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NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA FIRA ARTALAIÒTICA 

Departaments de Patrimoni, Cultura i Promoció Econòmica 
 
 
1. Personalitat de la Fira  

 
Artalaiòtica és una fira de caràcter temàtic molt acusat i particular i no s’assembla a d’altres 
de medievals o vinculades a algun tipus de producte. Per això, és fonamental preservar la 
personalitat de la Fira i tenir cura de tots els detalls de presentació i imatge: 

 
- Temàtica o fil conductor: la prehistòria i l’antiguitat de Mallorca, des de l’època talaiòtica 

fins a l’època romana. 

- Dies i horari: dissabte 27 de maig, de 10 h a 24 h, i diumenge 28 de maig, de 10 h a 16 h.  
 

2. Normes i obligacions específiques 
 

A més d’acomplir el Reglament sobre la venda ambulant i els mercats temporals de 

l’Ajuntament d’Artà, aprovat pel Ple de 25 de juliol de 2016 (BOIB núm. 114, de 8 de setembre 

de 2016), les parades han d’observar les instruccions següents: 

 
a) Productes 

 

- Les parades de venda d’aliments han d’acomplir les normes en matèria sanitària i 
seguretat alimentària. 

- Es recomana no utilitzar bosses de plàstic. Convé emprar bosses de tela, paper o 
similars.  

 

b) Parades 
 
- Les parades han d’estar construïdes, preferentment, amb materials naturals com la 

fusta i de forma artesana. No s’admet l’ús de materials prefabricats, com ara el ferro o  

l’alumini, a no ser que vagin folrats o dissimulats amb teles o altres productes naturals 
que suggereixin antiguitat.  

- Les parades s’han de decorar amb elements que es relacionin amb l'escenografia i 
l’ambientació del mercat.  

- No es poden utilitzar ni taules ni cadires de plàstic, alumini o qualsevol altre material 

que no sigui natural.  
 

c) Vestuari 
 

- El vestuari ha d’estar en consonància amb la temàtica del mercat. 
- La roba de confecció dels vestits s’ha d’ajustar, al màxim, a l’escenografia del mercat i, 

per tant, s’han d’utilitzar, preferentment, teles naturals de cotó o lli, amb colors 

naturals o, si s’escau, tintades artesanament. 
- S’ha de tenir cura especial dels detalls per donar la màxima credibilitat i rigor al 

mercat (sabates, joies, ulleres, etc.). 
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d) Neteja i manteniment de l’espai 
 

Tal com indica el Reglament sobre la venda ambulant i els mercats temporals de 
l’Ajuntament d’Artà, una vegada finalitzat el mercat els firaires han de facilitar la neteja 
de la via pública i, per això, han de recollir tots els fems que s’hagin pogut generar. Cada 
firaire és responsable de mantenir net l’espai que envolta el seu lloc de venda. 

 
e) Ubicació i muntatge de la parada 

 
El recinte estarà ubicat a l’antiga Estació del Tren i l’aparcament annex. Després de la 
càrrega i la descàrrega del gènere, els vehicles s’han d’estacionar fora del recinte de la 

Fira.  
 

f) Mercaderies permeses  
 

Les mercaderies permeses són les pròpies dels tres tipus de parades que hi haurà: 

 
- Parades temàtiques (baleàriques, púniques, gregues o romanes): s’han de limitar als 

quatre temes que configuren la personalitat de la Fira.   

- Parades d’artesania: les que comprenen, per exemple, treball de la pedra, ceràmica, 
vidre púnic, bronze, fusta, pell i cuiro,  llatra, elaboració de fones, etc.   

- Parades generalistes: són aquelles que no fan referència a un tema històric o cultural 
concret, com ara la restauració, confitats i olives, embotits i formatges, bijuteria, 

sabons naturals, herboristeria i  similars. 

  

g) Mercaderies no permeses    

 

Són les següents: 

 

- Roba, sabates i complements moderns (s’accepten materials com ara cotó, lli, llana, 
seda o espart) 

- Productes de la llar, ferreteria i productes de plàstic en general 
- Begudes d’alta concentració alcohòlica, com per exemple combinats. S’accepten el vi i 

la cervesa, millor si és artesanal.  
- Juguetes modernes i productes de tómboles o similars. 

 
h) Sol·licitud i reserva d’espai  

 

Les persones participants hi han d’indicar les seves dades personals i el telèfon de 
contacte, la pàgina web o el blog informatiu si s’escau, el producte que realitza, les 

dimensions de la parada, les fotografies i totes aquelles característiques que permetin 
identificar clarament allò que es vol vendre.  

 

Les sol·licituds de reserva d’espai s’han de formular mitjançant el model que es trobarà a 
la web de l’Ajuntament (www.arta.cat) o de la pròpia Fira Artalaiòtica 
(www.artalaiòtica.cat), les quals s’han de presentar emplenades i signades a les oficines 

municipals o a través de l’adreça de correu electrònic ua@arta.cat. 
 

http://www.arta.cat/
http://www.artalaiòtica.cat/
mailto:ua@arta.cat
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i) Criteris per valorar les sol·licituds 
 

Les places s’han d’atorgar d’acord amb les característiques de la parada i del producte a 
exposar. 

 
j) Distribució de les parades 

 
El personal municipal ha d’indicar quin és l’espai designat, que s’ha de distribuir d’acord 
amb allò que estableix el punt anterior i els metres que ocupi cada parada.  
 

k) Muntatge  

 
L’adjudicació d’espais i el muntatge de les parades s’ha d’iniciar dues hores abans de 

l’obertura de la Fira i ha d’estar completament acabat 30 minuts abans de començar.  
 

l) Desmuntatge  

 
El desmuntatge de les parades no es pot iniciar fins després de la clausura de la Fira. 

 

m) Altres observacions  
 

- Hi haurà servei de vigilància per al recinte de la Fira de les 00 h a les 10 h de dia 28 de 
maig.  

- Es distribuiran preses de corrent al llarg del recinte de la Fira. 

 

3. La moneda pròpia de la Fira 

 

Per donar més contingut històric a la Fira, per crear ambient i provocar una 

immersió en les pràctiques quotidianes del món antic, i per accentuar la seva 

personalitat, Artalaiòtica té una moneda pròpia: el TAU. 
 
Aquesta moneda presenta valors d’1, 2 i 5 taus (de valor equivalent a 1 euro, 2 euros i 
5 euros, respectivament), amb monedes dissenyades amb motius propis del mon púnic, grec 

i romà. 
 
Quant al funcionament, el sistema de canvi i la utilització de la moneda, s’ha de tenir en 
compte el següent: 
 

- La moneda de la Fira, el TAU, té el valor d’1 euro. Ambdues monedes es podran utilitzar 

simultàniament i indistintament.  

- Durant la Fira, les persones assistents han de pagar principalment en taus, però si no en 
tenen suficients o per qualsevol altre motiu, podran fer-ho també en euros. 

- Els firaires estan obligats a acceptar el pagament en taus, no només en euros. 
- L’organització ha d’establir una mena d’oficina de canvi de moneda a l’entrada de la Fira.  

- L’organització de la Fira ha de gestionar el fons general de monedes d’1, 2 i 5 taus.  
- Les monedes són fàcilment diferenciables per disseny, grandària i color. 
- L’oficina ha d’oferir als firaires, abans de començar la Fira, un servei de canvi per atendre 

els primers clients. 
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- Al llarg de la Fira, si no hi ha moneda suficient a l’oficina de canvi, les persones 
responsables de l’organització podran recollir i canviar taus per euros entre el firaires.  

- En finalitzar la Fira tots els firaires podran canviar el taus en el seu poder per euros en 
efectiu a l’oficina de canvi de la Fira. 

 


