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

PLEC DE CONDICIONS REGULADOR DE LES ADJUDICACIONS DELS ESPAIS
DE LES FIRES DE SANT MARTIRIÀ 2019 A LA ZONA D’EQUIPAMENTS DE LA
FARGA.
Article 1. Objecte.
Constitueix l’objecte del present Plec de Condicions la regulació de les utilitzacions
privatives, durant i amb motiu de la celebració de les Fires de Sant Martirià, d’espais
municipals d’ús públic situats en la zona d’equipaments de La Farga amb destinació
a la instal·lació i funcionament d’atraccions i parades de fira.
Article 2. Naturalesa.
La relació jurídica que vincularà l’adjudicatari d’un espai públic amb l’Ajuntament, és
la d’utilització i aprofitament de béns municipals de domini públic a què fa referència
l’article 56 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, Decret
336/1988, de 17 d’octubre.
La limitació del nombre d’autoritzacions està justificada per raó de l’interès general i
el principi de proporcionalitat, de conformitat amb el que s’estableix als articles 3.11
i 5 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici.
L’adjudicació dels espais es practicarà de conformitat amb el que preveu aquest Plec
pels seus efectes durant la celebració de les fires de Sant Martirià 2019, en el
període comprès entre el 17 i el 21 d’octubre. A més, els adjudicataris hauran
d’efectuar les operacions de muntatge del 11 al 16 d’octubre i desmuntatge de les
instal·lacions, a partir del 22 fins el 25 d’octubre.
CONDICIONS GENERALS PER A CONCURSAR
Article 3. Adjudicataris.
Seran adjudicataris dels respectius espais les persones físiques o jurídiques que
compleixin els següents requisits:
a) Tindran preferència en l’adjudicació aquelles persones físiques o jurídiques de les
quals es comprovi que no van incomplir amb les condicions establertes al Plec de
condicions regulador de les adjudicacions dels espais de les fires de Sant
Martirià’2018 a la zona d’equipaments de La Farga. Resten excloses d’aquesta
condició, aquelles parades i atraccions autoritzades l’any 2018 per cobrir llocs vacants
de conformitat amb les respectives autoritzacions que establien que restaven
autoritzades amb caràcter provisional i exclusivament per a l’any 2018, sense que en
cap cas es generin drets o antiguitat als adjudicataris per a properes edicions.
Es permetrà el canvi d’adjudicatari dels espais, i si s’escau d’aparell, de forma
excepcional i per a una única edició de la Fira, amb reserva de plaça, en el supòsit
de malaltia greu, impossibilitat física o altres casos similars del titular que s’haurà
d’acreditar amb la documentació que demostri la certesa dels fets, amb la condició
que l’aparell o instal·lació sigui de la mateixa tipologia de la resta d’aparells o
instal·lacions de la zona. En cas de mort del titular es permetrà el canvi de titularitat
de la instal·lació (aparell/parada) als familiars de fins a segon grau. No es considerarà
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canvi de titularitat la transformació del titular-persona física en persona jurídica,
sempre i quan el titular anterior ostenti la participació majoritària de la nova entitat.
b) Presentar, dins dels terminis establerts en aquest article, mitjançant model de
sol·licitud normalitzat, la següent documentació:
PARTICIPANTS A LA FIRA D’ARTESANIA (exclusiu per artesans)
 Instància segons model normalitzat.
 Fotocòpia del DNI o CIF del titular.
 En cas de persones jurídiques, fotocòpia dels estatuts de constitució de la societat
on consti el nom de la persona representant de la societat
 Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
 Fotocòpia de la pòlissa d’assegurances que cobreixi el risc de responsabilitat civil,
per l’import que correspongui en funció del tipus d’instal·lació i rebut que acrediti
la vigència de l’esmentada assegurança durant la celebració de les Fires.
 En cas de no haver participat mai, Catàleg o fotografies de mostra de la línia de
producte.
 Declaració jurada on consti que totes les dades i tots els documents que adjunten
són verídics / certs / autèntics.
 Si s’escau, fotocòpia de la inscripció al Registre Sanitari d’Indústries i Productes
Alimentaris de Catalunya o al Registre General Sanitari
 Si s’escau, fotocòpia de la formació en manipulació d’aliments
PARTICIPANTS A LA FIRA D’ATRACCIONS (parades, atraccions, bars, tirs,
etc)
 Instància segons model normalitzat.
 Fotocòpia del DNI o CIF del titular.
 En cas de persones jurídiques, fotocòpia dels estatuts de constitució de la societat
on consti el nom de la persona representant de la societat.
 Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
 Fotocòpia de la pòlissa d’assegurances que cobreixi el risc de responsabilitat civil,
per l’import que correspongui en funció del tipus d’instal·lació i rebut que acrediti
la vigència de l’esmentada assegurança durant la celebració de les Fires.
 Certificat de revisió anual signat per un tècnic competent i visat pel col·legi
professional competent.
 Manual d’ús i autoprotecció de l’atracció/parada complert
 Certificat d’instal·lació de baixa tensió vigent, signat per instal·lador autoritzat i
pel Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya (antiguitat inferior a 1
any), si necessiten connectar-se a la xarxa de subministrament elèctrica pública.
 Si s’escau, croquis a escala 1/500 de les mides de l’espai sol·licitat, d’acord amb
el què disposa l’article 8è d’aquest plec.
 Si s’escau, fotocòpia de la formació en manipulació d’aliments
 Acreditació de la revisió anual d’extintors i/o instal·lació de protecció contra
incendis de la parada o atracció.
 Acreditació de la revisió de la instal·lació de gas, si s’escau.
 En cas de no haver participat mai, fotografies i documents descriptius de la parada
o atracció.
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 Declaració jurada on consti que tots els documents que adjunten són verídics /
certs / autèntics.
 Si s’escau, fotocòpia de la inscripció al Registre Sanitari d’Indústries i Productes
Alimentaris de Catalunya o al Registre General Sanitari
Hauran de concórrer a l’Ajuntament a formalitzar la corresponent sol·licitud,
adjuntant la documentació especificada anteriorment durant el període comprès en
el període comprès entre els dies 1 d’agost al 10 de setembre de 2019, ambdós
inclosos, en horari de dilluns a divendres de 2/4 de 9 a les 2/4 de 3 de la tarda a les
dependències de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o bé a través de la web
https://seu.banyoles.cat (seu electrònica), o bé per correu postal, a l’adreça
Ajuntament de Banyoles (Fires) - Pg. Indústria, 25 – 17820 Banyoles.
Els titulars que aportin documentació falsejada o que la sol·licitud no s’ajusti a la
realitat quedaran automàticament exclosos.
c) L’Ajuntament de Banyoles estableix a l’Annex 1, 18 tipus d’atraccions que seran
susceptibles d’obtenir un espai a les fires. En el grup 16 no podrà haver-hi cap tipus
d’atracció repetida.
L’Alcaldia, a proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica, establirà, en cas de
ser necessari, un nombre màxim d’atraccions per a cada categoria en funció del
nombre de sol·licituds presentades.
Quedaran excloses les atraccions de cada grup quan s’hagi superat el nombre màxim
establert per l’Alcaldia per a cadascun dels grups, segons criteri d’antiguitat de
l’atracció acreditat documentalment. En cas d’igualtat d’antiguitat les parcel·les
s’adjudicaran per sorteig.
Cada propietari només tindrà dret a instal·lar un màxim d’una atracció de la mateixa
categoria.
L’adjudicació d’espais tindrà com a base el plànol de distribució del recinte
confeccionat a escala 1:500.
d) Els espais que quedin vacants dins del recinte firal marcat en el plànol de la Fira
de 2019 seran adjudicats als sol·licitants que no hagin obtingut un lloc, en concepte
de provisional per a aquest any i sense que serveixi per garantir la participació a la
Fira de l’any següent. Aquesta adjudicació serà discrecional per part de l’Ajuntament
i es tindran en compte els criteris establerts a l’article 4 d’aquest plec.
e) S’estableix una zona d’espais destinada a la instal·lació de parades de venda
d’articles d’artesania. Aquesta zona quedarà delimitada també en el plànol
anteriorment esmentat.
Per ser adjudicatari d’un espai en aquesta zona caldrà reunir els mateixos requisits
que figuren a l’apartat b) d’aquest article.
f) 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
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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.
Tota parada de venda ambulant/atracció/fira que s’instal·li haurà de disposar del
certificat tècnic signat per instal·lador autoritzat, el qual comprovarà i certificarà que
la instal·lació elèctrica interior de la parada dóna compliment al Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió, concretament a la ITC-BT-034.
El nombre màxim d’espais que s’adjudicaran en aquest sector serà en funció de la
disponibilitat del lloc.
La presentació de la sol·licitud de participació comporta l’acceptació plena del vigent
plec de condicions.

Article 4. Adjudicació i pagament de les taxes d’ocupació i d’inspecció de
l’ECA.
L’adjudicació es practicarà únicament en favor de la persona física o jurídica
determinada, que haurà de subscriure el corresponent document on s’especificaran
les circumstàncies personals i de representació del mateix, així com les
característiques de la instal·lació, fent constar dimensions, superfícies i d’altres
característiques de l’atracció. Els llocs de parada adjudicats no podran traspassar-se,
subarrendar-se, dividir-se o destinar-se a altre ús que el declarat en el moment de
l’adjudicació.
L’adjudicació d’espais vacants es practicarà a aquelles atraccions que no estiguin
repetides al recinte firal i que, a criteri de l’Ajuntament, per la seva innovació o per
l’interès popular, puguin contribuir a millorar la Fira de Sant Martirià’2019.
Per a l’adjudicació d’espais en la zona per a parades de venda d’artesania es
seleccionaran les instàncies per grups d’articles artesanals procurant disposar d’una
oferta ben diversa de productes en aquest sector.
El pagament de les taxes que regeixen pels respectius espais es podrà efectuar:
a) Mitjançant transferència bancària a favor de l’Ajuntament de Banyoles, al
número de compte ES48.2100.0023.47.0200579165 corresponent a l’entitat
bancària Caixabank “La Caixa”.
b) Presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) situada al passeig de la
Indústria, 25, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 2/4 de 9
a 2 de la tarda, en el període comprès del 8 al 11 d’octubre de 2019.
La manca de pagament dels drets d’ocupació i de la taxa d’inspecció en els terminis
anteriorment indicats s’interpretarà com a renúncia de l’espai, implicarà la pèrdua
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del mateix i la plena disposició en favor de l’Ajuntament, que podrà adjudicar l’espai
a un altre titular.

Article 5. Reserva de lloc
Les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Banyoles estableixen a l’ordenança 11.2
la taxa d’ocupació de via pública amb llocs de venda, atraccions i altres en fires locals,
en concepte de reserva de lloc, que es transcriu a continuació “En el cas de no
assistència a les fires de Sant Martirià es satisfarà el preu de la reserva del lloc, que
serà el 50% de la tarifa.”
Aquest import serà en concepte de reserva de lloc per l’any següent.
El firaire/paradista/artesà que no pugui assistir a les Fires del 2019, haurà de
sol·licitar la reserva de lloc i pagar la taxa corresponent, per així, tenir la reserva de
lloc per l’any següent.
En el cas que no ho sol·liciti, s’entendrà que el firaire/paradista/artesà no està
interessat en conservar el lloc i per tant, quedarà exclòs a la següent edició de les
Fires.
Article. 6 Condicions per adherir-se a la campanya de serveis 2x1
S’ofereix la possibilitat d’obrir el dijous 17 d’octubre de 2019 amb les següents
condicions:
1) Les parades i atraccions que obrin el dijous 17 d’octubre a les 17 hores de la
tarda oferiran els seus serveis 2x1. Que consisteix en oferir pel preu d’una
entrada a l’atracció o parada (tir, pesca d’ànecs, etc), se l’hi entregaran 2
entrades per l’atracció o 2 tiquets per la parada al client.
2) Queden excloses d’aquestes actuacions les parades d’artesania, pesques
verticals, bars, xurreries, castanyeres i llaminadures i similars.
3) Els firaires que s’acullin a aquesta acció, en contrapartida, podran acollir-se a
les noves tarifes reduïdes previstes a l’Ordenança Fiscal d’enguany.
4) Si algun firaire manifesta que accepta aquestes condicions i durant el dijous
cobra els preus normals se li girarà la corresponent liquidació complementària
i quedarà automàticament exclòs de poder parar en l’edició de l’any següent.
5) Si algun firaire decideix NO acceptar aquesta proposta i obre el dijous, se’l hi
girarà la liquidació complementària i quedarà exclòs automàticament per
poder parar en l’edició de l’any següent.
6) Si algun firaire o artesà que està exclòs d’adherir-se aquesta campanya,
decideix obrir el dijous, caldrà que liquidi la tarifa no reduïda, pel període
dijous – dilluns.
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Les condicions d’aquest article seran aplicables per analogia per a qualsevol
campanya de preus reduïts que pugui pactar-se amb l’Ajuntament.
Article 7. Condicions de l’adjudicació.
Les respectives adjudicacions es realitzen específicament per la parada, l’aparell o
atracció determinat amb la seva denominació específica i prohibició expressa
d’instal·lació d’altres atraccions encara que es tracti del mateix tipus, espècie o que
ocupi la mateixa superfície, que comportarà la pèrdua de tots els drets, fiances o
quantitats abonades, en el moment de l’adjudicació.
Els llocs s’adjudicaran, únicament, als qui acreditin ésser els titulars legítims o els
representants legals de l’atracció corresponent. Es prohibeix qualsevol tipus de
cessió.
Article 8. Instal·lacions.
La ubicació concreta de cada aparell o instal·lació, en les diferents parcel·les de l’espai
que constitueix el recinte firal, serà determinada per l’Ajuntament, en funció dels
espais existents i la tipologia i les mides dels aparells o instal·lacions. Els titulars de
les diferents parades o atraccions tindran dret a ocupar el mateix lloc que varen
ocupar en la passada edició, sempre i quan sigui possible i per raons vinculades als
interessos generals de la fira no aconsellin la seva reubicació als efectes de no crear
una problemàtica en relació a l’ordenació general de l’espai de la fira i/o cadascuna
de les zones.
Les instal·lacions no podran ultrapassar la superfície adjudicada, ni ocupar més espai
lineal o de fons que el determinat en el plànol resultant de l’adjudicació. En cap cas
l’atracció podrà ocupar major espai del que li hagi estat assignat
La separació entre els diversos llocs o parades serà la determinada en el plànol
general de la Fira.
Per a determinar la superfície dels aparells mòbils de gran alçada i dimensions es
prendrà com a base l’ocupació de sòl o diàmetre de gir en funcionament. Per les
atraccions fixes es prendrà com a superfície l’atracció amb tots els laterals
desplegats. Les taquilles i casetes annexes a l’atracció s’inclouran dins la superfície
adjudicada.
En tot cas, l’objecte d’adjudicació és la respectiva parcel·la amb la superfície i
dimensions contingudes en el plànol resultant, un cop s’hagin realitzat les
adjudicacions, independentment que la parada ocupi menys espai.
Per determinar la superfície de les parcel·les de les atraccions i parades que hagin
participat en anys anteriors es prendrà com a base la medició efectuada pels serveis
tècnics municipals durant els anys anteriors. En el supòsit de modificació de les mides
preses pels tècnics municipals o de ser el primer any de concurrència, caldrà
presentar un croquis a escala 1/500 de les noves mides.
Els voladissos de les atraccions i/o parades no podran ultrapassar les dimensions de
les parcel·les, llevat dels de les façanes que sobresurtin de la línia de carrer fixada
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per l’Ajuntament. Aquests voladissos no es consideraran inclosos en la parcel·la, no
essent objecte d’adjudicació la seva superfície.
Un cop instal·lada l’atracció, i abans de la seva posta en funcionament, hauran
d’acreditar la possessió del corresponent certificat d’assentament i muntatge, visat
pel Col·legi Oficial corresponent, acreditatiu que l’atracció reuneix les condicions
d’idoneïtat i tècniques suficients per a garantir correctament la seguretat de les
persones. Les instal·lacions hauran de comptar amb el control inicial favorable per
part d’una entitat de control autoritzada que hagi inspeccionat el seu muntatge i
comprovat el seu funcionament.

Article 9. Prohibicions.
Els llocs adjudicats hauran de destinar-se única i exclusivament a l’activitat
determinada en el moment de formalitzar l’adjudicació, sense que es puguin
modificar o alterar les condicions d’ocupació i d’instal·lació.
Es prohibeixen especialment les parades d’atraccions que utilitzin o impliquin
animals, en contravenció al que estableix la Llei Catalana de protecció dels animals
22/2003, de 4 de juliol, i els articles de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció
dels animals, no derogats expressament per la disposició derogatòria de l’esmentada
llei 22/2003, de 4 de juliol.
Igualment s’haurà de respectar el que preveu el Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals (DOGC 5113
– 17.4.2008), i la Llei 22/2015 de 29 de juliol, de modificació del text refós de la Llei
de protecció dels animals, especialment pel que respecte a :
a) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per
altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals.
b) Exhibir-los de manera ambulant com a reclam.
Article 10. Bars.
Els bars a situar en el recinte de Fires hauran d’acomplir amb la normativa d’activitats
i sanitàries que a continuació es descriuen:
1. Instal·lació.
1.1. Emplaçament: Exclusivament en el recinte firal.
1.2. Materials: Els materials dels taulells i els estris de manipulació dels aliments
seran metàl·lics o plastificats.
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1.3. Les parades i/o casetes estaran situades al damunt de tarimes de fusta per tal
d’evitar el contacte directe de terra.
1.4. Evitar insectes: Tots els forats de les instal·lacions d’exposició, conservació i
emmagatzematge, llevat dels corresponents a la venda dels productes de consum,
estaran protegits contra els insectes mitjançant mosquiteres.
1.5. Tots els aliments que s’exposin a la venda hauran d’estar protegits del medi i
de la manipulació directa, depenent la protecció del tipus d’aliment del qual es tracti.

2. Condicions d’explotació:
En els establiments en què es disposi de cuina i per tant de combustible, s’instal·larà
almenys un extintor d’incendis.
3. Condicions d’utilització:
Queda prohibida la venda d’aliments, begudes, gelats i en general de qualsevol
producte que no vingui etiquetat correctament i que no estigui autoritzat per la
Generalitat de Catalunya o pel Ministeri de Sanitat i Consum.
Caldrà complir la normativa sobre prohibició de venda de begudes alcohòliques a
menors d’edat.
Article 11. Condicions d’higiene.
Els adjudicataris hauran de mantenir en condicions de neteja l’entorn de
l’establiment, parada o atracció en finalitzar l’activitat diària, amb recollida de la
totalitat de deixalles derivades de la seva activitat.
Article 12. Subministrament elèctric.
Totes les instal·lacions que precisin subministrament elèctric, hauran de sol·licitar-lo
a la companyia subministradora, aportant el corresponent butlletí d’instal·lador,
acreditant que la instal·lació elèctrica s’ajusta a la vigent reglamentació de baixa
tensió, instruccions complementàries i acompleix amb les normes específiques de la
companyia subministradora. Serà també imprescindible acreditar el document de
conformitat amb l’assentament i compliment de les condicions, expedit per
l’Ajuntament, com a condició per contractar l’energia elèctrica.
El tècnic competent expedirà un certificat conforme la instància compleix la legalitat
vigent.
En el supòsit que la potència a contractar sigui inferior a 100 kW. el subministrament
s’efectuarà a 380 V., trifàsic, o a 220 V. monofàsic, des dels armaris de distribució
del sector i previstos per aquesta finalitat.
En cas que la potència a contractar sigui superior a 100 kW., el subministrament
s’efectuarà des del centre de transformació més proper, essent a càrrec de
l’adjudicatari i titular de la parada els costos que es derivin de la instal·lació de la
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boca d’enllaç i elements de protecció, des del centre de transformació fins a l’activitat
recreativa.
Queda totalment prohibida la manipulació dels armaris o caixes d’electricitat (la
connexió i desconnexió de les atraccions, caravanes, etc, les realitzarà sempre
personal autoritzat per la companyia elèctrica)
Article 13. Assentament de les atraccions i parades.
L’assentament de les atraccions i parades es realitzarà durant els terminis i
condicions específiques que es determinin i únicament dins el recinte firal determinat
pel plànol resultant de l’adjudicació.
No es permet accedir a la zona de fires ni promoure l’assentament de l’espai adjudicat
sense haver rebut la conformitat prèvia dels serveis municipals. En defecte del seu
compliment, si les circumstàncies així ho exigeixen, es procedirà al tancament de
l’activitat mitjançant la mesura de precinte.
Article 14. Inspeccions.
La Policia Local, l’assentador, els tècnics municipals i les entitats col·laboradores de
l’administració realitzaran les oportunes visites d’inspecció a cada una de les parades
i atraccions.
ATRACCIONS
S’estableix la primera, de caràcter obligatori i com a prèvia a la posada en
funcionament de l’atracció el dia 16 d’octubre de 2019 a partir de les 8 del matí.
En el decurs d’aquesta primera inspecció els titulars de les parades i atraccions
hauran de presentar a l’entitat col·laboradora de l’administració que exerceixi el
control inicial, els manuals d’instruccions i les certificacions tècniques específiques
corresponents als muntatges i instal·lacions efectuades en el lloc d’emplaçament pel
personal tècnic de les persones titulars d’aquestes atraccions, en els quals s’ha de
fer constar que el conjunt de l’atracció funciona correctament.
Així mateix hauran d’obtenir l’acta de control inicial favorable per part de l’entitat
col·laboradora de l’administració que exerceixin aquest control inicial, de conformitat
amb el què disposa l’art. 39 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives .
L’obtenció de l’acta de control inicial és requisit indispensable per a la posada en
funcionament de l’atracció.
No obstant això, l’obertura de les atraccions i parades quedarà condicionada a
l’obtenció de l’acta de control inicial esmentada en l’article anterior i al que disposa
l’art. 6 de la present ordenança. I en defecte del seu compliment, si les
circumstàncies així ho exigeixen, es procedirà al tancament de l’activitat mitjançant
la mesura de precinte.
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Així mateix l’assentador municipal, i/o personal competent i/o autoritzat de
l’Ajuntament, verificarà l’espai ocupat i aixecarà la corresponent acta en el supòsit
d’excés d’ocupació o defraudació i es procedirà al tancament de l’activitat així com la
conseqüent declaració d’inhabilitació als efectes de concórrer a Fires properes.
En el supòsit que, en posteriors inspeccions que es puguin efectuar es constati que
les parades i atraccions incompleixen les condicions d’ocupació, activitat o qualsevol
de les contingudes en el present plec, es formularà el corresponent requeriment per
part de l’assentador municipal, i/o personal competent i/o autoritzat de l’Ajuntament
i en defecte del seu compliment, si les circumstàncies així ho exigeixen, es procedirà
al tancament de l’activitat mitjançant la mesura de precinte.
PARADES D’ARTESANIA
S’estableix la primera, de caràcter obligatori i com a prèvia a la posada en
funcionament de la parada el dia 18 d’octubre de 2019 a partir de les 10 del
matí
Els tècnics municipals verificaran el compliment del que disposa l’article 3f.
Article 15. Horari d’obertura de la fira.
Els adjudicataris dels llocs de fires i atraccions hauran d’haver ultimat les
instal·lacions a l’hora fixada per l’obertura de la Fira que serà el dijous, dia 17
d’octubre de 2019, a les 17,00 hores.
No obstant això, l’obertura de les atraccions i parades quedarà condicionada a
l’obtenció de l’acta de control inicial i el pagament de la taxa.
La manca d’ocupació de l’espai adjudicat un cop inaugurada la Fira, sense causa
justificada, implicarà la pèrdua dels drets sobre l’espai, recuperant l’Ajuntament la
possessió del lloc amb possibilitat d’adjudicar-lo a un tercer.
Article 16. Danys i perjudicis i Responsabilitat civil.
L’Ajuntament no es responsabilitza pels danys i perjudicis que puguin patir les
instal·lacions i objectes, tant pel que fa a deteriorament com a robatoris.
Els adjudicataris seran responsables de tot danys causat per la seva activitat a
persones o objectes de tercers, tant per acció pròpia com per la del personal adscrit,
i del dany que tingui origen a la mateixa instal·lació o als elements, maquinària i
aparells que continguin.
Tots els firaries, en especial els titulars d’atraccions en moviment, vénen obligats a
subscriure una pòlissa de responsabilitat civil general amb la cobertura mínima queda
establerta a l’article 25. per respondre d’accidents que eventualment es puguin
produir. La possessió del document anterior haurà d’acreditar-se davant l’Ajuntament
abans del muntatge de la instal·lació .
Article 17. Remolcs - vivenda i vehicles.
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Els firaires situaran els seus remolcs - vivendes, camions i remolcs en els espais
determinats pel personal encarregat de la Fira i Policia Municipal, a partir del dia 11
d’octubre i vénen obligats a deixar lliures els espais destinats a càmping-vivenda,
com a màxim el dia 25 d’octubre, abans de les 12 h. Cada firaire haurà de
proporcionar a l’Ajuntament, prèviament a la seva arribada, el número de remolcs
vivendes que instal·larà amb el número de matrícula de cadascun dels vehicles.
Article 18. Normes tècniques, de seguretat i higiènico-ambientals.
Els firaires hauran d’observar rigorosament la normativa tècnica, de seguretat i
higiènico-ambiental corresponent, en especial les normes específiques, relatives a la
instal·lació, tractament i explotació de material comestible, segons es determina en
els articles 8è, 9è, 10è, 11è, següents i concordants del present plec. La
incompliment de la normativa comportarà la imposició de sancions i, en el supòsit de
reincidència, el tancament de la parada, amb anul·lació dels drets.
Article 19. Taxes.
Els firaires vénen obligats a abonar en favor de l’Ajuntament, en la data de
contractació consignada, els imports respectius derivats d’aprofitament especial del
domini públic, així com de la taxa d’inspecció i control de l’ECA, d’acord amb les taxes
aprovades expressament per acord municipal durant el període de vigència d’aquesta
edició de les fires.

Article 20. Revocació.
Serà causa de revocació de l’autorització d’ocupació d’espais, atenent el caràcter de
possessió precària de la mateixa i la naturalesa de la zona d’equipaments de La Farga
la falta de respecte als serveis municipals implicats, així com l’incompliment de les
obligacions contingudes en aquest Plec.
Article 21. Deficiències en el subministrament elèctric.
L’Ajuntament no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis derivats de les
alteracions o tallades de subministrament elèctric que puguin produir-se
eventualment.
Article 22. Facultats dels òrgans municipals.
Queda facultada la Presidència per a limitar en qualsevol moment el nombre
d’instal·lacions de qualsevol classe, per fixar prèviament l’emplaçament de les
mateixes, modificar les façanes màximes o mínimes de les instal·lacions i per
modificar els emplaçaments descrits en el plànol resultant de l’adjudicació.
L’Ajuntament es reserva la facultat d’interpretar el conjunt de clàusules que
conformen aquest plec de condicions
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Article 23. L’ús de la llengua catalana
L’11 de juliol de 2005 va entrar en vigor el Reglament d’ús de la llengua catalana a
l’Ajuntament de Banyoles que pretén impulsar l’ús del català per part de l’Ajuntament
i dels organismes que en depenen en els àmbits de la seva competència i d’acord
amb l’article 9 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, amb l’objectiu
d’esdevenir un model en el seu ús i promoció i en aquest sentit les actuacions dels
firaries hauran d’adaptar-se tant al Reglament com a les lleis 1/1998, de Política
lingüística, i 22/2010, del Codi de consum de Catalunya .
D’acord amb aquestes normatives, les persones físiques o jurídiques a qui s’adjudiqui
un espai a la fira han de:
Disposar de la capacitat i condicions necessàries per atendre els consumidors i
consumidores en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.
Disposar de senyalització i cartells d’informació general de caràcter fix i els
documents d’oferta al públic redactats almenys en català. Amb excepció de les
eemarques, noms comercials i rètols emparats per la legislació de propietat
industrial.
L’Ajuntament facilitarà un servei de correcció i traducció en català i copisteria de la
cartelleria, per facilitar l’ús del català a les fires. Aquest servei, s’oferirà en
col·laboració amb el Consorci de Normalització lingüística del Pla de l’Estany. Els
textos per a la seva correcció i/o traducció s’hauran de fer arribar per correu
electrònic a l'adreça promocio@ajbanyoles.org .
Article 24. Equips de so i fil musical
Les parades i atraccions hauran d’instal·lar els altaveus al seu interior, amb un volum
que no sobrepassi l’àmbit estricte de la seva perifèria, evitant molestar als visitants
a la Fira i veïns. L’incompliment d’aquesta norma serà castigada amb la imposició de
sancions pecuniàries i, en el supòsit de reincidència, serà causa de clausura.
Els titulars de les atraccions i parades hauran de connectar el seu sistema musical a
l'emissora de Ràdio Banyoles, 107.3FM, en el seu horari d’obertura.
L’emissora de Ràdio Banyoles emetrà música infantil catalana i música pop-rock en
català combinada amb temes més comercials, els següents dies i hores;
Dijous 17 d’octubre
De 17h a 20h (pop-rock català/comercial)
Divendres 18 d’octubre
De 19h a 03h (pop-rock català/comercial)
Dissabte 19 d’octubre
De 9h a 16h (infantil/pop-rock català)
De 16h a 03h (pop-rock català/comercial)
Diumenge 20 d’octubre
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De 9h a 16h (infantil/pop-rock català)
De 16h a 03h (pop-rock català/comercial)
Dilluns 21 d’octubre
De 9h a 16h (infantil/pop-rock català)
De 16h a 00h (pop-rock català/comercial)
Article 25. Obligacions i prohibicions dels adjudicataris
Sens perjudici de donar compliment a aquelles obligacions que es recullen en altres
apartats del present plec, i a la normativa tècnica, de seguretat i higiènico-ambiental
corresponent, en especial les normes específiques, relatives a la instal·lació,
tractament i explotació de material comestible, els adjudicataris d’espais hauran de
donar compliment a les següents:

Obligacions:
- Respectar l’objecte de l’autorització.
- Pagar la taxa que, per ocupació de l’ús privatiu del domini públic, li correspongui,
en funció de l’espai
adjudicat, dins del termini establert en l’article 4rt.
- Estar al corrent en les obligacions fiscals i de la seguretat social i no tenir deutes
amb l’Ajuntament de Banyoles.
- Tots els firaires venen obligats a acreditar la subscripció, la vigència i el pagament
d'una pòlissa de responsabilitat civil general pels danys personals i/o materials que
puguin causar a terceres persones com a conseqüència de la seva activitat. Per això,
s'haurà d'aportar a l'Ajuntament de Banyoles, juntament amb la sol·licitud de
llicència, còpia de l'assegurança en el que es faci constar els risc i els capitals
assegurats, i la vigència pel període comprès entre l'inici de les tasques de muntatge
i la seva total finalització.
Els capitals mínims a assegurar segons el tipus d'atracció seran els següents:
. Aparells majors d'atraccions en moviment i espectacles, 600.000 €, amb un sublímit
mínim per víctima de 150.000 euros.
. Aparells infantils, 600.000 €, amb un sublímit mínim per víctima de 150.000 euros.
. Bars, bars-restaurants i “mesones”, 300.000 €, amb un sublímit mínim per víctima
de 150.000 euros.
. Casetes, altres espectacles menors, 150.300 €, amb un sublímit mínim per víctima
de 150.000 euros.
. Parades d’artesania 150.000€, amb un sublímit mínim per víctima de 150.000€
- En cas de tenir personal assalariat treballant en la parada o atracció, o autònoms
col·laboradors, s’haurà de tenir a disposició de l’Ajuntament el document acreditatiu
d’estar al corrent de pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, i vindran
obligats a complir tota la legislació en matèria laboral, de seguritat social i de
prevenció de riscos laborals. Aquest personal no tindrà relació de dependència de cap
classe amb l’Ajuntament de Banyoles.
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- Obtenir el certificat favorable del control inicial per part d’una entitat col·laboradora
de l’administració sobre el muntatge, funcionament, instal·lació elèctrica i seguretat
exterior i global, incendis i ambiental de les instal·lacions de la parada o atracció, un
cop emplaçades. Caldrà disposar en el moment del control inicial de còpia dels
manuals d’instruccions i certificats de muntatge i elèctrics corresponents.
- Gestionar l’activitat al seu risc i ventura.
- La persona adjudicatària de l’autorització serà la responsable de totes les actuacions
i activitats que es
desenvolupin en la parada o atracció, així com de les persones (professionals,
personal tècnic, personal ajudant...) que aquesta contracti o intervinguin en aquestes
actuacions sota les seves ordres.
- Permetre l’ús de les instal·lacions a tot usuari de compleixi els requisits establerts
per al seu ús, sense
discriminació de cap tipus.
- Tots els adjudicataris hauran de tenir en perfectes condicions de neteja i higiene
les seves respectives
instal·lacions i la zona immediata a la mateixa. Cada parada/atracció ha de tenir
col·locada, en lloc visible i accessible, com a mínim una paperera. Els residus i les
escombraries seran dipositats diàriament, mitjançant bosses reglamentàries en el
cas dels residus orgànics, en els llocs expressament habilitats a aquests efectes.
- Permetre i facilitar les inspeccions que efectuïn els agents o funcionaris habilitats,
als efectes de
comprovació de la correcta observança i manteniment de les condicions tècniques i
legals en virtut de les quals es concedeix l’autorització.
- Si es disposa d’instal·lació de gas es presentarà certificat de la instal·lació i de
revisió de la mateixa, firmats per tècnics competents.
- Les despeses de consum i contractació dels subministraments elèctric i d’aigua
seran a compte de
l’adjudicatari.
- En les atraccions mecàniques o d’altre tipus serà obligatori informar al públic, de
forma eficaç mitjançant cartells visibles, de les instruccions o indicacions per al seu
correcte ús fent especial èmfasi en l’edat i el pes mínim i màxim de les persones que
puguin utilitzar-la.
- Totes les instal·lacions han de reunir les condicions legals establerts en la legislació
vigent i en els apartats anteriors i complir amb tota la normativa vigent en relació a
l’activitat desenvolupada per a la qual s’ha donat autorització.
2. Es prohibeix expressament:
a. Queda prohibida la instal·lació de màquines escurabutxaques.
b. Queda prohibida la venda i els regals de begudes alcohòliques i tabac, els seus
productes, destil·lats o imitacions que introdueixin l’hàbit de la beguda o fumar, als
menors d’edat. En totes les instal·lacions en
que es vengui o faciliti de qualsevol manera o forma begudes alcohòliques i/o tabac
s’informarà de que la llei prohibeix la seva adquisició i consum pels menors de 18
anys, així com la venda, subministrament o dispensació als mateixos. Aquesta
informació es realitzarà mitjançant anuncis o cartells de caràcter permanent, fixats
de forma visible en el mateix punt d’expedició.
c. Queda prohibida la venda o el regal d’armes incloses en el Reial Decret 137/1993,
de 29 de gener, por qual s’aprova el Reglament d’Armes, com són punyals de
qualsevol classe, les navalles automàtiques, de papallona i en general qualsevol
instrument especialment perillós per a la integritat física de les persones. També
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pistoles de boles o punters laser. Al marge de la sanció corresponent, la Policia Local
decomissarà aquest material si és detectat en les seves inspeccions.
d. Queda prohibida la manipulació dels armaris o caixes d’electricitat (la connexió i
desconnexió de les atraccions, caravanes, etc. les realitzaran sempre el personal
autoritzat per la companyia elèctrica).
e. Queda prohibida la cessió, traspàs, per qualsevol títol, onerós o gratuït, i qualsevol
altre modalitat de modificació de la titularitat de la parcel·la assignada a cada firaire,
així com la seva divisió,encara que el titular de la parcel·la sigui el titular de les
atraccions i/o parades que s’hi volen instal·lar. Es prohibeix, també, ocupar més espai
de l’assignat.
f. Queda prohibit l’aparcament de qualsevol vehicle corresponent a la fira fora dels
llocs destinats o habilitats a aquests efectes.
g. Queda prohibit el dipòsit de residus o escombraries fora dels espais i recipients
habilitats per a tal funció.
h. Queda prohibit a accedir o restar en l’espai de la Fira, abans i/o després dels dies
indicats en els terminis de muntatge i desmuntatge.
i. Es prohibeixen especialment les atraccions firals giratòries amb animals vius lligats
i altres assimilables, fer-ne donació com a recompensa, gratificació o regal de
compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa
d’animals i exhibir-los o comerciar-hi de forma ambulant com a reclam, en
contravenció al que estableix el text refós de la Llei de protecció dels animals (Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril).
Article 26. Els firaires no tenen dret a reclamar la devolució de les quantitats
abonades en concepte d'ocupació dels respectius llocs adjudicats, en el supòsit que
eventualment no pogués celebrar-se la Fira per causa de força major o d'interès
públic, com tampoc en el cas d'impossibilitat de celebrar-se en les dates previstes.
L'Ajuntament no respon de les deficiències o interrupcions del fluid d'energia elèctrica
durant les dates de celebració de la Fira.
Article 27. En relació als espais que resultin vacants, l’Ajuntament es reserva la
facultat de promoure el seu fraccionament i/o canviar l’activitat a efectes de garantir
l’ocupació i equilibri de la fira.
Article 28. Queda facultat l’Alcalde-President de la Corporació per a limitar, en
qualsevol moment, el nombre d’instal·lacions de qualsevol classe, per fixar
prèviament l'emplaçament de les mateixes, i modificar les façanes màximes o
mínimes de les instal·lacions i els emplaçaments.
L'Ajuntament es reserva la facultat d'interpretar el conjunt de clàusules que
conformen el present plec de condicions. Qualsevol modificació o esmena del mateix
serà aprovada per decret de l’Alcaldia.
Article 29. Règim Disciplinari
Es considera infracció tota acció o omissió per part dels titulars autoritzats que suposi
la vulneració de les prescripcions establertes en el present plec de condicions, sigui
a títol de dol, culpa o negligència, incloent la simple inobservança.
Les infraccions a aquest plec es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
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Infraccions lleus
- La falta de col·locació del cartell o cartells que hagin de ser exposats en cadascun
dels negocis, quan així s’hagi exigit en el present plec.
- La manca de tracta correcte respecte als usuaris de la fira i als altres firaires.
- Les irregularitats d’aparcament de vehicles o funcionament dintre de la zona
destinada a la ubicació de les caravanes i remolcs.
- En general tot tipus d’incompliment de les condicions en que s’atorgui l’autorització
de l’activitat, que no sigui considerat greu o molt greu.
Greus
- No mantenir, tant la instal·lació com l’espai públic utilitzat, en les degudes
condicions de neteja durant el desenvolupament de l’activitat i a la finalització de la
mateixa.
- Abandonar residus, sòlids i líquids, producte de l’activitat fora dels espais
expressament habilitats a aquests efectes.
- Manipular els armaris o caixes d’electricitat.
- La venda, regal i distribució d’articles i productes no autoritzats o prohibits pel
present plec o impropis de l’activitat autoritzada.
- La provocació o participació en baralles o actes violents.
- La manca de respecte o consideració envers el personal municipal al servei del
recinte de la fira i/o la no acceptació de les directrius que proposin.
- No presentar la documentació requerida per les autoritats competents o els seus
agents o personal funcionari en el compliment de les seves funcions, de forma
completa i correcte, així com el subministrament d’informació inexacte.
- La reincidència en la comissió d’una infracció lleu.
Molt greus
- La venda o el subministrament de begudes alcohòliques a menors d’edat.
- Sotsarrendar, traspassar o cedir per qualsevol títol, l’espai autoritzat.
- No permetre l’accés del personal tècnic i/o inspectors i/o agents de l’autoritat en
l’exercici de les serves funcions de verificació, inspecció i control.
- El subministrament de documentació manipulada o falsa.
- El trencament dels precintes o incompliment de les prohibicions fixades com a
mesures provisionals, mentre en duri la vigència.
- La reincidència en la comissió d’una infracció greu.
- La manca de pagament de les taxes d’ocupació i de control i inspecció de l’ECA
- Modificar o alterar les condicions d’ocupació i d’instal·lació.
S’entendrà com a resistència, obstrucció, excusa o negativa a l’actuació inspectora,
la conducta de l’infractor que tendeixi a dilatar, entorpir o impedir les actuacions del
personal encarregat de dur-la a terme o la utilització de mitjans fraudulents.
Sancions
Les infraccions de caràcter lleu poden ser sancionades amb un advertiment o amb
multa de fins a 750 euros.
Les infraccions de caràcter greu seran sancionades amb multa de fins a 1.500 euros
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Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de fins a 3.000 euros.
Mesura cautelar de tancament de l’atracció/parada
La comissió d’una infracció tipificada com a molt greu habilitarà a l’Ajuntament per
al tancament i precinte cautelar de l’atracció o parada fins que es resolgui al respecte.
La mesura de tancament i precinte es practicarà a través dels serveis de la Policia
Municipal, els quals resten facultats per a la signatura de la corresponent acta.
Les infraccions molt greus poden ser sancionades, alternativament a la sanció
pecuniària o conjuntament amb aquesta, amb la retirada temporal o definitiva de
l’autorització municipal de l’any en curs, així com amb la prohibició de participar en
properes edicions de fires durant un període de dos anys, en el cas de faltes greus, i
de tres, en cas de faltes molt greus.
Les imposició de les sancions que corresponguin per incompliment d’aquest plec no
eximeix al sancionat de l’obligació de sufragar l’import dels danys que es derivin de
la comissió de les infraccions, import que, en tot cas, serà objecte de la corresponent
valoració tècnica municipal, bé directament, bé, si és necessari a través d’una
empresa especialitzada. L’Ajuntament, subsidiàriament, pot reparar els danys o
perjudicis causats per les infraccions, amb càrrec a la persona o persones
responsables, sense perjudici de la imposició de les sancions corresponents i
rescabalant-se, en tot cas, de les despeses que comporti aquesta reparació.
L’impagament de multes imposades per incompliment de les obligacions o la
realització d’alguna de les actuacions prohibides recollides en el present plec de
condicions comportarà la impossibilitat de participar en futures edicions de la fira fins
que aquestes no hagin estat degudament satisfetes en la seva integritat, incloent, si
és el cas, recàrrecs i interessos de demora.
Graduació de les sancions
La imposició de les sancions previstes en el present plec es guiarà per l’aplicació del
principi de proporcionalitat i, en tot, han de tenir en compte els següents criteris de
graduació, que poden ser valorats separadament o conjuntament:
Es graduarà tenint en compte com a circumstàncies agreujants els següents criteris:
- La intensitat de la pertorbació o dels danys causats.
- La negligència o la intencionalitat en la comissió de la infracció.
- La reincidència en la comissió d’infraccions tipificades en aquest plec.
- El benefici derivat de l’activitat infractora.
Els aparells o instal·lacions que durant les fires hagin produït accidents als usuaris
sense que adoptin les
mesures correctores dictades pels serveis municipals, seran objecte d'immediat
tancament i precinte.
Article 30. Són responsables de les infraccions establertes en aquest reglament les
persones físiques o jurídiques que siguin titulars de les atraccions o parades
autoritzades a participar en les fires.
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Article 31.El procediment per a la imposició de les sancions previstes en aquest plec
s’ajustarà al que estableixin les normes i els principis del procediment sancionador
general aplicable als ens locals.
La prescripció i caducitat es regeix per la legislació administrativa general.
Article 32. La potestat sancionadora per a les infraccions tipificades en aquesta
ordenança correspon a l’Alcaldia-Presidència.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Els adjudicataris hauran de complir l’Ordenança
reguladora de la recollida, transport i gestió de residus a la comarca del Pla de
l’Estany que el consell comarcal del Pla de l’Estany té establerta. Per tal de garantir
el seu compliment i el pagament del preu públic corresponent, aquests hauran de
dipositar una quantitat com a dipòsit previ, que els serà retornada amb compensació
de la liquidació del preu públic.
Banyoles, 22 de maig de 2019.
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ANNEX 1
FIRA D’ATRACCIONS DE SANT MARTIRIÀ’2019
CATEGORIES I GRUPS D’ATRACCIONS
Recinte Firal
Grup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Categoria
Baby infantil i cavallets.
Bar.
Xurreria.
Espectacle infantil.
Castell inflable.
Cursa de camells.
Escalèxtric.
Grues.
Tir d’aire comprimit.
Tir de pols (anelles, dards, pilotes, etc.).
Pesca infantil.
Pista infantil.
Tómbola i rifa.
Llits elàstics.
Parada de venda de cotó, fruits secs, caramels o patates.
Atraccions per a adults.
Parades de venda de castanyes i/o globus

Zona d’espais per a parades de venda d’artesania
Grup
18.

Categoria
Parades de venda d’articles confeccionats artesanalment
(s’exceptuen els productes alimentaris)
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