Normes de
Normes de
participació
participació

CONDICIONS GENERALS
INSCRIPCIÓ
1. E
 nvia la sol·licitud de participació degudament complimentada a l’organització.

2. A
 ccepta acomplir amb les Normes Gene-

rals de Participació, les Normes Especifiques del Saló així com amb el Codi Ètic de
La Fundació Fira de Girona i en el Pla de
Contingència Covid-19 vigent en el moment.

3. L legeix detingudament la documentació

contractual que es declararà coneguda en
el moment de la signatura del contracte i/o
full de sol·licitud d’admissió.

ADMISSIÓ
Correspon a Fira de Girona la facultat de decisió sobre l’admissió d’expositors. Aquesta
resolució així com l’adjudicació d’espais es realitzarà per a cada sector tenint en compte:

1. L’ordre d’entrada de la sol·licitud.
2. El sector de l’activitat i l’interès

dels pro-

ductes/serveis que representen.

3. Els m2 de superfície desitjada i els serveis sol·licitats.
En el moment en que Fira de Girona adjudiqui l’espai, caldrà que l’empresa sol·licitant
doni el corresponent vistiplau i procedeixi a
fer el pagament en concepte de reserva de
l’espai. La condició d’expositor quedarà definitivament acceptada quan Fira de Girona hagi
rebut l’import estipulat en la seva totalitat per
l’admissió. En cas de no pagar en els terminis
establers, l’expositor perdrà tots els drets sobre l’espai reservat.

Termini d’inscripció: 20 de juliol de 2021

Les sol·licituds que arribin finalitzat el termini
d’inscripció quedaran sotmeses a les disponibilitats d’espai i en cas d’expositors participants
d’edicions anteriors perdran el dret a mantenir
la mateixa ubicació.

TARIFES DE
PARTICIPACIÓ
DRETS INSCRIPCIÓ
Expositor directe: 90 €. Aquesta quota inclou els serveis mínims del recinte, la inserció al catàleg oficial o qualsevol altre element
promocional que pugui editar Fira de Girona.
Participació col·lectiva: Quota empresa representada: 50 € per les empreses que figurin
en l’espai, expressament autoritzat per part
de l’organització.

TARIFA DE LLOGUER D’ESPAIS
Consulteu cada epígraf.

IMPOST SOBRE VALOR AFEGIT
Els preus indicats en aquestes normes no incorporen l’IVA. S’aplicarà el tipus reglamentari
corresponent a fires i salons.

CONDICIONS
DE PAGAMENT
En el moment de la inscripció s’ha d’abonar:

1. La quota de drets d’inscripció

2. EL 20% de l’import total de la factura
Modalitats de pagament:

A) C
 àrrec al vostre compte bancari indicat

a la sol·licitud d’admissió (cal que ens feu
arribar l’imprès de domiciliació bancària).

Aquest apartat descriu els serveis generals inclosos en la tarifa de participació. A part, FIRA
DE GIRONA posa al vostre abast una àmplia
gamma de serveis, el detall dels quals podreu
consultar a: www.firagirona.com

VIGILÀNCIA
L’organització vetllarà per la seguretat general
del recinte les 24h del dia, però no es fa responsable, en cap cas, del material i dels objectes
dipositats pels expositors en els seus estands.

B) Transferència bancària *

Durada del servei:
Del 23 d’Octubre al 3* de novembre *fins a les 20h

La resta del pagament s’haurà d’abonar:

L’organització no es fa responsable de:
· L a vigilància del stands i dels materials exposats, durant les hores d’obertura de la Fira i
durant l’horari de muntatge i el desmuntatge.

CAIXABANK
Codi IBAN: ES67 2100 8101 9723 0011 7907
Codi SWIFT: CAIXES BBXXX

▶

SERVEIS GENERALS

Possibilitat de 4 venciments* els dies:

20/7

20/8

20/9

20/10

*En el cas que el dia de pagament sigui un altre,
ens adaptarem a la data proposada sempre i quan
es compleixin els terminis.
*En el cas que la inscripció es realitzi després del
venciment del primer rebut domiciliat o posteriors, s’haurà d’abonar la part proporcional corresponent.

·E
 l personal de vigilància de la Fira no pot ac-

ceptar cap treball o encàrrec dels expositors.
L’organització no es fa responsable de les ordres donades i acceptades contràriament a
aquesta disposició.

NETEJA
L’organització vetllarà per la neteja general del
recinte i les instal·lacions durant la celebració
de la Fira (passadissos, zones comunes i moqueta d’estands contractats a Fira de Girona).
La neteja específica de cada estand durant el
muntatge, els dies de Fira i el desmuntatge
anirà a càrrec de l’expositor.
L’organització posa a disposició dels expositors
un servei de neteja.

ASSEGURANCES
L’organització ha contractat una assegurança obligatòria de responsabilitat civil i danys materials.
Els expositors interessats a contractar una pòlissa d’assegurança per robatori, pèrdua o
danys hauran de contractar-la individualment
amb la companyia que desitgin.

ZONES D’EXPOSICIÓ

PALAU DE FIRES
Nivell 1

PALAU DE FIRES
Nivell 2

SERVEIS, EMPRENEDORIA i TURISME

ALIMENTACIÓ

Mòdul 9m2 (3x3)

945 €/u

Mòdul 4m2 (2x2)

275 €/u

Mòdul 12m (4x3)

1.260 €/u

Mòdul 6m (3x2)

404 €/u

Mòdul 16m2 (4x4)

1.680 €/u

Mòdul 8m2 (4x2)

530 €/u

105 €/m

Mòdul 12m (4x3)(6x2)

780 €/u

Mòdul + de 12m2

63 €/m2

2

Mòdul (mínim 9m )
2

Espai lliure (mínim 12m2)

2

80 €/m2

INDÚSTRIA i TECNOLOGIA

DECORACIÓ i CONSTRUCCIÓ
Mòdul 9m2 (3x3)

900 €/u

Mòdul 12m2 (4x3)

1.188 €/u

Mòdul 16m2 (4x4)

1.568 €/u

Mòdul + de 16m2

97 €/m2

Espai lliure 12m2 (4x3)

78 €/m2

Espai lliure 16m2 (4x4)

77 €/m2

Espai central 42m2 (7x6)

3.192 €/u

Espai central 56m2 (8x7)

4.200 €/u

Espai superior a 56m

2

RECINTE EXTERIOR 1

PAVELLÓ

2

2

74 €/m2

Espai 36m2 (12x3)(6x6)

685 €/u

Espai 72m2 (12x6)

1.050 €/u

Espai 120m (20x6)(10x12)

1.575 €/u

2

Espai superior a 150m2

13 €/m2

RECINTE EXTERIOR 2
MOTOR
Cobert 25m2 (5x5)

920 €/u

Cobert 50m (10x5)

1.575 €/u

Cobert 100m2 (10x10)

2.625 €/u

Cobert 200m (20x10)

4.200 €/u

2

2

PASSIS
PASSIS DE MUNTATGE
Els expositors rebran el nombre de passis
de muntatge que siguin necessaris per al
seu personal, el qual s’haurà d’acreditar
prèviament.
Aquests passis només són vàlids per accedir
al recinte durant les jornades de muntatge i
desmuntatge.

PASSIS D’EXPOSITOR

MUNTATGE
I DESMUNTATGE
MUNTATGE

▶
▶

Estands de lliure construcció:
23, 25, 26 i 27 d’octubre de 8 a 20h
Estands modulars:
26 i 27 d’octubre de 8 a 20h

DESMUNTATGE
Material exposat:
1 de novembre de 21 a 23h

▶

Estands i material:
2 i 3 de novembre de 8 a 20h
En el desmuntatge, l’expositor està obligat a
retirar tots els materials de construcció, objectes
i accessoris dels estands sense excepció i a
retornar l’espai d’exposició al seu estat original*.
*L’organització podrà fer dels objectes que quedin
abandonats el que consideri oportú. En el cas que
es deixin residus o escombraries un cop finalitzat
el període de desmuntatge, l’expositor responsable
haurà d’abonar a l’organització el càrrec que generi
la seva retirada.

Els expositors rebran gratuïtament els passis
que correspongui segons la seva presència
contractada.
Aquests passis donen dret a accedir al recinte
durant el transcurs de la Fira i durant les
jornades de muntatge i desmuntatge. El
personal amb passi d’expositor podrà accedir
al recinte mitja hora abans de l’obertura al
públic, i podrà abandonar-lo fins a mitja hora
després del tancament.

▶ PASSIS DE PÀRQUING
S’hauran de sol·licitar a l’Organització, i seran
subjectes a disponibilitat.
El passi de pàrquing té un cost de 30 €/u
És vàlid per a tots els dies de la celebració de
la Fira. Fira de Girona no es fa responsable ni
dels vehicles ni del seu contingut.

INVITACIONS
Els expositors rebran el nombre d’invitacions
d’acord amb els m2 contractats. Se’n pot adquirir un nombre superior al preu de 2 €/u.

MODIFICACIÓ O ANUL·LACIÓ
DE L’ESPAI CONTRACTAT

OBSERVACIONS

L’organització es reserva el dret de modificar
la superfície i/o la ubicació assignada si les
circumstàncies ho exigeixen, sense que això
comporti cap indemnització ni compensació
a l’expositor. Si, un cop adjudicat i/o assignat
l’espai, l’Expositor en sol·licita una reducció,
pot perdre la ubicació inicialment adjudicada.

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.

RENÚNCIES I INCOMPAREIXENCES
L’expositor ha de comunicar a l’organització la
renúncia a la participació a la Fira de Mostres
amb suficient antelació.
Cancel·lació després de contracte:
La baixa o cancel·lació de l’estand una
vegada contractat no dóna dret al retorn del
pagament efectuat.
Renúncia amb 30 dies d’antelació:
Quan la renúncia es produeixi dins d’un termini
inferior o igual a 30 dies de la celebració de
l’esdeveniment, l’organització podrà reclamar
el pagament total de l’espai, tot i que aquest
pugui ser ocupat per un altre expositor.
Incompareixença de l’expositor:
La
incompareixença
de
l’expositor
a
l’esdeveniment que no hagi estat comunicada
a l’organització amb antelació podrà ser motiu
suficient per interposar una demanda de danys
i perjudicis contra l’expositor, sense que aquest
pugui reclamar el pagament efectuat.

Contacte:
Palau de Fires
Passeig de la Devesa, 34-36
17001 Girona
info@firagirona.com
T. 972 41 91 00

FORÇA MAJOR
L’organització podrà desallotjar les diferents
zones del recinte de manera temporal o
permanent i posposar i/o reduir la durada
de l’esdeveniment per causes de força major
que ho justifiquin, sense que l’expositor pugui
reclamar danys i perjudicis.

#FIRADEMOSTRES
www.firagirona.com

Exclusió de l’esdeveniment:

L’organització
podrà
expulsar
aquells
expositors que incompleixin greument o de
forma repetitiva les condicions generals de
participació, sense que aquests tinguin dret a
cap reclamació.

@FiradeGirona

Organitza:

