REGL AM ENT REG UL ADO R DE NORMES PER A L A I NSTAL .L ACIÓ DELS
LLOCS DE VEND A I ATR ACCIONS DE TOT TIPUS DINS EL PERÍMETRE DE
VI A PÚBLIC A QUE S´ESTABLEIXIN AM B MOTIU DE L A FESTA M AJO R,
FESTA DE S AN T I SI DRE O ALTRES SIMIL ARS.

Norma 1ª.
Els firaires estacionaran els seus vehicles-habitatge, carros, etc en els llocs que els seran
indicats el personal encarregat de les festes.
Norma 2ª.
No es permetrà dipositar estris de cap mena fora de les instal.lacions ni tampoc estendre
roba.
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Norma 3ª.
No es podran dipositar deixalles ni escombraries de cap classe a l´exterior dels llocs o
habitatges. Aquests s´hauran de guardar en recipient adequats i lliurar-los al personal
encarregat de la recollida de les escombraries. Així mateix, s´abstindran de llençar papers,
pels i altres deixalles a la perifèria de la seva atracció, a la via pública o a l´arbreda.
Norma 4ª.
Els firarires dipositaran una fiança de 5.000.-ptes amb la qual respondran dels possibles
desperfectes que s´ocacionin en béns i instal.lacions municipals o de les despeses
derivades de la recollida de deixalles fora dels llocs assenyalats, així com per cobrir les
possibles sancions que es puguin imposar. Això no impedirà que, en cas que les despeses
siguin de quantia superior a l´import de la fiança, reverteixin íntegrament sobre els firaires
responsables.
Norma 5ª.
Per tenir dret a la reserva d´espai al recinte de la fira caldrà liquidar el 50% de l´import total
de l´ocupació abans de 90 dies de l´inici de la matgeixa. La resta serà abonada abans dels
15 dies del seu inici. S´entendrà que aquell qui no acompleixi els terminis esmentats,
renúncia a la seva reserva de lloc, així com als drets que es puguin derivar de la seva
antiguitat a les festes o a la fira, i no tindrà dret a a reclamació de les taxes abonades.
Norma 6ª.
El termini de presentació d´instàncies correspondrà, paral.lelament, a la data d´entrega del primer 50%
de l´impost de la reserva . Per la fira en motiu de la Festa Major, les instàncies aniran acompanyades
d´un full d´adhesió a les campanyes de promoció d´aquesta Festa que s´estableixin. O es farà constar
expressament aquesta voluntat en la sol.licitud.
L´adhesió a les campanyes de promoció és requisit indispensable per a l´acceptaci´de la
instància. L´incompliment d´aquest adhesió comportarà el cessament de la concessió, sense
dret a reclamació de les taxes abonades, i la pèrdua d´antiguitat en la fira.
Norma 7ª.

Es permetrà la connexió elèectrica per a l´alimentació de fluix a les caravanes. Aquesta es
realitzarà en els llocs indicats per l´Ajuntament. Per aquest servei s´abonaran les taxes
estipulades en l´Ordenança Fiscal vigent.
Norma 8ª.
Aquelles instal.lacions que utilitzin altaveus, es col.locaran a l´interior dels seus locals i
posaran la música o propaganda de manera que tan sols es senti la música a la perifèria de
l´atracció, sense moletar el públic ni el veïnat.
Norma 9ª.
Els firaires hauran de tenir el rebut de l´impost sobre activitats econòmiques (IAE ) que
empari la seva activitat. Així mateix, hauran de tenir subscrita i en període de vigència la
pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats pels usuaris i client de la seva
atracció.
Norma 10ª.
Tots aquells firaires que tinguin gossos o d´altres animals, els hauran de tenir lligats durant
l´horari d´afluència de públi i a la nit.
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Norma 11ª.
Tots els llocs, atraccions, circs, etc. que s´instal.lin hauran de complir allò que disposa l´art.
35 del Reglament general de la Policia d´espectacles públics i activitats recreatives, aprovat
per Reial Decret 2816/1982, de 27 d´agost, i publicat en el BOE núm. 267, de 6 de
novembre.
L´Ajuntament nomenarà el tècnic o tècnics que consideri oportú per inspeccionar les
condicions d´higiene, seguretat i comoditat de les instal.lacions
Norma 12ª.
No es permetrà el funcionament dels llocs de venda, atraccions, circs, etc. que infringeixin
l´esmentat art.35 del Reglament anteriorment esmentat i que no estiguin en possessió de la
pòlissa de responsabilitat civil o del rebut de l´impost sobre activitats econòmiques que
empari la seva activitat.
Norma 13ª.
Els llocs seran personals i intransferibles i no podran ser cedits o ocupats per altres
persones que no siguin les persones a les que se´ls ha adjudicat el lloc.
Norma 14ª.
Els llocs de destinaran exclusivament a l´activitat determinada en el moment de ser
adjudicats, sense que pugui modificar-se o alterar-se la condició de la instal.lació o
ocupació.

Norma 15 ª.

La falta d´ocupació de l´espai adjudicat una vegada inaugurada la festa, sense causa
justificada, implicarà la pèrdua dels drets d´antiguitat que pogués tenir l´adjudicatari i
l´Ajuntament podrà adjudicar-lo a qui cregui convenient.
Norma 16ª.
Els firaires es faran responsables dels danys que es puguin ocasionar en el recinte de la fira,
tant personals directament com dels treballadors que tinguin a càrrec seu.
Norma 17ª.
Es permetrà als firaires la no assistència per un any a la fira ; sempre que avisin amb la
deguda antel.lació se´ls reservarà el lloc i sempre que en paguin la reserva que serà del
50% del pagament que estigui estipulat en l´Ordenança Fiscal vigent, havent d´assistir l´any
següent a la fira, si no vol perdre l´antiguitat.
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Norma 18ª.
L´Ajuntament permetrà el traspàs d´un lloc sempre que l´atracció o parada que l´ocupava s´hagi venut
presentant un document que acrediti la compravenda signada per ambdues parts. El comprador tindrà
l´obligació de posar la mateixa atracció o parada. No obstant això, durant l´any de traspàs se li
permetrà satisfer la reserva, si per causa de força major no pot assistir a la fira, però tindrà l´obligació
d´instal.lar l´atracció o parada l´any següent. Sense aquest requisit no es permetrà el traspàs. Si aquest,
després de produir-se el trapàs decidis canviar d´atracció o parada, l´Ajuntament es reserva la ubicació
o adjudicació del lloc.
Norma 19ª.
L´incompliment d´aquestes normes implicarà per anys successiu la pèrdua del dret a anar a
la fira i a les festes de Sant Joan de les Abadesses.
Norma 20 ª.
Els firaires estan obligats a seguir, en tot allò que no estigui previst en aquestes normes, les
indicacions del personal encarregats de la fira o de les festes.

DISPOSICIÓ FINAL .
El present reglament va aprovar-se provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada en data 31 de març de 2000 i entrarà en vigor passats 30 dies a comptar des de
la seva publicació en el BOP i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.

