V FIRA GARTSTRÒMIA 2018
NORMATIVA
Data: 2 de juny de 2018

Horari: Dissabte de 11.00 a 23.00
Lloc: Plaça Major
Tipus parades i mides: Les parades les subministrarà l’Ajuntament de Banyoles,
caldrà que els paradistes hi posin sistema d’il·luminació i fil elèctric per a endollarlo, i l’Ajuntament els facilitarà les preses elèctriques. Els paradistes que portin
productes frescos han de dur els seus sistemes de refrigeració. I en cas de dur
cuina haurà de complir amb la normativa corresponent. En general, totes les
parades d’alimentació han de complir els requisits d’higiene que preveu la
normativa sanitària vigent. Els destinataris d’aquesta fira són els comerços i
empreses d’alimentació i productors locals de la comarca del Pla de l’Estany.
Taxa:
•

Parades de venda de productes alimentaris: 12,90 €/metre lineal

Inscripció:
1.-El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 20 d’abril de 2018. Podeu
trobar tota la informació necessària, normativa i sol·licitud a
https://seu.banyoles.cat/. Us demanem que ens retorneu la sol·licitud tramitant-ho
on-line a través de la mateixa seu electrònica, per correu electrònic
promocio@ajbanyoles.org, 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 (20 d’abril), s’haurà de formalitzar l’
ingrés de la taxa establerta en el període comprès entre els dies 27 d’abril i
el 18 de maig.
3.-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.
4.-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 Gartstròmia:
1.- Tapes elaborades amb productes alimentaris locals de la nostra comarca
2.- Productes d’alimentació de producció artesana i típics de la nostra comarca,
envasats o no.
3.- Vins, caves, i licors inclosos en qualsevol de les denominacions d’orígens o
identificacions geogràfiques d’origen catalanes .

Normes de funcionament de la Fira Gartstròmia:
a) Les parades s’hauran de muntar abans de les 11h i no es podran
desmuntar fins les 23.00h del dissabte, 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) L’horari de desmuntatge serà des del dissabte 2 de juny a partir de les
23:00h. de la nit fins el diumenge 3 de juny a les 10 del matí.
c) Les parades hauran d’ubicar-se al lloc que els sigui indicat per
l’Ajuntament.
d) L’Ajuntament facilitarà preses de corrent per a totes les parades.
e) Els responsables de les parades hauran de disposar de la corresponent
assegurança de responsabilitat civil per a l’exercici de l’activitat.
f) 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.
g) 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.)
h) Els responsables de les parades, en signar la sol·licitud, signaran una
declaració responsable conforme compleixen la present normativa i
qualsevol altra referent a l’exercici de la seva activitat a la via pública.
i) 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 Gartstròmia 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.

