LLOC I DATES DE CELEBRACIÓ:

IMPOSTOS

ANUL·LACIÓ DE CONTRACTE / SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ

ASSEGURANCES

Palau de Fires – Del 27 al 29 de novembre de 2009
Horari:
D’11.00 a 21.00h

Els preus indicats no incorporen l’IVA, el qual serà aplicat al
tipus reglamentari del 7% per a Fires i Salons.

En cas de rescissió de contracte, aquest es resoldrà retenint
per part de Fira de Girona un mínim equivalent a l’acompte
satisfet en el moment de la contractació

ASSEGURANCES OBLIGATORIES
RESPONSABILITAT CIVIL I DANYS MATERIALS
Les assegurances de responsabilitat civil i danys materials
(exclòs robatori) són obligatoris. En aquest sentit els
expositors s’hi adhereixen per la seva participació a la Fira a
través de la pòlissa de Fira de Girona.
RESPONSABILITAT CIVIL
Inclou els danys personals i/o materials causats a tercers,
dels quals l’Expositor pugui resultar responsable civil.
DANYS MATERIALS
Inclou els danys materials soferts en els béns assegurats,
que siguin objecte d’exposició, a causa d’un dels riscos
coberts, amb el límit del capital assegurat de12.000€.

SERVEIS
CONTRACTACIÓ
NOTA PER A L’EXPOSITOR DE 2008: Per poder mantenir la
mateixa ubicació, és imprescindible que tramiteu el full de
sol·licitud d’admissió abans del 31 de juliol de 2009. Totes
les sol·licituds posteriors a aquest període queden
sotmeses a les disponibilitats

Cada expositor tindrà dret a 50 invitacions.

CONDICIONS DE PAGAMENT

Passis Expositor

CONDICIONS D’ADMISSIÓ I DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS
FIRA DE GIRONA resoldrà les sol·licituds presentades
mitjançant l’aplicació dels criteris següents: data de
sol·licitud, superfície desitjada, sector d’activitat econòmica
i serveis sol·licitats.

Entrega a compte de 300€ per mòdul en el moment de la
contractació.
La quantitat restant, abans del 13 de novembre de 2009.
Aquest requisit és absolutament indispensable per a poder
obtenir els passis d’expositor i muntador.
El pagament dels serveis facturats amb posterioritat,
s’haurà de fer abans de retirar les mercaderies del recinte.

TARIFES

FORMA DE PAGAMENT

TIPUS
Mòdul de 18 m2 (6x3)
Mòdul de 15 m2* (6x2,5)
* Segons disponibilitats

Els pagaments s’han de fer a favor de Fira de Girona
mitjançant una de les formes següents:

€/U
1.520 €
1.375 €

a) Càrrec al compte bancari indicat a la sol·licitud
d’admissió.

El mòdul amb dues façanes (cantonata) té un recàrrec de
120€.
El preu del mòdul inclou: espai, estand modular, consum
elèctric (corresponent a la instal·lació de l’estand), servei de
vigilància i de neteja, assegurança contra risc d’incendi i
explosió i responsabilitat civil de l’expositor.
TIPUS
Vitrina (1x1)
Vitrina (2x1)

€/U
365 €
430 €

El preu de la vitrina inclou: espai, estructura vitrina, servei
de vigilància i de neteja, assegurança contra risc d’incendi i
explosió i responsabilitat civil de l’expositor.
Catàleg: la inserció al catàleg és gratuïta per als expositors:
1 anunci
interior
135 €
1 anunci
165 €
contraportada
Megafonia
30 emissions (10 emissions/dia)
5 emissions (1 dia)
Confecció falca

135 €
35 €
35 €

Les enquestes,sorteigs,concursos o actuacions musicals
dels expositors, han de ser autoritzades per Fira de Girona.

ACREDITACIONS

Fira de Girona posa al seu abast una àmplia gamma de
Serveis, el detall dels quals podreu trobar a la “Carta de
Serveis”, que us serà tramesa en el moment de rebre el full
de sol·licitud d’admissió.

b) Transferència bancària (us preguem que n’envieu un
duplicat) al següent c/c:
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”
Núm. c/c 2100-0002-51-0201270193

Invitacions

1 Passi per cada 5 m2 contractats (amb un màxim de 6
unitats per firma expositora).
APARCAMENT VIGILAT
Fira de Girona, en funció de l’espai disponible, habilitarà
unes zones destinades a aparcament d’expositors d’acord
amb les tarifes següents:
Aparcament Vigilat............................................................30€/u
El pagament del dret garantirà la plaça i vigilància general,
però Fira de Girona no es fa responsable dels vehicles ni del
seu contingut.
MUNTATGE
TERMINI

HORARI

25 i 26 de novembre

de 9 a 20 h

c) www.firagirona.com
Per accedir al recinte, serà requisit indispensable estar en
possessió de la targeta d’Expositor o Muntador

DESMUNTATGE
TERMINI

HORARI

29 de novembre

de 21.30 a 24h

30 de novembre

de 9 a 20h

El material que hagi estat exposat haurà d’ésser retirat
(amb la presentació prèvia del Full de Sortida) dins del
termini establert.
Fira de Girona es reserva el dret a modificar aquests horaris.
L’expositor podrà accedir al recinte mitja hora abans i
després de l’horari establert

Riscos bàsics coberts:
Inclouen: incendi, explosió, caiguda de llamp, i danys
d’origen elèctric.
Els riscos extensius inclouen: Actes de vandalisme o
malintencionats, accions tumultuàries i vagues legals.
Pluja, vent, pedra o neu.
Aigua
Inundacions
Despeses de desenfangament i extracció de llots
Fum
Xoc o impacte de vehicles terrestres
Caiguda d’astronaus o aeronaus
Ones sòniques
Vessament o fuita accidental de les instal·lacions
automàtiques d’extinció d’incendis.
L’expositor és responsable de la mercaderia o dels
productes exposats durant l’horari d’Expositor assenyalat
per la Fira, de tal manera que respon de les pèrdues o de les
sostraccions que es produeixin durant aquestes hores.
L’assegurança no tindrà vigència durant l’horari d’obertura
de la Fira.
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 hi adjuntarem en el moment
de formalitzar la contractació:
-Mesures d’actuació en cas d’emergència
-Informació de riscos, mesures preventives i actuació en cas
d’emergència en fase de muntatge i desmuntatge
-Identificació de riscos en fase de celebració

OBSERVACIONS
No es permet la permuta, cessió o lloguer a terceres
persones de l’espai contractat.
No és permesa la venda d’articles per a ser retirats dels
estands en el decurs del Saló. La complimentació de les
comandes fetes als expositors durant el Saló haurà de tenir
lloc fora del recinte, d’acord amb la Llei d’Activitats Firals
8/1994 de 25 de maig.
Qualsevol aspecte no contemplat en aquestes normes serà
regulat per l’aplicació de les Normes Generals de
Participació de Fira de Girona, que l’expositor accepta i
declara conèixer en el moment de la signatura del
contracte.

SR. EXPOSITOR: Recordi que és necessari que traslladi la
informació abans relacionada, a totes les empreses i
treballadors que col·laborin amb vostè durant aquest saló.
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.
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