LLOC I DATES DE CELEBRACIÓ
Palau de Fires de Girona, el 15 i 16 de juny 2019
de 10:00 a 22:00 h
Durant aquest horari els estands hauran de romandre oberts al públic amb els productes exposats i amb el personal competent present. En cap
cas es podrà desatendre l’estand durant l’horari
d’obertura del Market.
Els expositors podran accedir al recinte 30’ abans
de l’obertura i romandre fins a 30’ després de
l’hora de tancament.

SECTORS
* Higiene, salut i puericultura
* Oci, lleure i animació infantil
* Turisme: agències de viatges, allotjaments turístics (hotels, càmpings,
turisme rural, cases de colònies, etc,.)
parc temàtics etc.
* Joguines i regals
* Temps de lleure i celebracions
* Cultura: editorials, museus, espectacles, llibreries etc.
* Educació, Ciència i Mediambient: formació reglada, escola d'idiomes, etc
* Esport
* Mobiliari, electrodomèstics i complements per a la llar

* Tecnologia i entreteniment digital
* Mobilitat. Automoció
* Institucions, entitats, associacions i
ONGs
* Alimentació
* Mascotes
* Moda infantil: tèxtil, sabateries, etc
* Serveis: financers, mutualitats, immobiliaris, etc

2

ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I
DISTRIBUCIÓ D'ESPAIS
La sol·licitud de participació caldrà adreçar-la per escrit a Fira de Girona abans del
dia 30 de març de 2019 i fent ús del formulari corresponent (SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ) . El signant de la sol·licitud d'admissió acceptarà les condicions estipulades en les Normes Generals de Participació, les Normes Específiques de participació al saló així com del Codi Ètic de la Fundació.
L'admissió de les sol·licituds quedarà tancada en el moment en que no quedin més
espais comercials disponibles pel muntatge d'estands. Les sol·licituds que arribin
finalitzat el termini d'inscripció quedaran sotmeses a les disponibilitats d'espais.
Correspon a l'equip tècnic de Fira de Girona la facultat de proposar l'admissió d'expositors. Les sol·licituds presentades es resoldran mitjançant l'aplicació dels criteris següents: data de sol·licitud, superfície desitjada, sector de l'activitat econòmica
i serveis sol·licitats.
L'acceptació definitiva de les participacions quedarà reservada al Comitè Executiu,
qui podrà rebutjar motivadament aquelles sol·licituds que no s'ajustin a les finalitats del Market, als valors promoguts a traves del Codi Ètic de la Fundació Fira de
Girona, o a les Normes Generals i/o Específiques de participació a la fira. La condició d'expositor quedarà definitivament acceptada quan Fira de Girona hagi rebut
l'import estipulat per aquest concepte en la seva totalitat, i n'accepti i en confirmi per escrit l'admissió. Mentre Fira de Girona no confirmi per escrit l'admissió al
sol·licitant, aquest no serà expositor de manera definitiva. Si la sol·licitud no pogués ser admesa per les raons anteriorment exposades, es comunicarà per escrit
aquesta circumstància als sol·licitants i es procedirà a la devolució de la quantitat
ingressada, sense dret per part del sol·licitant a cap indemnització.
L'organització del Market es reserva el dret, per necessitat o força major, de variar
la situació i dimensions dels espais sense que això comporti cap dret a indemnització.
No es permet la permuta o lloguer de l'espai contractat a terceres empreses o entitats.
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TARIFES DE
PARTICIPACIÓ

Sòl lliure
Espai, servei de neteja,
Mínim a contractar:
assegurança RC de l’expositor davant de tercers
en l’àmbit de la superfície
25m2 60€/m2
contractada i assegurança
contra ris d’incendi i explosió (fins a 12.000€)

Predecorat
Espai, construcció estand fusta, il•luminació,
connexió elèctrica a raó
de 300w, retolació firma
expositora, servei de vigilància i de neteja, assegurança contra risc d’incendi
explosió i responsabilitat
civil de l’expositor (fins a
12.000€)

Mínim a contractar:

10m2

65€/m2
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CONDICIONS DE
PAGAMENT

ANUL·LACIÓ DE
SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ

Entrega a compte de 300€ per
mòdul en el moment de la contractació.
La quantitat restant, abans del
5 de juny de 2019. Aquest requisit és indispensable per a poder
obtenir els passis d’expositors i
muntador.
El pagament dels serveis facturats amb posterioritat s’haurà
de fer abans de retirar les mercaderies del recinte.

En cas de rescissió de contracte, Fira de
Girona retindrà un mínim equivalent a
l’acompte satisfet en el moment de la
contractació.

IMPOSTOS
Els preus indicats en aquestes
normes no incorporen l’IVA, el
qual serà aplicat segons el tipus
reglamentari vigent per a fires i
salons.

FORMA DE
PAGAMENT
Els pagaments s’han de fer a
favor de Fira de Girona mitjançant una de les formes següents:
a/ càrrec al compte bancari indicat a la sol•licitud d’admissió.
b/ transferència bancària al següent c/c codi IBAN: ES67 2100
8101 97 2300117907
c/ efectiu

ACREDITACIONS
Cada expositor tindrà dret a les targetes d’identificació per al personal del
seu estand en proporció a la quantitat
dels mòduls/espai contractats:

m2

unitat passis

de 10m2

3

d’11 a 24 m2

4

Més de 25m2
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PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS
En compliment de la Llei de
prevenció de riscos laborals,
Llei 31/95 i altres normatives de
desenvolupament, entre altres
el RD 171/2004, de coordinació
d’activitats empresarials, els
comuniquem que la informació
relacionada a continuació, els
adjuntarem en el moment de
formalitzar la contractació:
1. Mesures d’actuació en cas
d’emergència.
2. Informació de riscos, mesures preventives i actuació en
cas d’emergència en fase de
muntatge i desmuntatge.
3. Identificació de riscos en fase
de celebració.

MUNTATGE
TERMINI: 13 i 14 de juny
HORARI: de 09:00 a 20:00h
Per accedir al recinte, serà requisit indispensable estar en possessió de la targeta d’Expositor o Muntador.

DESMUNTATGE
TERMINI: 16 de juny de 22:30 a 24:00h //
17 de juny de 08:00 a 20:00h
El material que hagi esta exposat haurà
d’ ésser retirat dins el termini establert.
Fira de Girona es reserva el dret a modificar aquests horaris. L’expositor podrà
accedir al recinte mitja hora abans i
després dels horaris establerts.
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EXPOSITOR
Recordi que és necessari que traslladi la informació abans relacionada a
totes les empreses i treballadors que
col•laborin amb vostè durant aquesta
fira. L’omissió d’aquesta obligació, i
també les que li siguin pròpies vers els
seus treballadors i contractes, poden
ser sancionades per l’autoritat competent segons disposa el RDL 5/2000,
Ley de Infracciones y Sanciones del
Orden Social.

OBSERVACIONS
Qualsevol aspecte no contemplat en
aquestes normes serà regulat per
l’aplicació de les Normes Generals de
Participació que l’expositor accepta
i declara conèixer en el moment de
la signatura de contracte i/o full de
sol•licitud d’admissió.

APARCAMENT
VIGILAT
Fira de Girona, en funció de
l’espai disponible, habilitarà
unes zones destinades a aparcaments d’expositors a raó de
20€/u (subjecte a disponibilitat)
El pagament del dret garantirà
la plaça i vigilància general,
però Fira de Girona no es fa responsable dels vehicles ni del seu
contingut.

Fira de Girona Palau de Fires
Pg. de la Devesa, 34-36
17001 Girona
Tel. +34 972 419 100
Fax +34 972 208 974
info@firagirona.com
http://www.firagirona.com

7

