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

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ DE LA 20a EDICIÓ DE FIRESTOC
DATA, HORARI I SITUACIÓ:
Dates: Dissabte 4 de febrer i diumenge 5 de febrer de 2017
Horari d’obertura al públic: de 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre (dissabte i diumenge)
Situació: Pavelló poliesportiu de la Draga
CONTRACTACIÓ:
La fira FIRESTOC l’organitza l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles.
El termini de contractació finalitzarà el 27 de gener de 2017.
Totes les sol·licituds posteriors a aquesta data, queden sotmeses a disponibilitats. A causa de que l’espai
és limitat, es recomana fer la reserva amb la màxima antelació possible.
L’organització té la facultat d’acceptar o desestimar les sol·licituds de reserva d’espais, i es reserva el
dret d’admissió de persones, animals i objectes.
L’Ajuntament de Banyoles resoldrà les sol·licituds presentades mitjançant
sol·licitud, superfície desitjada, productes exposats i serveis sol·licitats.

els criteris de data de

Aquells expositors que puguin estar afectats per modificacions eventuals del recinte, seran avisats
personalment per a l’elecció d’un lloc alternatiu.
TARIFES

½

ESTAND

PREU
305,10 € (*)

ESTAND

152,55 € (*)

MÒDUL
Amplada: 3,36 m
Fons:
2’90 m
Alçada:
2’37 m

(*) Aquestes tarifes queden condicionades a l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2017.
Aquests preus contemplen la retolació amb el nom de l’expositor, la presa de llum, la moqueta de
l’estand i una taula d’aproximadament 2 metres. També inclouen l’enllumenat mínim (potència
50w/m2), l’assegurança de protecció contra incendi i robatori i el servei de vigilància nocturna al llarg
dels dies de la Fira.
CONDICIONS DE PAGAMENT:
La reserva de l’espai es podrà realitzar fins el dia 27 de gener de 2017. El pagament s’haurà
d’efectuar en un termini de 7 dies després de la confirmació de la contractació, a partir de l’1
de gener de 2017
La forma de pagament es pot realitzar de les següents formes:

-

Via pagament efectiu o xec bancari nominatiu a la tresoreria de l’Ajuntament de Banyoles.
L’horari és de 9 a 2 del matí de dilluns a divendres, telf. 972 570050.

-

Transferència o ingrés bancari al següent compte de l’Ajuntament de Banyoles a La Caixa de
Pensions - IBAN: ES48 2100 0023 47 0200579165 especificant Firestoc.
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MUNTATGE I DESMUNTATGE
Els expositors podran muntar els seus estands el divendres 3 de febrer, entre les 11h del matí
i les 12h de la nit. S’ha de tenir en compte que el servei de vigilància s’inicia a les 11h del matí.
Així mateix, es podrà recollir l’estand diumenge 5 de febrer des del tancament de la fira fins a
les 12 de la nit o dilluns dia 6 de febrer entre les 9h i les 11h del matí, fora d’aquest horari
l’Ajuntament de Banyoles no es fa responsable de les possibles incidències que puguin sorgir amb
referència als estands (robatoris i altres).
OBSERVACIONS
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
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9.
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11.

12.
13.

En casos excepcionals, l'organització es reserva el dret de modificar l’emplaçament de qualsevol
expositor atenent els interessos generals de la Fira.
No és permesa la permuta, cessió o el lloguer a terceres persones de l’espai contractat.
En cas que l’expositor no hagi ocupat l’estand reservat el dia de la inauguració, l’organització de
la Fira podrà cedir-lo a un tercer sense cap obligació d’indemnitzar o retornar l’import rebut a
l’expositor no comparegut.
Resta prohibit el repartiment de publicitat, en el recinte i el seu entorn immediat, d’empreses i
establiments aliens a la Fira.
L’organització es reserva tots els drets sobre l’exposició publicitària de la Fira en general i en
concret de la publicitat que tingui com a suport o que estigui ubicada en les instal·lacions,
estructures i espais no contractats per particulars.
Resta prohibit clavar claus, pintar i qualsevol manipulació que pugui alterar l’estat original en
què van ser lliurats els estands.
Cal que els expositors limitin la col·locació de gènere, articles i suports publicitaris en els espais
propis dels estands, evitant l’ocupació dels espais destinats a la mobilitat dels visitants.
Es prohibeix expressament l’ús de tècniques de difusió, exposició de productes, i usos de
materials que puguin causar molèsties a d’altres expositors o al públic en general, així com
elements perillosos, insalubres o que puguin ocasionar danys a les instal·lacions, altres
expositors i/o visitants.
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.
Els estands han d’estar oberts durant l’horari de la fira. D’aquesta manera, l’expositor es
compromet a no recollir el gènere ni tancar l’estand abans de l’horari de tancament del recinte
al públic.
Durant l’horari d’obertura de la Fira, cada expositor és responsable del seu estand i el seu
contingut. Els expositors hauran de tenir cura durant l’horari d’obertura, de la vigilància dels
seus estands i dels seus continguts. L’organització no es responsabilitzarà dels furts que es
puguin ocasionar en els estands.
Els expositors no podran sobresortir amb lleixes, carros o taules de l’espai del seu estand ni
ocupar el passadís, molestar o impedir la visibilitat i/o accessibilitat dels altres estands veïns.
Per motius de seguretat, dissabte a ¾ de 10 del vespre tots els expositors hauran d’haver sortit
del recinte. En cas que per condicions extraordinàries això no fos possible, l’expositor que
requereixi més temps haurà de comunicar la seva presència als serveis de seguretat.

14. Així mateix, un cop tancat el recinte al públic, per a poder retirar gènere serà condició
indispensable identificar-se al conserge o al guàrdia de seguretat i mostrar la targeta
d’expositor (que es lliurarà abans de l’inici de la fira). A la vegada, si s’escau, abans de l’inici de
la fira l’expositor haurà de comunicar a l’organització de la fira la relació de persones
autoritzades a treure gènere fora del recinte.
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