
REGLAMENT DE LA FIRA 2012 

MODULAR: parets blanques, moqueta gris, il·luminació a 
raó de 50w/m2 i rètol.
 Modular ........................................ 29,12€/m2
 Modular amb tarima ..................... 31,20€/m2
 
 

CARTA DE SERVEIS: Fira de Girona posa al vostre abast
una àmplia gamma de serveis, el detall dels quals podreu 
consultar a:

   http://www.firagirona.com/2012/fira_mostres/serveis.html 
 

Lloguer d’espai no presencial:
 Vitrina / Aparador 1x1 ............................... 350€/u
 Vitrina / Aparador 2x1 ............................... 400€/u
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1 INFORMACIÓ GENERAL

Palau de Fires i Parc de la Devesa del 27 d’octubre a l’1 de
novembre de 10 a 20h.
Certamen multisectorial estructurat:

  SECTOR               ZONA RECINTE

Alimentació   Palau de fires, nivell 2

Serveis
Emprenedoria   Palau de fires, nivell 1
Turisme

Deco-construcció  Pavelló 3 i 4
Indústria   Recinte exterior
Jardí

Mascotes   Pavelló 5 i Recinte exterior

2 CONDICIONS GENERALS D’ADMISSIÓ I DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS

  

Fira de Girona resoldrà les sol·licituds presentades mitjançant
l’aplicació dels criteris següents: data de sol·licitud, sector 
d’activitat, superfície desitjada i serveis sol·licitats.
Termini d’inscripció: 10 de juny de 2012, per poder mantenir
la condició d’antic Expositor -si és el cas que hagi participat 
en l’edició anterior.

3 TARIFES DE PARTICIPACIÓ

Quota d’expositor directe: 60€. Aquesta quota inclou els
serveis mínims de recinte, la inserció en el catàleg oficial o 
qualsevol altre element promocional que pugui editar Fira de
Girona, i al directori on-line.
 
Quota empresa representada: 95€ per a aquelles empreses 
que d’alguna manera figurin en l’espai d’exposició contracta
da pel directe

TARIFES DE LLOGUER D’ESPAI
Palau de Fires, nivell 1 75,80€/m2
Palau de Fires, nivell 2 72,35€/m2
Pavelló (carpa)  71,43€/m2
Estands Exteriors  44,75€/m2
Parcel·la Terreny  18,00€/m2

Les ubicacions a dues façanes i/o en zones considerades 
preferents, tindran un recàrrec sobre superfície 
del 15%.

Per espais inferiors a 15m2 és obligatòria la contractació del
Servei del modular de Fira. En el cas que estiguin situats en
l’espai d’Estands exteriors, ha de ser modular amb tarima. 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
Els preus indicats en aquestes normes no incorporen l’IVA, 
el qual serà aplicat al tipus reglamentari corresponent a Fires
i salons.

MODIFICACIÓ O ANUL·LACIÓ DE L’ESPAI CONTRACTAT
La Organització es reserva el dret de modificar la superfície i/o la ubicació
assignat si les circumstancies ho exigeixen sense que aixó esdevingui una
indemnització ni compensació a l’expositor.
Si un cop adjudicat i/o assignat l’espai, l’Expositor sol·licita una reducció 
del mateix, pot perdre la ubicació inicialment adjudicada.
En cas de rescissió de contracte per part de l’Expositor, aquest es resoldrà 
retenint per part de Fira de Girona un mínim equivalent a l’acompte satisfert
en el moment de la contractació.

   

DRETS D’INSCRIPCIÓ

CONDICIONS DE PAGAMENT

- El 25% de l’import de la contractació efectuada en el moment de la signatura
de contracte i /o sol·licitud d’admissió.
- El 75% restant, necessàriament abans del 10 d’octubre de 2012. 

Els pagament s’han de fer mitjançant una de les formes següents:
a) Càrrec al vostre compte bancari indicat a la sol·licitud d’admissió (cal que 
ens feu arribar l’imprès de domiciliació bancària).
b) Transferència bancària (us preguem que n’envieu un duplicat) al següent
c/c: LA CAIXA 2100-8101-97-2300117907
 Codi SWIFT: CAIXES BBXXX
 Codi IBAN: ES67 2100 8101 9723 0011 7907

Els pagaments s’han de fer en les dates i percentatges que es detallen a 
continuació:

4 CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

ACREDITACIONS I ELEMENTS PROMOCIONALS5

MUNTATGE I DESMUNTATGE6

Muntatge: del 24 al 26 d’octubre de 8 a 21h
Desmuntatge: 1 de novembre de 21 a 24h.
             2 i 3 de novembre de 8 a 19h.

OBSERVACIONS7
Qualsevol aspecte no contemplat en aquestes normes serà
regulat per l’aplicació de les Normes Generals de Participa-
ció que l’expositor accepta i declara conèixer en el moment
de la signatura de contracte i/o full de sol·licitud d’admissió.

Cada expositor tindrà dret a invitacions gratuïtes i a passis
d’expositor segons l’espai contractat.

PALAU DE FIRES - Passeig de la Devesa, 34 - 17001 GIRONA  Tel. 972 41 91 00  Fax 972 41 91 13  e-mail: contractacio@firagirona.com 


