Normativa Gangues al carrer, Associació Banyoles Comerç i
Turisme
Aquesta normativa servirà per regular la convocatòria de les Gangues per part de l'Associació
Banyoles Comerç i Turisme a la ciutat de Banyoles. Amb aquesta campanya es pretén oferir als
comerços associats la possibilitat de sortir al carrer a fer la liquidació final dels seus estocs de
rebaixes al final de les dues temporades anuals que se'n fan.
1. Les Gangues al carrer es convocaran dues vegades cada any. La primera coincidirà amb el
tancament de la campanya de rebaixes d'hivern i la segona amb el tancament de la campanya
de rebaixes d'estiu.
2. L'horari és el següent:
a) a partir de les 8 del matí es podrà començar a muntar
b) a les 10 del matí s'obren les Gangues al públic
c) a les 8 del vespre es plega
d) a les 9 del vespre ha d'estar tot recollit
3. Ubicació
La situació de les Gangues a partir de l'edició d'estiu de 2014 es farà exclusivament a la
plaça Major.
4. Participants
a) Les Gangues s'adrecen en primera instància als associats a l'entitat Banyoles Comerç i
Turisme. Aquests tindran preferència respecte a qualsevol altra empresa, negoci o
persona interessada a participar-hi. La participació per els socis de Banyoles Comerç i
Turisme no tindrà cap cost addicional doncs es considera coberta amb la quota de socis.

b) Els comerços no associats podran participar-hi en cas que quedin places lliures en els
espais destinats a les Gangues. El cost serà de 70€ per cada edició.
c) Es contempla la possibilitat que hi participin negocis de venda ambulant. El cost per
aquests serà de 120€ els 4 metres i 180€ els 8 metres. En cap cas aquestes parades
podran sobresortir respecte les altres i caldrà que observin la mateixa norma
d'homogeneïtat i ordenació respecte els espais que ocupin i respecte les altres parades.
No s'admetran parades amb camió ni cap tipus de vehicle.
d) Els participants a les Gangues han de ser negocis de la comarca del Pla de l'Estany.
5. Parades
a) Cada associat disposarà d'un espai de 4 metres sense cap cost. Si algú vol disposar de
més metres el cost serà de 20€ el metre lineal. Les parades hauran d'estar arrenglerades
tal i com determini l'associació, oferint una imatge ordenada, polida i homogènia.
b) Cadascuna de les parades haurà de disposar d'un mínim d'una taula, que haurà de seguir
la normativa municipal respecte a aquesta qüestió. L'Associació oferirà un servei de
lloguer de taules a tots els participants a les Gangues. Les taules s'hauran d'encarregar
amb suficient antelació. Aquestes taules hauran d'anar guarnides amb unes estovalles de
l'Associació Banyoles Comerç i Turisme.
c) Les estovalles es podran llogar per un preu de 12€ cadascuna a la seu de l'associació
amb la modalitat de penyora. Un cop realitzades les gangues es podran retornar les
estovalles i recuperar l'import o bé guardar-les fins la propera edició. Al moment de
retornar-les les estovalles hauran de ser netes i planxades.
d) No es podran posar productes en caixes de cartró, exceptuant les de les sabateries, ni a
terra. S'admetran els penjadors i burros.
6. L'Associació Banyoles Comerç i Turisme:
a) Realitzarà la coordinació, gestió i muntatge de les Gangues, així com la publicitat
necessària.
b) El lloguer de les taules s'oferirà als participants associats a un preu simbòlic. Els no
associats en pagaran el preu real.
c) Es farà pública la convocatòria amb 15 dies d'antelació i caldrà que els que hi vulguin
participar ho facin saber de manera explícita personalment, per email o per telèfon a la
seu de l'associació.
d) El límit d'acceptació d'inscripcions serà fins el divendres de la setmana anterior a les
Gangues (8 dies abans), inclòs.

7. Adjudicació d'espais:
a) Un cop tancades les inscripcions per l'estiu 2014 es realitzarà un sorteig per fer una nova
assignació de places amb el canvi d'ubicació de l'espai general de les Gangues d'estiu de
2014.
b) A partir d'aquest sorteig cada associat conservarà el seu lloc mentre en faci ús.
c) En cas de no participar a una edició de les Gangues es perdrà la plaça adjudicada en el
sorteig.
d) Els associats tindran preferència en l'adjudicació de l'espai sobre els no associats i
marxants, també en casos de places que puguin quedar buits en edicions successives.
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