


1. Lloc, dates i horari de celebració
Ubicació: Palau de Fires i  Recinte Exterior del Parc de la 

Devesa

Celebració: 15 i 16 de febrer de 2012

Horari Fòrum: Dia 15: de 10 a 23 h

   Dia 16: de 10 a 19 h

 Muntatge: 13 i 14 de febrer,  de 8 a 21h

 Desmuntatge: 16 de febrer de 19,30 a 24h i 17 de 

 febrer de 8 a 20h

2. Sectors
PRODUCTORS I DISTRIBUÏDORS DE:

SECTOR VIVERISTA

Arbres ornamentals, Forestals, Fruiters i Cítrics, Arbustos, 

Coníferes, Palmeres, Planta de Flor i Vivaç, Planta 

d’interior, Gespes...

SECTOR JARDINERIA

Disseny, Construcció i manteniment de jardins

SECTOR FORESTAL

Reforestació

Gestió i manteniment de treballs forestals 

SECTOR COMPLEMENTS

Maquinària, Eines, Hivernacles, Sistemes de reg, 

Il·luminació, Llavors i Bulbs, Terres i Adobs, Contenidors, 

Testos i jardineries, Paviments, Mobiliari i Complements, 

Gespes artificials...

SECTOR SERVEIS

Publicacions tècniques, Associacions, 

Col·legis professionals.

3. Inscripció com a Expositor
La inscripció com a Expositor s’ha de fer emplenant el formulari 

de sol·licitud de participació o bé, en el cas de l’expositor 

participant en l’edició 2010, amb el full R! i enviar-lo a:

FÒRUM VERD dept. CONTRACTACIÓ

Passeig de la Devesa, 34-36

17001 Girona

Fax.972 20 89 74

Mail: contractacio@firagirona.com

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.

Termini d’inscripció: 30 de novembre, per poder mantenir la 

condició d’antic expositor –si és el cas que hagi participat en 

l’edició anterior-  i mantenir drets d’espai.

La resta queden sotmeses a les disponibilitats 

4. Tarifes de participació
4.1 DRETS D’ INSCRIPCIÓ (contractació obligatòria) 

El cost dels drets correspon a una quota de 350€  per firma 

expositora en concepte d’inscripció obligatòria a    e-Fira de 

Girona (directori anual de les empreses expositores), Guia de 

l’Expositor i a qualsevol altre element promocional que pugui 

editar Fira de Girona, 2 tiquets pel sopar, Wifi gratuït i 1 plaça 

d’aparcament. 

4.2 LLOGUER D’ESPAI PRESENCIAL(*):  

TIPUS ZONA 
RECINTE

M2
(mínim a 

contractar)

PREU

Espai amb 
modular

Interior 15
(5x3)

90€/m2

Inclou: 15m2 d’espai amb estand modular, il·luminació, moqueta, 
rètol, servei de vigilància i de neteja, assegurança RC de l’expositor 
i danys materials durant la celebració.

Estand 
Clau en Mà

interior 9
(3x3)

125 €/m2

Inclou: 9m2 d’espai amb estand modular, pack mobiliari, 3 cartells 
de vinil (pòsters), servei de vigilància i de neteja, assegurança RC 
de l’expositor i danys materials durant la celebració.

Espai lliure interior 30
(6x5) / (10x3)

50€/m2

Espai lliure exterior 30
(6x5) / (10x3)

25€/m2

Inclou: 30m2 d’espai,servei de vigilància i de neteja, assegurança 
RC de l’expositor i danys materials durant la celebració.

Les ubicacions a dues façanes i/o en zones considerades 

preferents tindran un recàrrec sobre superfície del 15%.

4.5 SERVEIS A L’EXPOSITOR:

Fira de Girona posa al vostre abast una àmplia gamma de 

Serveis, el detall dels quals podreu consultar a: 

http://www.firagirona.com/2011/fira_mostres/serveis.html



4.6 SERVEIS AL MUNTADOR:

Per a la construcció d’estands no contractats a Fira de Girona 

(a excepció dels situats en les parcel·les de terreny)  s’ha 

d’abonar un import en concepte de cànon de muntatge  en 

base als següents tipus de muntatge per m2 

Moqueta o tarima................................................. 1,50€/m2

Estand modular ................................................... 3,20€/m2

Estand de disseny ................................................4,70€/m2

4.7 GESTIÓ DE RESIDUS

Fira de Girona posa en el seu coneixement que totes les 

empreses decoradores hauran d’encarregar-se de la retirada 

de residus durant el muntatge del seu estand, i deixar amb les 

mateixes condicions inicials el seu espai, un cop finalitzat el 

termini de desmuntatge. 

En cas contrari Fira de Girona procedirà a l’ esmentada 

evacuació i penalitzarà a l’expositor i/o empresa muntadora a 

raó de 40€/m2.

4.8 ASSEGURANCES

Responsabilitat Civil: L’expositor queda emparat per 

l’assegurança de Responsabilitat Civil (danys personals 

i materials ocasionats a tercers) que Fira de Girona té 

contractada. 

Danys: Fira de Girona ha contractat la pòlissa Multirisc 

(incendi, explosió, actes de vandalisme) per els bens propietat 

de l’expositor dipositats en els estands, amb el límit  de capital 

assegurat de 12.000€ (exclòs robatori). Hi ha la possibilitat de 

contractar l’ampliació de cobertura per danys materials. 

Durant l’horari establert del muntatge, Saló i desmuntatge, 

l’expositor és l’únic responsable –a tots els efectes- dels 

seus productes.

4.9 NETEJA

Els serveis de neteja de Fira de Girona realitzaran la neteja de 

l’estand o superfície durant la celebració de la Fira.

5. Condicions de Pagament
El 25% de l’ import de la contractació efectuada, a pagar •	

en el moment de la signatura de contracte i/o sol·licitud 

d’admissió

La resta, necessàriament abans del 15 de gener 2012. •	

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:

Càrrec al vostre compte bancari indicat a la sol·licitud a) 

d’admissió  (cal que ens feu arribar l’imprès de domiciliació 

bancària).

En efectiu al departament de caixa de Fira de Girona.b) 

Transferència bancària (us preguem que n’envieu c) 

un duplicat) al següent c/c: LA CAIXA 2100-8101-97-

2300117907

Amb targeta VISA/MASTERCARD/RED 6000 a les d) 

oficines de Fira de Girona o on-line  a través de  http://

www.firagirona.com/2011/fira_mostres/

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.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT Els preus indicats no 

incorporen l’ IVA, el qual serà aplicat al tipus reglamentari 

corresponent a Fires i Salons.

6.  Muntatge
A excepció d’aquelles firmes expositores que ho sol·licitin amb 

antelació, s’ha d’acollir als horaris establerts en el capítol 1 de les 

normes de participació.

Una vegada muntada la fira no es permet la circulació de vehicles dins 

el Palau de Fires.

Cal atenir-se a les instruccions i recomanacions del Servei de 

Vigilància.

7.  Desmuntatge
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.

8. 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 està inclosa a les normes de 

Generals de Participació:

- 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.

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, Llei d’infraccions Sancions 

de l’Ordre Social.

9. Observacions
No es permet la permuta, cessió o lloguer a terceres persones de 

l’espai contractat. 

No es permesa la venda d’articles per ser retirats dels estands en el 

decurs de la Fira a excepció del sector de l’alimentació i mascotes.

La satisfacció de les comandes durant la Fira s’haurà de realitzar fora 

del recinte d’acord amb la Llei d’Activitats Firals 8/94 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.




