Ajuntament de Banyoles
Àrea de Promoció Econòmica

FIRA DE SANT MARTIRIÀ – 2019
16 i 17 de novembre de 2019
FIRESTANY
Normes de contractació d’espais i informació tècnica

Situació
Pavelló del Parc de la Draga, Banyoles, segons situació en el plànol adjunt.
Calendari i horari




Dins de la Fira de Sant Martirià 16 i 17 de novembre de 2019.
Enguany se celebra la 41a edició de la fira.
L’horari d’obertura al públic de la fira és:
Dissabte 16, de 10.00 a 20.30 hores.
Diumenge 17, de 10.00 a 20.30 hores

Tarifes
Les taxes, segons les ordenances fiscals de 2019, per participar a la fira són durant
els tres dies de:
 Estands de 12 m2
o 610,56 €
 ½ estand de 12 m2
o 305,30 €
 Estands de 9 m2
o 458,90 €
 ½ estand de 9 m2
o 229,40 €
 Vitrina
194,00 €
 Terrenys exteriors, per cada m2
5,63 €
Bonificacions:
a) Bonificació del 50%: Els sol·licitants d’ocupació de la via pública
amb llocs de venda dins la fira multisectorial Firestany que van
participar en l’edició de l’any 2018 gaudiran per a l’edició 2019
d’un 50% de bonificació en la taxa per a la contractació de qualsevol
tipus d’estand o vitrina ubicada a l’interior del pavelló.
b) Bonificació del 100%: Els sol·licitants d’ocupació de la via pública
amb llocs de venda dins la fira multisectorial Firestany que van
participar en l’edició de l’any 2018 gaudiran per a l’edició 2019
d’un 100% de bonificació en la taxa per a la contractació de qualsevol
tipus d’estand o vitrina ubicada a l’exterior del pavelló.
La contractació d’aquests espais es realitzarà sempre per mitjà del comercial de la
Fira Firestany.
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Normes bàsiques de contractació
1. La contractació es realitzarà mitjançant Full de sol·licitud.
2. El termini de contractació finalitzarà el dia 18 d’octubre.
3. Es considerarà formalitzada la inscripció una vegada l’Ajuntament rebi el
justificant de pagament posterior a la reserva d’espai/s.
4. Es prioritzarà en primer lloc la participació de les empreses de Banyoles i la
comarca, i en segon lloc empreses del món del cavall i/o races autòctones.
5. L’expositor que una vegada hagi satisfet l’import de l’espai contractat,
renunciï a participar a Firestany, ha de comunicar-ho per escrit a
l’Ajuntament de Banyoles, com a mínim 10 dies abans de la seva
inauguració, tenint així dret a la devolució del pagament.
6. L’expositor que signi el full de comanda amb el comercial i que efectuï el
pagament de l’espai contractat, es compromet a exposar tots els dies de la
fira en l’horari mencionat.
7. En casos excepcionals, l’Ajuntament es reserva el dret de modificar
l’emplaçament de qualsevol expositor atenent els interessos generals de la
Fira.
8. En cas que l’expositor no hagi ocupat l’espai o estand reservat el dia de la
inauguració, l’Ajuntament podrà cedir-lo a un tercer sense cap obligació
d’indemnitzar o retornar l’import rebut a l’expositor no comparegut.
9. L’exposició es limita a l’interior dels estands o espais contractats. Queda
prohibit el repartiment de reclams publicitaris pel recinte firal a empreses
alienes a la fira, com també el repartiment fora de l’estand assignat, sense
autorització prèvia.
10. Resta prohibit clavar claus, pintar i qualsevol manipulació que pugui alterar
l’estat original en què van ser lliurats els estands.
11. Es prohibeix expressament l’exposició de productes o materials que molestin
a d’altres expositors o al públic en general, així com elements perillosos,
insalubres o que puguin fer malbé les instal·lacions.
12. Es prohibeix la cessió o els sots-arrendament d’espais o d’estands.

Informació tècnica
1. Dintre del recinte de la Fira hi haurà un servei de vigilància; malgrat això,
l’organització declina tota la responsabilitat pels danys que puguin patir les
instal·lacions i els objectes exposats, tant pel que fa a deteriorament com a
robatoris d’objectes, mentre Firestany resti obert al públic i durant el
muntatge i desmuntatge de la fira.
2. L’assegurança de robatori i/o incendi és a càrrec de la fira.
3. Els expositors seran responsables de tots els danys causats a persones o
objectes de tercers, tant per l’acció pròpia com per la del personal adscrit a
l’estand, i també seran responsables del dany que tingui origen en els
elements i aparells que s’hi continguin.
4. Els expositors hauran de tenir cura de la vigilància dels seus estands durant
les hores de visita del públic i estarà prohibida durant la resta del temps la
permanència dels expositors dintre de la fira. Aquests, però, podran accedir
al recinte mitja hora abans de l’obertura i no podran romandre-hi més de
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mitja hora a partir del moment en què ja no quedi cap visitant en el recinte
després de l’hora de tancament. Els expositors són els responsables
dels seus estands, l’organització no es responsabilitzarà dels furts
que es puguin ocasionar en els estands dels mateixos.
5. La fira disposa de servei de neteja del recinte.
6. Els expositors disposen d’un espai d’aparcament reservat proper a la fira.
L’organització proporcionarà les targetes d’aparcament que s’hauran de
posar en el vehicle en una zona visible.
7. 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 en
quant a l’ús del català, utilitzant el català com a llengua vehicular i en tota la
impressió de material gràfic (cartells, rètols, etc.), sempre que els hi sigui
possible.
8. Característiques dels estands:
9 m2 (3,36 x 2,90 x 2,34 m)
12 m2 (4,48 x 2,90 x 2,34 m)
Estructura d’alumini
Parets modulars blanques
Terra de moqueta
Alçada útil interior: 2,34 m.
Il·luminació i connexió de corrent (magnetotèrmic 2.200 W’s)
Retolació estàndard amb el nom de l’expositor
Muntatge i desmuntatge
Els expositors podran realitzar el muntatge el dia:
Divendres 15 de novembre de 2019,
 De 8.00 a 14.00 hores.
 De 14.00 a 21.00 hores, deixant lliure l’accés principal del pavelló que
estarà reservat pel muntatge de l’Espai de motor i automoció.
Els expositors podran realitzar el desmuntatge el dia:
Diumenge 17 de novembre de 2019,
 De 20.30 a 24.00 hores.
Dilluns 18 de novembre de 2019,
 De 8.00 a 11.00 hores.
Els expositors del Firestany s'ubicaran a la zona delimitada al plànol adjunt com a
Sector 3.
L’Ajuntament es reserva el dret de modificar aquestes normes o dictar-ne d’altres si
ho creu necessari, així com el dret d’acceptar les sol·licituds presentades.
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El Parc de la Draga, parc on se celebra la fira de Sant Martirià, és un espai
inclòs dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), s’haurà de tenir cura
de l’entorn, no circular amb vehicles fora de la zona habilitada, respectar
els elements naturals, no encendre foc i fer ús de les papereres.
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