Ajuntament de Banyoles
Àrea de Promoció Econòmica
PROMOCIÓ ECONÒMICA

FIRA DE SANT MARTIRIÀ – 2019
MERCAT D’ARTESANIA
16 i 17 de novembre de 2019
Condicions de contractació d’espais i informació tècnica

Situació
Entorn del Parc de la Draga, Banyoles, segons situació en el plànol adjunt.
Calendari i horari
 En el marc de la Fira de Sant Martirià 2019 es troba inclòs el Mercat
d’Artesania que tindrà lloc els dies 16 i 17 de novembre de 2019.
 Enguany es celebrarà la 41a edició de la fira.
 L’horari de muntatge de les parades serà des de les 7 fins a 2/4 de 10 del
matí del dissabte dia 16 de novembre. A les 10 del matí totes les parades
hauran d’estar muntades i ja no serà permesa l’entrada amb vehicle en el
recinte.
 L’horari d’obertura al públic serà de les 10 del matí a 2/4 de 9 del
vespre.
 L’horari de desmuntatge serà de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre del
diumenge dia 17 de novembre.
Tarifes
Les taxes per participar en aquesta fira es diferencien segons el tipus de parada:
- Les parades de productes d’alimentació: 48€ el metre lineal els dos dies,
dissabte 16 i diumenge 17 de novembre de 2019.
- La resta de parades d’artesania: 24€ el metre lineal els dos dies, dissabte
16 i diumenge 17 de novembre de 2018.
Inscripcions i permisos de parada
1. Per poder participar al Mercat d’Artesania de la Fira de Sant Martirià caldrà
preinscriure’s abans del 27 de setembre.
2. Per tal de formalitzar la preinscripció al Mercat d’Artesania podeu trobar tota
la informació necessària, a https://seu.banyoles.cat/. Caldrà retornar la
preinscripció i la documentació 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.









Sol·licitud de preinscripció segons model normalitzat
Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud.
Fotocòpia del carnet d’artesà si s’escau.
Justificant d’estar al corrent de pagament de la quota d’autònoms o
butlletins de cotització a la Seguretat Social, si s’escau.
Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.
Justificant d’estar al corrent de pagament de la quota de l’assegurança
de responsabilitat civil.
En cas de no haver participat mai, catàleg o fotografies de mostra de la
línia de producte.
Si s’escau, fotocòpia de la inscripció al Registre Sanitari d’Indústries i
Productes Alimentaris de Catalunya o al Registre General Sanitari.
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3. Una vegada tancat el període de preinscripció, l’Ajuntament de Banyoles
sotmetrà a avaluació totes les sol·licituds presentades. Donat que el nombre
de parades és limitat, s’aplicaran els criteris d’acceptació que es considerin
oportuns per coordinar l’oferta i el bon funcionament del Mercat d’Artesania.
4. En el cas de ser admès com a participant al Mercat d’Artesania, l’Àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles es posarà en contacte
amb els admesos per a poder formalitzar l’ingrés de la taxa establerta.
En cas de no ser acceptat, es comunicarà formalment als interessats
mitjançant correu electrònic o carta.
5. Es considerarà formalitzada la inscripció un cop l’Ajuntament de Banyoles
rebi el rebut de pagament corresponent, a la següent adreça: Ajuntament
de Banyoles, Passeig de la Indústria, 25, 17820 Banyoles o per fax al
número
972
57
49
17
o
bé
per
correu
electrònic
a
promocio@ajbanyoles.org.
6. El termini per retornar el full de pagament és de 15 dies abans del
començament del Mercat d’Artesania.
7. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure el sol·licitant el mateix dia del
Mercat d’Artesania si el producte que exposa no es considera artesania o no
coincideix amb el catàleg o fotografies facilitades durant la preinscripció.
8. L’artesà que una vegada satisfet l’import de l’espai reservat, renunciï a
participar al mercat d’artesania, haurà 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.
9. L’artesà que presenti aquesta sol·licitud es compromet a exposar tots els
dies del mercat d’Artesania. En cas que l’espai reservat no sigui ocupat
abans de les 9 del matí del primer dia de la Fira, i no avisi a l’organització,
aquesta podrà cedir l’espai a un altre artesà sense cap obligació
d’indemnitzar o retornar l’import de la contractació.
10. Els paradistes que hagin rebut la confirmació de l’espai sol·licitat i hagin
abonat l’import corresponent, podran trucar a l’Àrea de Promoció
Econòmica, al Tel. 972 58 40 73, dos dies abans del inici del Mercat
d’Artesania, per confirmar el número de parcel·la que els ha estat assignada.
11. Els artesans disposen d’un espai d’aparcament reservat proper a la fira.
L’organització facilitarà el dissabte 16 de novembre les targetes
d’aparcament, les quals s’hauran de posar en el vehicle en una zona visible.
12. 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.)
13. Els artesans han de dur els seus propis equips d’il·luminació, l’Ajuntament
proporciona el punt de corrent on poder connectar els equips, i la
senyalització del lloc assignat.
14. Tota instal·lació elèctrica instal·lada en una parada independentment de si
s’alimenta d’un grup generador aïllat o no, haurà de disposar d’un quadre
elèctric (amb grau de protecció mínima IP-45). Aquest haurà de disposar
com a mínim de protecció contra els contactes indirectes (aparell diferencial
de 30 mA), de protecció contra les sobreintensitats (aparell magnetotèrmic
adequat a la intensitat màxima del cablejat elèctric 10 o 16 A), amb cablejat
i lluminàries adequades a la normativa electrotècnica vigent i connexió
equipotencial a terra de tots els elements metàl·lics de la parada
(estructura, equips, motors, etc) mitjançant piqueta de coure de 2 metres.
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15. 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.
16. 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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