Ajuntament posarà a disposició dels comerços locals les carpes i tota la infraestructura
necessària per l’exposició durant tot el Mercat. La carpa té una lona rígida de PVC ignífug
blanc de 3mx2m amb tancaments laterals i superior. Quadre elèctric amb magnetotèrmic de 10
ampers per carpa i endoll de 220V, rètol amb el nom de l’expositor i tarima de fusta.
No es podrà penjar coses que facin malbé el material de la carpa. Si suports que es puguin
penjar i despenjar sense deixar restes.

Què ha de posar el comerciant local?
Els comerciants locals hauran de preveure en funció al servei que vulguin desenvolupar,
mobiliari o elements de suport com ara taules, cadires, brides, estisores, etc.
Així mateix, es preveu que els comerciants locals disposin d’elements decoratius per fer un
bon guarniment de la seva parada ja que participaran en el concurs de guarniments de carpes
del comerç local.

Pot una entitat participar en el Mercat?
No. En el cas de que una entitat vulgui participar, haurà de fer una proposta d’activitat lúdica,
i formar part del programa d’activitats, només en aquest cas podrà beneficiar-se de totes les
infraestructures necessàries per l’exposició durant el Mercat.

En que consisteix el concurs de guarniments?
Un concurs en el que només poden participar els comerços participants en el Mercat de Sant
Nicasi. S’atorgaran premis a aquelles parades més ben guarnides. Consulteu les bases en el
web http://www.portaleconomic.gavaciutat.cat/
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Hi ha vigilància? Quin horari?
Es preveu un servei de vigilància durant les nit del Mercat de Sant Nicasi. En el següent
horari: 14 i 15 de desembre 2018 de 21 a 10 h, el dia 16 de 21 a 12h matí.

Hi ha serveis de WC?
Sí. Hi han 2 WC’s (1 per minusvàlids) que estaran situats al carrer Indústria, a prop de la
zona de comerç local.

Puc deixar el meu producte a la carpa per la nit?
És recomanable no deixar el producte de valor. Hi ha servei de vigilància però no una
persona controlant cada carpa.

Quina és la ubicació del comerç local a la Rambla?
La ubicació s’establirà en funció de l’ordre d’inscripció així com per la tipologia de producte
de l’establiment.

Puc demanar 2 carpes sent comerç local?
Només correspon una carpa per empresa local. En el cas que en necessiti més espai, es pot
demanar a la sol·licitud i ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos resposta.

Puc portar una estufa?
No. Està rotundament prohibit portar estufes.

Hi ha algun lloc per poder deixar el cotxe?
No hi ha cap espai específic per poder aparcar el cotxe com a expositor del Mercat.

Què passa si plou?
Encarna que plogui, el Mercat no deixa de funcionar.

Es pot tancar al migdia?
L’horari del Mercat és d’11 del matí a 21 hores de la nit. L’expositor pot valorar tancar al
migdia en el moment de menys moviment de visites, com ara de 14 a 16 hores. És important
que tingui en compte que no es disposa de servei de vigilància durant aquest horari.

Puc fer alguna activitat a l’escenari?
Sí. Es demana la màxima participació possible en el desenvolupament del programa
d’activitats amb l’objectiu de generar la màxima dinamització d’entreteniment pels visitants
al Mercat, amb l’oportunitat de promoció que això implica.

Puc tenir un espai al costat per poder realitzar alguna activitat o ampliar
l’espai de carpa?
Si, es possible tenir aquest espai. Important que l’expositor ho notifiqui en la sol·licitud així
com quin espai necessita i per a quin motiu.

