NORMES ESPECÍFIQUES PER A EXPOSITORS PER
LA 625a. EDICIÓ DE LA FIRA DE SANT ANDREU (1 i 2 de desembre de 2018)
1. Podran sol·licitar la seva participació a la Fira totes aquelles persones, entitats o empreses
públiques o privades les activitats de les quals estiguin relacionades en els apartats següents:
* Maquinària agrícola
* Maquinària per a instal·lacions ramaderes
* Maquinària per a indústries complementàries
* Llavors, planters, farratges, adobs, productes químics d'utilització agropecuària i pinsos
naturals i compostos
* Instal·lacions agropecuàries
* Bestiar
* Indústries d'automoció
* Parades artesanals
* Maquinaria Industrial
* Comerç en general
2. La contractació es farà mitjançant la instància de participació a través de la seu electrònica
de l’Ajuntament, la qual es pot trobar a la següent adreça d’internet:
https://www.seu-e.cat/web/torroellademontgri (aneu a l’opció omplir instància genèrica.
Amb el certificat digital o bé amb el codi provisional a través del sistema Idcat mòbil podreu
fer l’enviament de la sol.licitud. Si sou empresa, cal que entreu la sol·licitud
obligatòriament per via electrònica).
3. Els expositors podran realitzar el muntatge dels seus productes un dia abans, (divendres
de 8.00 a 23.00 hores). No es permetrà l'accés de muntadors o expositors ni la realització de
treballs de muntatge o condicionament dels estands en dies o horaris diferents als
assenyalats.
* El desmuntatge dels estands i la sortida del material es podrà fer el mateix dia 2 de les 21.00
a les 23.00 hores , o el dilluns 3 de les 8.00 a les 15.00 hores. A partir de les 15.00 hores de
dilluns l’Ajuntament no es farà responsable dels incidents que hi puguin haver.
* No s'autoritzarà l'ocupació de l'espai ni es lliurarà l'estand a l'expositor si no ha fet efectiu,
en la seva totalitat , l'import dels serveis contractats una setmana abans de l'inici de la fira (26
de novembre).
4. Per a l'entrada i la sortida de materials i objectes durant la celebració de la Fira, l'expositor
haurà de sol·licitar un permís a la Direcció de la Fira.
5. La reserva de l'espai serà efectiva un cop s'hagi fet el pagament de l’import establert.
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Quan rebeu la notificació d’acceptació per participar a la Fira (per mitjans electrònics o
per correu, segons l’opció escollida a la instància), podreu fer efectiu el pagament del lloc
utilitzant la carta de pagament que s’adjuntarà amb la notificació i en el termini màxim que
s’hi indicarà.
6. En casos excepcionals, la Direcció es reserva el dret de modificar l'emplaçament de
qualsevol expositor atenent els interessos generals de la Fira.
7. En cas que l'expositor no hagi ocupat l'espai o estand reservat el dia abans de la
inauguració, la fira el podrà cedir a un tercer sense cap obligació d'indemnitzar o retornar
l'import rebut a l'expositor no comparegut.
8. Si per alguna raó no es pogués posar a disposició de l'expositor l'espai adjudicat a algun
altre de característiques similars, aquest només tindrà dret a la devolució de l'import satisfet
o, si escau, a la diferència d'import entre l'espai adjudicat i el que finalment se li pugui assignar.
9. L'Ajuntament, com a organitzador, declina tota la responsabilitat pels danys que puguin
sofrir les instal·lacions i els objectes exposats, tant pel que fa a deteriorament com a robatoris
d'objectes.
10. L'assegurança per robatori i/o incendi de les instal·lacions i objectes exposats per cada
expositor la subscriurà aquest com a contracte d'adhesió a la pòlissa col·lectiva contractada
per l'Ajuntament, i la prima corresponent serà a càrrec de l'expositor.
11. Els expositors seran responsables de tots els danys causats a persones o objectes de
tercers, tant per l'acció pròpia com la del personal adscrit a l'estand, i també seran
responsables del dany que tingui origen en la instal·lació del seu propi estand, i en els
elements o aparells que s'hi continguin.
12. Els expositors hauran de tenir cura de la vigilància dels seus estands durant les hores de
visita del públic (de 10 del matí a 9 del vespre). Es demana la permanència dels expositors
dins el recinte firal de les 9.45 h. a les 21.00 h. Aquests, però, podran accedir al recinte mitja
hora abans de l'obertura i no podran romandre-hi més de mitja hora a partir del moment en
que ja no quedi cap visitant en el recinte després de l'hora de tancament.
13. Queda terminantment prohibida la sonorització individual per qualsevol sistema que causi
molèsties a visitants o a altres expositors. El nivell màxim autoritzat serà de 50 decibels.
L'incompliment d'aquesta prohibició donarà lloc al tall automàtic del subministrament elèctric.
14. El fet de prendre part a la Fira com a expositors obliga a acceptar les característiques
tècniques dels estands, i a utilitzar material ignífug en les seves instal·lacions i en els elements
decoratius.
15. Cal prendre les mesures necessàries de seguretat i protecció, si escau, en el funcionament
de la maquinària i els productes exposats.
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16. Tots els expositors, pel sol fet de signar la sol·licitud de participació a la Fira, estan obligats
a sotmetre's a tot el que estableix el present plec de normes.

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb:
Ajuntament de Torroella de Montgrí - Fira de Sant Andreu
Plaça de la Vila, 1
17257 Torroella de Montgrí
Tel: 972 75 51 81
Fax: 972 75 50 75
e-mail: cpalles@torroella-estartit.cat

ANNEXES:
TAXES FIRA SANT ANDREU 2018
ACTIVITAT
Concessionaris
Maquinària agrícola
Estand de 4*3 dins Espai Ter
Estand Central dins Espai Ter
Estand de 4*3 dins carpa comercial
Estand central dins carpa comercial
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IMPORT
8 €/metre lineal
2 €/metre lineal
350 €
25 €/metre quadrat
340 €
25 €/metre quadrat

