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1. PREÀMBUL 

El Mercat Medieval de Castelló d’Empúries es caracteritza per ser un esdeveniment que s’organitza 

conjuntament amb la col·laboració i participació d’entitats, comerços i particulars locals. Aquesta 

implicació va més enllà d’obtenir un benefici econòmic i vol aconseguir reforçar el ric patrimoni 

cultural de la nostra vila. És per això que volem preservar la identitat i la dignitat del Mercat 

Medieval dins el Festival Terra de Trobadors. Defensem fermament el compliment de la normativa 

aprovada, en especial la cura pel rigor històric i cultural i la potenciació d’un element tan particular 

com la moneda comtal.  

  

Els participants locals tindran preferència només en l’adjudicació de parades, la localització i la tria 

de productes, alhora que es respectarà el producte que ofereixin evitant-ne la repetició. 

 
 

2.  PARTICIPACIÓ 

El Mercat Medieval és un acte més dins el marc del FESTIVAL TERRA DE TROBADORS.  
Està obert a tothom que vulgui participar, col·laborar, tingui interès en la recreació 
històrica de la festa i que hagi pagat la fiança i les taxes municipals corresponents en el 

termini que s’indiqui.  
 

 
3. DATES 

Les dates del Mercat Medieval variaran en funció de cada edició, però se celebrarà sempre 
durant el segon cap de setmana de setembre. El nombre de dies del mercat serà decisió 

de la Coordinadora Municipal del Festival Terra de Trobadors. 
 
 

4. INSCRIPCIONS 

Els interessats s’hauran d’inscriure i seguir uns requisits per tal de participar en el Mercat 
Medieval. Tindran preferència en la tria dels productes, en la participació i en l’ocupació 

els comerciants, les entitats i els particulars del municipi. 
 
Documentació: 

 
a) Instància genèrica amb la BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ correctament omplerta i signada. 

 
Documents obligatoris, a presentar en el moment de la inscripció: 
 

 Còpia del DNI/NIE/PASSAPORT/CIF. 
 Fotografies de la parada, del producte i de la vestimenta. 

 Còpia del certificat de manipulació d’aliments i del registre sanitari (només per 
als llocs de venda agroalimentaris). 
 

Documents obligatoris, a presentar una vegada acceptats: 
 

 Comprovant de pagament de les taxes municipals i de la fiança corresponents. 
Cal enviar-ho per correu electrònic a l’adreça cultura@castello.cat 
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5. RECEPCIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

Els interessats hauran de presentar les seves sol·licituds a través d’una de les següents 

opcions: 
 
a) Seu electrònica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. 

Instància genèrica 
 

b) Oficines de l’OMAC de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. 
 

c) Per correu ordinari: 

 
Ajuntament de Castelló d’Empúries 

Mercat Medieval del FESTIVAL TERRA DE TROBADORS 
Plaça del Joc de la Pilota, 1 
17486 Castelló d’Empúries 

 
La data límit de recepció de les sol·licituds serà el primer dia hàbil posterior al 15 d’agost.  

 
 

6. VALORACIÓ I ACCEPTACIÓ 

La Coordinadora Municipal del Festival Terra de Trobadors validarà les sol·licituds 

presentades i l’emplaçament de la parada per a cada participant, a proposta del 
Departament de Cultura de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. 

 
L’acceptació o no acceptació de la sol·licitud de participació serà contestada en un termini 
de 10 dies naturals des de la recepció d’aquesta. 

 
 

7. MUNTATGE DE LA PARADA 

a) A partir de 2 metres lineals i fins a 10 metres com a màxim per parada, excepte en 

els casos que la Comissió del Mercat Medieval, amb el vistiplau de la Coordinadora 
Municipal del Festival Terra de Trobadors ho cregui convenient. 

b) La ubicació del Mercat Medieval serà en els carrers, places i entorns del centre 
històric. 

c) La salvaguarda dels productes és responsabilitat de cada parada. 

d) Les parades es muntaran durant la vigília o com a màxim a les 9.00 h del matí del dia 
d’inici del Mercat Medieval. 

e) L’horari de funcionament de totes les parades incloses en el Mercat Medieval el 
determinarà l’organització i serà d’obligat compliment per totes elles. 

f) El desmuntatge de la parada, l’últim dia del Mercat Medieval, es farà a partir de les   

22.00 h un cop acabada la cloenda del Festival Terra de Trobadors.  
g) Es penalitzarà a tothom a qui no compleixi els horaris de muntatge i desmuntatge 

previstos. La penalització consistirà en: 
o No es retornarà la fiança efectuada. 
o No es permetrà la participació del/de la titular de la parada infractora en 

les futures edicions del Mercat Medieval de Castelló d’Empúries. 
 

 

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=059&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica
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8. ESTÈTICA DE LA PARADA 

a) L’ambientació de la parada anirà a càrrec del participant. 

b) Les parades hauran de mantenir una estètica medieval i hauran d’estar ben 
engalanades, amb el màxim de detallisme medieval per donar més realisme al Mercat 
Medieval. 

c) La Coordinadora Municipal del Festival Terra de Trobadors aconsellarà el tipus de 
decoració que cregui convenient i que pot ser més adient amb la temàtica i l’àmbit 

cronològic de l’edició del Festival Terra de Trobadors. 
d) No podran estar a la vista materials moderns: balances, calculadores, caixes 

registradores, etc. 

e) Els embolcalls hauran de ser amb materials adients a l’època (cordills, vidre, paper 
d’embalar, paper d’estrassa o color cru).  

f) Quedarà prohibit l’ús de plàstics, alumini, taps metàl·lics, cinta adhesiva, etc.  
g) Els productes hauran de ser etiquetats amb lletra gòtica/medieval i el preu marcat 

amb el valor de la moneda medieval. Si els productes no poden ser etiquetats 

individualment, els preus hauran de ser visibles en algun lloc de la parada. 
h) No es pot portar grup electrogen. 

i) Es poden portar làmpades d’oli, bateries, bombetes i qualsevol sistema d’il·luminació 
que no sigui visible al públic (tapades).  Bombetes de 50w color sèpia. 

j) La venda de productes hauran de ser dins els context medieval: segles XI, XII, XIII i 
XIV, segons l’època i temàtica escollida enguany. 

 

 
9. NORMES DE FUNCIONAMENT 

a) La càrrega i descàrrega del material haurà de ser àgil i no es podrà tenir el vehicle 
estacionat durant el muntatge. 

b) L’accés del vehicle serà decidit per la Coordinadora Municipal del Festival Terra de 
Trobadors. 

 
 
10. HIGIENE I SALUBRITAT DE LA PARADA 

Els participants estaran obligats a mantenir el seu espai i entorn en perfectes condicions 

de salubritat i higiene abans, durant i després del Mercat Medieval. S’han d’utilitzar els 
contenidors per a la recollida selectiva d’escombraries i protegir el terra de la plaça en el 
cas que es produeixi brutícia orgànica.  

 
Els aliments que no estiguin envasats i s’hagin de manipular en el moment de la venda 

hauran de reunir les corresponents condicions higièniques. Cal tenir cura amb la 
manipulació d’aliments frescos que puguin patir alteracions en la seva cadena alimentària.  
 

 
11. PRODUCTES DE VENDA PERMESOS 

Sota cap concepte es permetrà la comercialització de productes diferents als sol·licitats i 
autoritzats per la Coordinadora Municipal del Festival Terra de Trobadors. 
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12. MONEDA 

La unitat monetària oficial del mercat serà el diner comtal (una reproducció de la moneda 

medieval pròpia del Mercat Medieval i del Festival Terra de Trobadors)   
                              
a) Els participants hauran de cobrar amb diner comtal tots els productes que posin a la 

venda i durant tots els dies de Mercat Medieval. 
b) Dins el Mercat Medieval estaran obertes unes banques destinades a fer el canvi de la 

moneda. 
c) Els preus dels productes del Mercat Medieval hauran de ser fixats d’acord amb el valor 

d’aquesta moneda.  

d) El cobrament en moneda no comtal (euros o altres monedes) està prohibit i pot 
significar el tancament immediat de la parada, així com la no devolució de la fiança. 

e) El canvi de moneda l’hauran de fer les mateixes parades, que s’hauran de dirigir a les 
banques ubicades al mercat. 

 

 
13. VESTUARI 

Les persones que atenguin la parada durant tot el dia hauran d’usar vestuari d’acord amb 

l’època medieval: 
 
a) Els vestits hauran de ser de teixits i colors adequats a l’època i es farà un especial 

èmfasi en el rigor històric i cultural. 
b) Cal evitar objectes anacrònics: les ulleres de sol, els complements inadequats, 

telèfons mòbils, aparells electrònics, etc. 
c) No es tolerarà cap persona darrere de les parades que incompleixi la normativa de 

vestuari. 

d) Els vestits hauran de ser de teixits i colors adequats a l’època (colors terra) i el cap 
cobert, escots poc pronunciats i mitja màniga. 

e) El cap ha d’estar cobert. 
 
 

 
14. TAXES MUNICIPALS I FIANÇA 

Per poder participar amb una parada en el Mercat Medieval de Castelló d’Empúries, caldrà 
pagar obligatòriament amb l’antelació prevista les taxes municipals vigents i aprovades 

pel plenari municipal, que s’annexaran a la butlleta d’inscripció. 
 

Les parades també hauran de pagar obligatòriament una fiança de 100,00 € en concepte 
de reserva de la parada, la qual es retornarà una vegada finalitzat el Festival Terra de 
Trobadors.  

 
En cas de no assistir al Festival Terra de Trobadors o d’incompliment de la normativa del 

Mercat Medieval, no es retornaran ni les taxes municipals ni la fiança corresponents.  
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15. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 

La Coordinadora Municipal del Festival Terra de Trobadors de l’Ajuntament de Castelló 

d’Empúries, com a institució organitzadora, es reserva el dret de retirar la parada del 
Mercat Medieval en cas d’incompliment de la present normativa; en tot cas, s’aixecarà 
acta per a un posterior estudi de la infracció. 

 
 

16. MODIFICACIÓ I APROVACIÓ 

La Coordinadora Municipal del Festival Terra de Trobadors revisarà anualment aquesta 

normativa i hi farà les aportacions i modificacions que siguin necessàries. 
 

La normativa del Mercat Medieval serà aprovada per la Coordinadora Municipal del 
Festival i se’n donarà compte en el Ple Municipal de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. 
 

 
 

*   *   * 
 

 
 

Edita: 

 
Ajuntament de Castelló d’Empúries 

Coordinadora Municipal del Festival Terra de Trobadors 
Plaça del Joc de la Pilota, 1 
17486 Castelló d’Empúries 

 
Juliol de 2017 


