Ajuntament de Banyoles
Àrea de Promoció Econòmica i Programa de Barris
PROMOCIÓ ECONÒMICA

XI FIRA DE NADAL i MOSTRA D’OFICIS ARTESANS DE BANYOLES 2018
NORMATIVA
Data: 14 i 15 de desembre de 2019
Horari: Dissabte de 10.00 a 20.00 i Diumenge de 10.00 a 15.00 h
Lloc: Plaça Major
Tipus parades i mides: Les parades hauran de disposar de sistema d’il·luminació i fil
elèctric per a endollar-lo, i l’Ajuntament els facilitarà les preses elèctriques. Es
recomana que les parades portin tendal o altre tipus de coberta. Les parades de venda
de pastisseria farcida i altres productes frescos han de ser refrigerades. En general,
totes les parades d’alimentació han de complir els requisits d’higiene que preveu la
normativa sanitària vigent.
Taxes:
 Parades de venda de productes alimentaris: 12,90 €/metre lineal per
dia
 Altres parades de venda de productes artesans no alimentaris: 6,45
€/metre lineal per dia
Inscripció:
1.-El termini de presentació de sol·licituds de preinscripció serà fins el 22 de novembre.
Podeu trobar tota la informació necessària, normativa i sol·licitud de preinscripció, a
https://seu.banyoles.cat/. Us demanem que ens retorneu la sol·licitud de preinscripció i
la documentació necessària tramitant-ho on-line a través de la mateixa seu electrònica,
per fax al núm. 972574917, o bé, per correu postal, a l’adreça Pg. Indústria, 25 de
Banyoles.
2.-Un cop tancat el període de sol·licituds de preinscripcions (22 de novembre),
l’Ajuntament de Banyoles sotmetrà a avaluació totes les sol·licituds presentades.
3.-En cas de ser admès com a participant a la XII Fira de Nadal i Mostra d’Oficis
Artesans de Banyoles, l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles
trametrà una segona carta amb el full de pagament per tal de procedir a la
inscripció definitiva i poder formalitzar l’ ingrés del preu públic establerts en el
període comprès entre els dies 29 de novembre al 7 de desembre. En cas de no
ser acceptada, es comunicarà formalment als interessats.
4.-Es considerarà formalitzada la inscripció un cop l’Ajuntament de Banyoles rebi el full
de pagament complimentat i signat, acompanyat de l’ingrés bancari o rebut de
pagament corresponent, per correu electrònic promocio@ajbanyoles.org, per fax al
núm. 972574917, o bé, per correu postal, a l’Ajuntament de Banyoles, Pg. Indústria, 25
de Banyoles.
5.-En el cas que les sol·licituds de participació no s’ajustin als criteris de productes a
sota esmentats, l’Àrea de Promoció Econòmica es reserva el dret d’acceptar-les o de
denegar-les.
Productes que es poden posar a la venda a la Fira de Nadal:
1.- Articles nadalencs i productes alimentaris típics de Nadal:
figures i complements per al pessebre
arbres de Nadal, naturals i artificials
tions
flors i plantes típiques de Nadal, com ponsèties, boix grèvol, vesc...
guarniments de Nadal, com llums i peces de l’arbre de Nadal, figures de Nadal,
centres de taula, espelmes, i altres objectes decoratius relacionats amb el Nadal
parament de la llar, com estovalles, tovallons i altres, bordats o estampats amb
decoració nadalenca
paneres de Nadal, enteses com un lot assortit de productes alimentaris típics de
Nadal, vins i licors
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torrons, massapans, neules i altres productes de pastisseria i dolços
tradicionalment nadalencs
per a la venda d’altres productes típicament nadalencs no inclosos en aquesta
llista, l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament es reserva el dret d’acceptarlos.
2.Productes d’alimentació de producció artesana i típics d’aquestes festes
nadalenques. (el productor haurà d’acreditar que està inscrit al registre sanitari
corresponent, que l’autoritza a la producció i comercialització dels productes que es
posaran a la venda)
productes alimentaris envasats, vins i licors inclosos en qualsevol de les
denominacions d’orígens o identificacions geogràfiques d’origen catalanes
herbes culinàries o aromàtiques i bolets
fruits secs i confitats
3.- Artesania:
articles d’artesania, de venda directa, amb preferència d’oficis tradicionals.
-

Normes de funcionament de la Fira de Nadal:
a) Les parades s’hauran de muntar abans de les 10h i no es podran desmuntar
fins les 20.00h el dissabte i fins les 15.00 h el diumenge, excepte que a
causa del mal temps o altres imprevistos es motivi fer-ho abans. Dins l’horari
de funcionament de la Fira no es podrà accedir amb vehicles a la plaça
Major.
b) Les parades hauran d’ubicar-se al lloc que els sigui indicat per l’Ajuntament.
c) L’Ajuntament facilitarà preses de corrent per a totes les parades.
d) Els responsables de les parades hauran de disposar de la corresponent
assegurança de responsabilitat civil per a l’exercici de l’activitat.
e) El sol·licitant que una vegada satisfet l’import de l’espai reservat, renunciï a
participar a la Fira, ha de comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament de
Banyoles, com a mínim set dies abans de la seva inauguració, tenint dret així
a la devolució del pagament.
f) Per a complir el reglament d’ús de la llengua catalana que va entrar en vigor
l’11 de juliol de 2005 a l’Ajuntament de Banyoles, i que pretén impulsar l’ús
del català per part de l’Ajuntament de Banyoles i de tots els seus
organismes; i d’acord amb l’article 9 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística, caldrà que els marxants compleixin el reglament quant a
l’ús del català, utilitzant el català com a llengua vehicular i en tota la
impressió de material gràfic (cartells, rètols, etc.)
g) L’assentador municipal vetllarà pel correcte funcionament de la Fira i podrà
requerir als responsables de les parades el compliment de les normes de
funcionament, especialment pel que fa a:
 emplaçament de les parades i metres d’ocupació
 adequació dels productes exposats a la venda a la llista de
productes propis de la Fira de Nadal i al que s’ha indicat en el full
d’inscripció
 compliment de normatives de sanitat i higiene alimentària
 compliment dels horaris de càrrega i descàrrega establerts
f) En cas de mal temps l’Ajuntament de Banyoles no es fa responsable de la
possible anul·lació de la fira.
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