
LLOC I DATES DE CELEBRACIÓ
Palau de Fires de Girona. Del 3 al 5 de juny.

HORARIS
Divendres, dissabte i diumenge: de 10 a 20h.

TERMINI DE LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ
Fins el 3 de maig. Totes les sol·licituds posteriors queden
sotmeses a les disponibilitats d’espai.

CONDICIONS D’ADMISSIÓ
Hi seran admeses, com a expositors, aquelles empreses que
compleixin els criteris de participació.

DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS
L’organització resoldrà les sol·licituds presentades mitjançant
l’aplicació dels criteris següents: data sol·licitud, superfície
desitjada, sector d’activitat econòmica i serveis sol·licitats.

TARIFES DE PARTICIPACIÓ
TIPUS PREU /m2

Estand Modular
De 6 a 18 m2 * 76 ¤

Més de 19 m2 74 ¤

El preu inclou: espai, estand modular, consum elèctric (corresponent a la
instal·lació de l’estand), servei de vigilància i de neteja i assegurances.
* Espai mínim a contractar: 6 m2

Espai Lliure
12 m2 (mínim a contractar) 65 ¤

El preu inclou: espai, servei de vigilància i de neteja i assegurances.

El mòdul amb dues façanes (cantonada) té un recàrrec de 90¤.

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

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

ANUL·LACIÓ DE CONTRACTE /
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
En cas de rescissió de contracte, aquest es resoldrà retenint
per part de Fira de Girona, un mínim equivalent a l’entrega a
compte satisfeta en el moment de la sol·licitud i/o contracte.

CONDICIONS DE PAGAMENT
Entrega a compte de 300 ¤ per mòdul en el moment de
remetre la sol·licitud d’admissió.
La quantitat restant, abans del 20 de maig de 2011.
Aquest requisit és absolutament indispensable per 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.

FORMA DE PAGAMENT
Cal efectuar els pagament 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 (us preguem que n’envieu un duplicat)

al següent núm. c/c: La Caixa, 2100-8101-97-2300117907
C www.firagirona.com

ASSEGURANCES
RESPONSABILITAT CIVIL I DANYS MATERIALS
Les assegurances de responsabilitat civil i per danys materials
(exclòs robatori) són obligatoris.
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 de 12.000 ¤.
L’ampliació de cobertura per danys materials (exclòs robatori)
s’ha de subscriure mitjançant el full de contractació d’ampliació
de danys materials solament en cas de que no s’hagi
contractat l’assegurança opcional de robatori.
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 i 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.

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:
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

Sr. 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
L’organització es reserva el dret, en benefici de la manifestació,
a realitzar canvis d’ubicació dels estands i també d’adaptar
les superfícies sol·licitades a la distribució d’espais prevista.
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.

normes dE participaciO



El comitè de selecció d’Eco-Sí estarà format per tècnics i
experts dels diferents sectors.
L’organització es reserva el dret de limitar o prohibir la venta
de productes en directe, sempre i quan aquesta perjudiqui
la imatge professional o a la competència amb altres
expositors.
L’organització es reserva, en qualsevol cas, el dret d’admissió
i el Comitè de Selecció pot tenir en compte, en qualsevol
moment, altres qüestions que no es troben expressament
escrites en aquestes condicions generals de participació.

1 ALIMENTACIÓ
Aliments procedents de l’agricultura biològica i ecològica.
Hauran de portar, obligatòriament, la garantia oficial
corresponent en base al Reglament CEE 2092/91.
S’acceptaran:
els aliments que tenen l’aval de producte biològic.
Sense conservants, només s’admetran els inclosos en l’apartat
A de l’annex VI del Reglament CEE 2092/91 corresponent a
la normativa sobre producte biològic/ecològic.
Sense ingredients manipulats genèticament.

2 TEIXITS I CALÇATS
Teixits i material d’origen biològic, natural i reciclat natural.
Només s’admetrà l’ús de tints naturals.

3 SALUT
Teràpies
Teràpies considerades complementàries o alternatives, en
base a tractaments naturals de reconeguda efectivitat utilitzats
per terapeutes o metges oficials.
Aparells
Aparells o instruments utilitzats per metges o terapeutes
reconeguts.
– Tractaments d’aigua: consultar normativa del sector.
Centres
Centres, cases de repòs, clíniques,... on es practiquen les
teràpies alternatives o complementàries sense cap altre
objectiu i finalitat que la curació de l’individu amb mètodes
naturals.
Productes
Els components hauran de ser d’origen natural i no tenir cap
tipus d’additiu artificial o de síntesi.
Els productes no estaran testats sobre animals, ni s’haurà
utilitzat per a la seva elaboració productes procedents
d’espècies protegides.

4 HIGIENE I COSMÈTICA
No s’admetrà com a expositor, si abans no ha enviat la llista
d’ingredients en nomenclatura INCI.
No s’admetran productes que la seva composició no coincideixi
amb l’específica en l’etiqueta.
Les condicions relatives als ingredients prohibits, es troba
especificada en la fulla adjunta de Declaració de Productes
Cosmètics. Es tindrà en compte l’ús d’ingredients de cultiu
biològic en els productes.

5 MOBILIARI
Mobiliari, teixits i complements per la llar; confeccionats o
fabricats amb materials naturals o reciclats no contaminats.

6 PAPERERIA, LLIBRERIA I MÚSICA
Només s’admetran papers reciclats i/o ecològics.
Llibres relacionats amb el medi ambient, ecologia, naturalesa,
conservacionisme, agricultura biològica, energies renovables,
reciclatge, alternatives de transport, alimentació i cuina
natural, teràpies alternatives o complementàries,...
Sons musicals, música ètnica,tradicional, new-age, de
relaxació, antiga, temes relacionats amb la naturalesa i el
medi ambient: i tota aquella que contribueixi al foment d’una
vida sana i harmoniosa.

7 JOGUINES
Fets amb materials naturals o reciclats; les pintures i
vernissos han de ser naturals i no han de contenir cap
substància tòxica.
No s’admetran jocs i joguines que indueixin a la violència.

8 ECOLOGIA, MEDI AMBIENT I TURISME
Equipaments i productes destinats a millorar les condicions
mediambientals, el reciclatge i l’economia amb criteris
sostenibles i ètics.
Programes i campanyes de sensibilització ambiental.
Totes les ofertes relacionades amb el turisme responsable
(turisme rural, turisme verd,...).
Propostes per l’oci i el temps lliure basades en criteris de
respecte i protecció del medi.

9 ONG’s
Organitzacions de defensa ambiental, ecologistes,
conservacionistes, de protecció de la naturalesa, d’agricultura
biològica, de consumidors, de protecció d’animals, de foment
d’energies renovables, del transport altern, de teràpies
alternatives,...
El material de difusió i promoció haurà de complir els criteris
de participació específica de cada sector.

10 BIOCONSTRUCCIÓ I ENERGIES RENOVABLES
Materials i tècniques constructives per a la vivenda sana,
de procedència natural, sense tractaments contaminants.
La composició i la procedència dels materials seran naturals
o reciclats no contaminants, ni obtinguts per procediments
contaminants.
Energies renovables no contaminants. Sistemes, aparells i
material d’instal·lació que afavoreixin la implantació de
sistemes d’estalvi d’energia i ús d’energies renovables.

11 ARTESANIA
Elaboració de productes d’artesania. No es permetran els
productes alimentaris.
Els productes han de ser realitzats pel propi artesà o empresa
sol·licitant.
Els materials usats han de ser d’origen natural.

CRITERIS dE participaciO




