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REGLAMENT

Genís Pigem i Olivé
Regidor de Fires - 18/06/2021

Assumpte: NORMES (63(&Ë),48(6 PER A EXPOSITORS PER LA 627a. (',&,Ï DE LA
FIRA DE SANT ANDREU. 27 i 28 de novembre de 2021
1. Podran VROāOLFLWDU la seva SDUWLFLSDFLy a la Fira totes aquelles persones, entitats o
empreses S~EOLTXHV o privades les activitats de les quals estiguin relacionades en els
DSDUWDWVVHJHQWV
0DTXLQjULDDJUtFROD
0DTXLQjULDSHUDLQVWDOāODFLRQVUDPDGHUHV
0DTXLQjULDSHUDLQG~VWULHVFRPSOHPHQWjULHV
* Llavors, planters, farratges, adobs, productes TXtPLFV G XWLOLW]DFLy DJURSHFXjULD i
pinsos
naturals i compostos
,QVWDOāODFLRQVDJURSHFXjULHV
* Bestiar
,QG~VWULHVG DXWRPRFLy
* Parades artesanals
* Maquinaria Industrial
&RPHUoHQJHQHUDO
2. Per poder participar com a expositors haureu d¶omplir la VROāOLFLWXG de SDUWLFLSDFLy, que la
trobareu a l¶DGUHoD https://www.seu-e.cat/web/torroellademontgri. Haureu d¶anar a
l¶RSFLy omplir LQVWjQFLD JHQqULFD. Necessitareu tenir LQVWDOāODW un certificat digital o podeu
demanar un codi provisional a WUDYpV del sistema Idcat PzELO Si sou empresa, cal que
HQWUHXODVROāOLFLWXGREOLJDWzULDPHQWSHUYLDHOHFWUzQLFD
El SHUtRGH d¶LQVFULSFLy VHUj fins al 5 de novembre de 2021. Amb la LQVWjQFLD s¶KDXUj
d¶DGMXQWDUODGRFXPHQWDFLyVHJHQW
-

6ROāOLFLWXGGHSDUWLFLSDFLy LQVWjQFLDRULJLQDORSHUODVHXHOHFWUzQLFD 
)RWRFzSLDGHO'1,R&,)GHOVROāOLFLWDQW
Model normalitzat de 'HFODUDFLy Responsable del compliment de les
condicions per participar a la Fira de Sant Andreu (alimentari o no) com a
expositor.

En el cas de fer la VROāOLFLWXG en paper (RSFLy QRPpV en cas de no ser empresa) , heu
d¶omplir el model d¶LQVWjQFLD HVSHFtILF de la Fira de Sant Andreu que s¶adjunta i entrar-ho
personalment al registre de l¶Ajuntament o enviar-ho per correu postal (no s¶DGPHWUj
l¶enviament per correu HOHFWUzQLF ni per fax), juntament amb la GRFXPHQWDFLy detallada a
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dalt, a l¶Ajuntament de Torroella de 0RQWJUt 3ODoD de la Vila Q~PHUR 1, 17257 de Torroella
GH0RQWJUt

3. Quan rebeu la QRWLILFDFLy d¶DFFHSWDFLy per participar a la Fira (per mitjans
HOHFWUzQLFV o per correu), en aquesta mateixa se us LQIRUPDUj de la forma de pagament del
lloc.
La data per a fer el pagament VHUj des del dia de la rebuda del correu HOHFWUzQLF fins el dia
19 de novembre de 2021.
Un cop fet el pagament, FDOGUj fer arribar el resguard del mateix a l¶¬UHD de 3URPRFLy
(FRQzPLFD SHUFRUUHXHOHFWUzQLFFRUUHXRUGLQDULRID[ 
4. Una vegada concedida la OOLFqQFLD d¶RFXSDFLy de via S~EOLFD per la FHOHEUDFLy de la Fira de
Sant Andreu, sempre i quant aquesta es pugui celebrar, en cas d¶LQFRPSDUHL[HQoD de
l¶interessat, o de no voler assistir a la Fira, tot i la FRPXQLFDFLy a l¶RUJDQLW]DFLy el VROāOLFLWDQW
resta obligat a dur a terme el pagament de la taxa corresponent.
5. Els expositors podran realitzar el muntatge dels seus productes un dia abans, (divendres
27 de 8.00 a 22.30 hores). No es SHUPHWUj O DFFpV de muntadors o expositors ni la UHDOLW]DFLy
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 SRGUj fer el mateix dia 28 de les
21.00 a les 23.00 hores , o el dilluns 29 de les 8.00 a les 15.00 hores. A partir de les 15.00
hores de dilluns l¶Ajuntament no es IDUj responsable dels incidents que hi puguin
haver.
* No V DXWRULW]DUj O RFXSDFLy de l'espai ni es OOLXUDUj 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.
6. Per a l'entrada i la sortida de materials i objectes durant la FHOHEUDFLy de la Fira, l'expositor
KDXUjGHVROāOLFLWDUXQSHUPtVDOD'LUHFFLyGHOD)LUD
7. En casos excepcionals, la 'LUHFFLy es reserva el dret de modificar O HPSODoDPHQW 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 abans de la
LQDXJXUDFLy la fira el SRGUj cedir a un tercer sense cap REOLJDFLy d'indemnitzar o retornar
l'import rebut a l'expositor no comparegut.
9. Si per alguna UDy no es SRJXpV posar a GLVSRVLFLy de l'expositor l'espai adjudicat a algun
altre de FDUDFWHUtVWLTXHV similars, aquest QRPpV WLQGUj dret a la GHYROXFLy de l'import satisfet
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o, si escau, a la GLIHUqQFLD d'import entre l'espai adjudicat i el que finalment se li pugui
assignar.
10. L'Ajuntament, com a organitzador, declina tota la responsabilitat pels danys que puguin
sofrir les LQVWDOāODFLRQV i els objectes exposats, tant pel que fa a deteriorament com a
robatoris d'objectes.
11. / DVVHJXUDQoD per robatori i/o incendi de les LQVWDOāODFLRQV i objectes exposats per cada
expositor la VXEVFULXUj aquest com a contracte G DGKHVLy a la SzOLVVD FROāOHFWLYD contractada
SHUO $MXQWDPHQWLODSULPDFRUUHVSRQHQWVHUjDFjUUHFGHO H[SRVLWRU
12. Els expositors seran responsables de tots els danys causats a persones o objectes de
tercers, tant per O DFFLy SUzSLD com la del personal adscrit a l'estand, i WDPEp seran
responsables del dany que tingui origen en la LQVWDOāODFLy del seu propi estand, i en els
elements o aparells que s'hi continguin.
13. Els expositors hauran de tenir cura de la YLJLOjQFLD dels seus estands durant les hores de
visita del S~EOLF (de 10h a 20.30h), i fins al tancament del recinte. Es demana la SHUPDQqQFLD
dels expositors dins el recinte firal de les 9.45 h. a les 21.00 h. Aquests, SHUz podran accedir
al recinte mitja hora abans de l'obertura i no podran romandre-hi PpV de mitja hora a partir
GHOPRPHQWHQTXHMDQRTXHGLFDSYLVLWDQWHQHOUHFLQWHGHVSUpVGHO KRUDGHWDQFDPHQW
14. Queda terminantment prohibida la VRQRULW]DFLy individual per qualsevol sistema que
causi PROqVWLHV a visitants o a altres expositors. El nivell Pj[LP autoritzat VHUj de 50
decibels. L'incompliment d'aquesta SURKLELFLy GRQDUj lloc al tall DXWRPjWLF del
VXEPLQLVWUDPHQWHOqFWULF
15. El fet de prendre part a la Fira com a expositors obliga a acceptar les FDUDFWHUtVWLTXHV
WqFQLTXHV dels estands, i a utilitzar material LJQtIXJ en les seves LQVWDOāODFLRQV i en els
elements decoratius.
16. Cal prendre les mesures QHFHVVjULHV de seguretat i SURWHFFLy si escau, en el
IXQFLRQDPHQWGHODPDTXLQjULDLHOVSURGXFWHVH[SRVDWV
17. Tots els expositors, pel sol fet de signar la VROāOLFLWXG de SDUWLFLSDFLy 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:
$MXQWDPHQWGH7RUURHOODGH0RQWJUt)LUDGH6DQW$QGUHX
3ODoDGHOD9LOD
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7RUURHOODGH0RQWJUt
Tel: 972 75 51 81
Fax: 972 75 50 75
e-mail: cpalles@torroella-estartit.cat

ANNEXES:
1. TAXES FIRA SANT ANDREU 2021
ACTIVITAT
Concessionaris
0DTXLQjULDDJUtFROD
Estand de 4*3 dins Espai Ter
Estand Central dins Espai Ter
Estand de 4*3 dins carpa comercial
Estand central dins carpa comercial

IMPORT
8 ¼/metre lineal
2 ¼/metre lineal
350 ¼
25 ¼/metre quadrat
340 ¼
25 ¼/metre quadrat

2. HORARIS MUNTATGE/DESMUNTATGE
Divendres
Diumenge
Dilluns

Muntatge
8 h a 22.30 h
-

Desmuntatge
De les 21.00 h a les 23 h
De les 8 h a les 15 h

3. HORARIS PERMANENCIA RECINTE FIRAL
Dissabte
Diumenge

Inici
9.45 h
9.45 h

7RUURHOODGH0RQWJUtGDWDGHODILUPDGLJLWDO
Regidor de Fires
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*HQtV3LJHPL2OLYp
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