
 
 

 



 
 

 

FIRAREBAIXA 2012 
 
Normes de Participació 

 

1. Lloc, dates i horari de celebració 
 
Ubicació: Palau de Fires de Girona, nivell 1 i 2 
Celebració: de l,1 al 5 de febrer de 2012 
Expositors: de 9.00 a 21.30h 
Visitants: de 10.00 a 21.00h 
Muntatge: 30 i 31 de gener de 2012, de 9 a 21h 
Desmuntatge: 5 al 6 de febrer, dia 5 de 21,30 a 
24h i dia 6 de 9 a 15h. 

 
2. Sectors 
 
1. Confecció (home, dona) 
2. Complements 
3. Llenceria 
4. Infantil 
5. Sabateria 
6. Esports 
7. Llar 
 

3. Inscripció com a Expositor 
 
És requisit indispensable estar donat d’alta de  l’ 
IAE (Impost d’Activitats Econòmiques), 
corresponent al GRUP65. L’Expositor haurà 
d’acreditar-ho presentant un certificat d’hisenda on 
consti l’epígraf d’alta d’ IAE vigent. 
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 
2011, amb el full R! i enviar-ho a: 
 

FIRAREBAIXA dpt.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,  
procedència, superfície desitjada i serveis 
sol·licitats. 
 
 
 
 

Termini d’inscripció: 
fins el 30 de novembre. Totes les sol·licituds 
posteriors queden sotmeses a les disponibilitats  
 
d’espai i en el cas d’expositors participants en 
l’edició 2011, perd el dret de mantenir la mateixa 
ubicació. 
 

4. Tarifes de participació 
 
4.1 QUOTA DE CAMPANYA DINAMITZADORA:  
El cost de la quota és de 103€ per client en 
concepte dels 2 impactes de banderoles de carrer 
i la inserció en la Guia de la Compra. 
 
4.2 LLOGUER D’ESPAI: 
Per espais inferiors a 50m2 és obligatori la 
contractació modular. 
 
Modular (*): 
Espai mínim a contractar (5x3) .................999€/u 
Increment m2 (de 16 a 29m2)................. 67€/m2 
Increment m2 (de 30 a següents)...........  60€/m2 
 
 

 
 
(*) Espai + estand + moqueta gris + neteja + 
il·luminació (50w/m2) + rètol (color 
identificatiu sector i nom comercial) + 1 plaça 
d’aparcament  
 
Lliure:  
Espai mínim a contractar (50m2)......... 44,55€/m2 
 
 
 



4.3 SERVEIS: 
 
Fira de Girona posa al vostre abast una àmplia 
gamma de Serveis, el detall dels quals podreu 
consultar a:  
http://www.firagirona.com/2011/firarebaixa/serveis.html 
 
Adjunt us detallem els serveis més sol·licitats per 
aquest esdeveniment amb preus promocionals. 
 
MOBILIARI:  
M1044 Taula de 2x0,80 (d’1 a 2 unitats)....4.28€/u(*) 
M1045 Taula de 2x0,80 (més de 2 unitats)....26,24€/u 
M1010  Cadira blanca............................10,74€/u 
M1018 Moble folletons ..........................22,96€/u 
(*) Preu promocional per conveni 
 
COMPLEMENTS: 
C1100 Moqueta grisa.......................... 5.59€/m2 
C1101 Canvi color moqueta................. 0,77€/m2 
C1130  Prestatge paret (100x25)........... 16.39€/u 
C1131 Prestatge paret (100x50)........... 18,05€/u 
C1133  Prestatge barra (m/l)................. 18,05€/u 
 

 
 
C1175  Emprovador (1x1) amb mirall......98,00€/u 
C1131 Mirall (1x0,70).......................... 33,53€/u 
 
TELÈFON: 
T1010 Línia telefònica per TPV............ 65,44€ 
 
APARCAMENT: 
K1010 Aparcament vigilat...................30,00€ 
 

 
5. 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: 
 
M2  PASSIS  APARCAMENT 
De 15 a 29m2     4          1 
de 30 a 44m2     5                2 
més de 45m2     6          2    

 
6. Condicions de Pagament 
 
Acompte de 300€ per cada 15m2 contractats en remetre l’imprès d’admissió. La quantitat restant, abans del 
14 de gener. 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 (cal que ens feu arribar l’imprès de 
domiciliació bancària). 

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: LA CAIXA 2100-8101-

97-2300117907 
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. 
 

7. Normativa de presència 
 

• Cada expositor ha d’acollir-se als productes exposats, d’acord a la tipologia (sector) del 
qual ha presentat la sol·licitud d’admissió. 

 
• El producte exposat ha de ser del mateix tipus (categoria) que habitualment té a 

l’establiment. 
 
• Els expositors del sector de la confecció que requereixin provador, l’han de contractar / 

instal·lar pels serveis de muntatge de Fira de Girona. 
 
• No pot sortir cap element a l’exterior de la superfície contractada. 
 
• Pel que fa a l’enunciat de promocions, rebaixes... dins de l’estand, la retolació que s’usi ha 

de ser impresa. 
 
• No es pot subjectar cap element (tant pel que fa a la part interna com la externa) a 

l’estructura. 
 
• Cal acollir-se als horaris de muntatge i desmuntatge, així com als horaris de reposició de 

material durant els dies de celebració del Saló. 
 



 
 

8. Muntatge  
A excepció d’aquelles firmes expositores que ho sol·licitin amb antelació, s’ha d’acollir als horaris establert en 
el capítol 1 de les normes de participació. 
 
En cap circumstància no es permet l’accés de vehicles dins el Palau de Fires. 
 
Cal atenir-se a les instruccions i recomanacions del Servei de Vigilància. 
 

9. 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. 
 

 
10. Accés i sortida de mercaderies 
L’expositor podrà accedir al recinte una hora abans i sortir-ne ½ hora després de l’horari establert. 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.  
 
 

11. Assegurances 
Responsabilitat Civil: L’expositor queda emparat per l’assegurança de Responsabilitat Civil (danys personals i 
materials ocasionats a tercers) que la Fira de Girona té contractada.  
Danys: Fira de Girona ha contractat la pòlissa Multirisc (incendi, acte de vandalisme,¡, etc) per els bens 
propietat de l’expositor dipositats en els estands.  
Durant l’horari establert del muntatge, Saló i desmuntatge, l’expositor és l’únic responsable –a tots els 
efectes- dels seus productes. 

 
12. 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. 
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