
 
 

FIRAREBAIXA 2010                                             del 3 al 7 de febrer  

NORMES DE PARTICIPACIÓ                                                                       de 10 a 21h 
 
 
 
• CONTRACTACIÓ 

 Fins al 25 de novembre. 
 Totes les sol�licituds posteriors queden sotmeses a les disponibilitats. 
  
• CONDICIONS D’ADMISSIÓ I DISTRIBUCIÓ  D’ESPAIS  

Fira de Girona resoldrà les sol�licituds d’admissió presentades mitjançant l’aplicació dels criteris següents: data de la 
sol�licitud, sector d’activitat, superfície desitjada i serveis sol�licitats. 
És requisit indispensable estar donat d’alta de l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques), corresponent al GRUP 
65. L’expositor haurà d’acreditar-ho, presentant un certificat d’hisenda on consti l’epígraf d’alta d’IAE 
vigent. 

 
• TARIFES DE PARTICIPACIÓ 
 

TIPUS €/U 
Mòdul Base 15m2(5x3) 
2on mòdul i següents 

970,- 
875,- 

El preu 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 6.000€ i responsabilitat civil de l’expositor. 
ESPAI LLIURE: 43.26€/m2 (espai mínim a contractar: 50 m2). 
 
CAMPANYA DINAMITZADORA 
Drets d’inscripció: 103 € 
 

• SERVEIS 
Fira de Girona posa al vostre abast una àmplia gamma de Serveis, el detall dels quals podreu trobar a  “Carta de 
Serveis” que us serà tramesa contra la recepció del vostre full de sol�licitud d’admissió. 

 
• PASSIS D’EXPOSITOR 

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

 
 
 
 
 
 
• CONDICIONS DE PAGAMENT 

Acompte de 300 € per mòdul en remetre l’imprès d’admissió. 
La quantitat restant, abans del 15 de gener de 2010. 
Aquest requisit és absolutament indispensable per poder obtenir els passis d’expositor i muntador. 
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) En efectiu al departament de caixa de Fira de Girona. 
c) Transferència bancària (us preguem que n’envieu un duplicat) al següent  c/c: 

Caixa de Girona,  núm. c/c 2030-0000-14-3300108007 
d) VISA/MASTERCARD/RED 6000 
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. 
 
Els preus indicats no incorporen l’IVA, el qual serà aplicat al tipus reglamentari del 7% per a Fires i Salons. 

MÒDULS PASSIS APARCAMENT            ESPAI LLIURE PASSIS APARCAMENT 
1r 4 1  de 50 a 75m2 6 1 
2n 5 2  + 75 m2 7 2 

3r i següents 6 2     



 
 
 

MUNTATGE  DESMUNTATGE 
TERMINI HORARI  TERMINI HORARI 

1 i 2 de febrer* Dia 1: de 15 a 20h  
Dia 2: de 8 a 22h 

 7 i 8 de febrer Dia 7: de 21’30 a 1h  
Dia 8: de 8 a 20h 

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

 El material que hagi estat  exposat haurà d’ésser retirat 
(amb la recollida del FULL DE SORTIDA a les oficines de 
la Fira) dins del termini establert. 

    * A excepció d’aquelles firmes expositores que ho sol�licitin amb antelació 
 
     En cap circumstància no es permet l’accés de vehicles dins el Palau de Fires.  
     Estigueu atents a les instruccions i recomanacions del Servei de Vigilància.  
    
   
• DESMUNTAGE DELS ESTANDS I EVACUACIÓ DEL RECINTE 
     El sòl del Palau de Fires o terreny exterior, columnes i instal�lacions (caixes de registre, canalització,  
     estructures modulars de lloguer, etc.) hauran de quedar en el mateix estat en què es varen trobar. En el cas 
     d’haver sofert danys, la reparació serà efectuada per Fira de Girona amb càrrec a l’expositor. 
      
     Fira de Girona, es reserva el dret a modificar tots els horaris indicats en aquestes normes. 
 
 
• ACCÉS I SORTIDA DE MERCADERIES 

L’expositor podrà accedir al recinte una hora abans de l’horari establert en el Saló. 
A fi efecte de vetllar per la seguretat, serà imprescindible que els objectes venuts vagin acompanyats d’un val de 
sortida (o altre document) signat i segellat per l’expositor amb una breu descripció que permeti identificar-los. Els 
guardes de porta no autoritzaran cap sortida de mercaderies que no compleixi aquest requisit i podran efectuar les 
verificacions que considerin oportunes. 

 
 
• OBSERVACIONS 

  No es permet la permuta, cessió o lloguer a terceres persones de l’espai contractat. 
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.  
 

 
DURANT L’HORARI ESTABLERT DEL MUNTATGE, DEL SALÓ I DEL DESMUNTATGE, L’EXPOSITOR 
ÉS L’ÚNIC RESPONSABLE –A TOTS ELS EFECTES- DELS SEUS PRODUCTES.  
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