
D   G SHOW 
palau de fires de Girona
del 5 al 7 d’abril de 2013O NORMES DE

PARTICIPACIÓ

TARIFES DE PARTICIPACIÓ
Les tarifes d’espai lliure de Dog Show són:

  6 m2 (3x2): 150€

 12 m2 (4x3): 280€

 12 m2 (6x2): 280€

24m2 (8x3): 500€

   24m2 (6x4): 500€

36m2 (6x6): 650€

36m2 (12x3): 650€

18m2 (6x3): 396€

A partir de 36m2, el preu del m2 es facturarà  a raó de 15€/m2.
La contractació de l’espai lliure inclou: l’espai, el servei de vigilància i de neteja durant l’activitat, assegurança contra risc d’incendi i explosió i responsabilitat civil de l’expositor.

espai mínim a contractar: 6m2
*IVA no inclò s

SERVEIS

ESTAND MODULAR: 29,12€/m2 (inclou: parets, rètol, moqueta, il·luminació, quadre elèctric 400w)

PACK MOBILIARI: 1 taulell de metre, 1 taula rodona, 3 cadires: 125€/pack

AMPLIACIÓ POTÈNCIA ELÈCTRICA- QUADRE DE 1,1KW : 89€/u

APARCAMENT VIGILAT: 30€/u (vàlid per la durada de Dog Show)

D   GO

ESTAND MODULAR DOG show

Fira de Girona posa a seu abast una àmplia gamma de serveis, el detall dels quals podreu trobar a la
“Carta de Serveis”, que us serà tramesa en el moment que tramiteu el full de sol·licitud d’admissió.

DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS

Fira de Girona resoldrà les sol·licituds presentades mitjançant l’aplicació dels criteris següents: data de 
sol·licitud, superfície desitjada, sector d’activitat econòmica i serveis sol·licitats.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Fins el 8 de març. Totes les sol·licituds posteriors queden sotmeses a les disponibilitats d’espai.

DATES I HORARIS
  MUNTATGE:   3 i 4  d’abril  de 9 a 20h
  DOG SHOW:  del 5 al 7 d’abril  de 10 a 20h
  DESMUNTAGE  7 abril   de 20,30 a 24h
     8 abril   de  9 a 20h.

*IVA no inclò s

SECTORS
alimentació
associacions
botigues especialitzades
centres veterinaris

complements
criadors
formació
gespes i enjardinaments

intal·lacions
material esportiu
obstacles per a competicions
perruqueria

residències canines
transport

Tot el relacionat amb el món caní

FIRA DE GIRONA - PALAU DE FIRES
Pg. de la Devesa, 34 - 17001 GIRONA - Tel. 972 41 91 00 - Fax 972 20 89 74
contractacio@�ragirona.com - www.�ragirona.com

ORGANITZA



INSCRIPCIÓ COM A EXPOSITOR
Drets d’admissió
Expositor directe: es considera expositor directe 
l’empresa, persona o entitat que presenta la sol·licitud 
d’admissió i qui formalitza el contracte de participació. 
L’expositor directe no pot permutar, cedir o llogar 
l’espai / estand contractat.
Empresa representada: és l’empresa a qui l’expositor 
directe representa en el seu espai /estand.
L’admissió de participació així com els productes a 
exposar són competència exclusiva de Fira de Girona 
i s’han d’acollir a un mínim dels sectors de Dog Show.
Condicions d’admissió i distribució d’espais:
La inscripció com a Expositor s’ha de fer emplenant el 
formulari de sol·licitud d’admissió
i enviar-ho a les oficines de Fira de Girona.
Fira de Girona, resoldrà les sol·licituds d’admissió 
presentades mitjançant l’aplicació dels criteris 
següents: data de sol·licitud, sector d’activitat, 
superfície desitjada i serveis sol·licitats.
En el moment en què us arribi el plànol amb la 
ubicació, fixeu-vos en la disposició de les columnes 
(Palau de Fires) o altres elements que puguin 
condicionar l’espai (arbres en cas del recinte exterior.
Assignat l’espai, l’expositor rebrà la factura correspo-
nent a l’import total de l’ocupació i als serveis 
sol·licitats. 
La organització és reserva el dret a pendre les 
mesures que consideri en el cas que un expositor 
directe exposi un producte i / o representi una empresa 
i no ho hagi comunicat prèviament a Fira de Girona i 
aquesta li hagi donat l’autorització.
Condicions tècniques i sanitàries:
Els expositors d’animals hauran d’acreditar-se amb el 
pertinent nucli zoològic de Catalunya, i els animals 
exposats han d’anar identificats d’acord amb la 
normativa vigent.
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)
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 
La Organització es reserva el dret de modi�car 
la superfície i/o la ubicació assignat si les 
circumstancies ho exigeixen sense que això 
esdevingui una idemnització 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 satisfet en el moment de la contracta-
ció.
MUNTATGE
A excepció d’aquelles firmes expositores que 
ho sol·licitin amb antelació, cal acollir-se als 
horaris establerts. 
En cap circumstància no es permet l’accés 
de vehicles dins del Palau de Fires, per 
qüestions de seguretat. 
Cal atenir-se a les instruccions i recomana-
cions del Servei de Vigilància
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 van trobar. En el cas d’haver 
sofert danys, la reparació serà efectuada per 
Fira de Girona amb càrrec a l’Expositor.
La retirada dels materials s’ha de realitzar 
dins del termini indicat. En cas contrari, Fira 
de Girona procedirà a l’evacuació amb 
càrrec a l’Expo sitor i/o empresa muntadora.

CONDICIONS DE PAGAMENT
Entrega acompte de 75€ per cada 6m2 
contractats en el moment de la contractació 
efectuada amb la signatura de contracte i /o 
sol·licitud d’admissió.
- El 75% restant, necessàriament abans del 
15 de març de 2013. 
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
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
L’espai adjudicat / llogat comprèn el sòl, 
l’assegurança RC i Danys i  neteja. Les 
modalitats d’adjudicació / lloguer de “pack” 
inclouen altres serveis a part dels citats.
No es permetrà la utilització de les parets 
colindants d’altres expositors.
Assegurances
Responsabilitat civil: L’expositor queda 
emparat per l’assegurança de Responsabili-
tat 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 als béns 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 responsa-
ble - a tots els efectes- dels seus productes.
Neteja
Els serveis de neteja de Fira de Girona 
realitzaran la neteja de l’estand o de la 
superfície durant la celebració de la Fira. 
Existeix també la possibilitat de contractar 
neteja prèvia a la inauguració i es valorarà 
segons les necessitats indicades pel client.
Gestió de Residus: Fira de Girona posa el 
vostre coneixement que totes les empreses 
expositores i/o decoradores, hauran 
d’encarregar-se de la retirada de residus 
durant el muntatge del seu estand i de deixar 
amb les mateixes condicions inicials el seu 
espai un cop finalitzat el termini de desmun-
tatge. En cas contrari Fira de Girona 
procedirà a l’esmentada evacuació i 
penalitzarà l’Expositor i/o empresa muntado-
ra a raó de 40€/m.

ACREDITACIONS
Cada epositor té dret a les targetes 
d’identificació per al personal del seu estand, 
en proporció a la quantitat dels mòduls/espai 
contractats:
             m2            passis        invitacions
     de 6 a 11m2          2                  10
     de 12 a 17m2        3                  15
     de 18 a 23m2        3                  20
     de 24 a 35m2        4                  25
     més de 36m2        4                  30
Es poden comprar més invitacions al preu de 
2,5€/u i passis al preu de 15€/u.
Aparcament vigilat 
Fira de Girona, en funció de l’espai disponible, 
habilitarà unes zones destinades a aparcament 
d’expositors d’acord amb les tarifes següents:
Aparcament Vigilat (4 dies).................... 30€/u
Aparcament Vigilat per dia..................... 10€/u
Els pagament del dret garantirà la plaça i 
vilància general, però Fira de Girona no es fa 
responsable dels vehicles ni del seu contingut.

VIGILÀNCIA
Durant els horaris de muntatge, celebració i 
desmuntatge el servei de seguretat té la 
responsabilitat de controlar els accessos, la 
seguretat general i preventiva per qüestions 
d’ordre de seguretat, incendi, emergencia o 
qualsevol altre aspecte.
En cap cas es tracta d’una seguretat dirigida 
als béns objecte d’exposició, ni als béns 
particulars pel que la Organització no es fa 
responsable de la pèrdua  
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Prevenció de Riscos Laborals
En compliment de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, llei 31/95 i altres normati-
ves de desenvolupament, entre altres el RD 
171/2004 de Coordinació d’Activitats 
Empresarials, us comuniquem que la 
informació relacionada a continuació està 
inclosa a les Normes Generals de Participa-
ció:
- 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 celebra-
ció.
Sr. Expositor: recordeu que és necessari que 
traslladeu la informació abans relacionada a 
totes les empreses i treballadors que 
col·laborin amb vosaltres 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.
Audicions i projeccions
Si s’ofereixen audions musicals o 
projeccions de pel·lícules als estands, s’ha 
de tenir en compte que existeixen uns drets 
d’autor que cal abonar a la Societat General 
d’Autors i Editors, davant de la qual 
l’Expositor assumeix tota la responsabilitat 
directa, sense que Fira de Girona 
n’assumeixi cap ni directament ni indirecta 
davant l’esmentada Societat ni l’Expositor.
Actuacions en cas d’emergència
Què fer en cas d’emergència
- No perdeu la calma. No esteneu el pànic. 
-Comuniqueu-vos amb el personal de 
Seguretat o bé amb el personal de Fira de 
Girona, a les oficines del Palau de Fires: 
telèfon 972 419 100.
- Informeu quina és la incidència que s’ha  
produït i si hi ha ferits.
- No obstruïu les sortides d’emergència.
Com evacuar l’àrea
- Dirigiu-vos sense córrer per les vies 
d’evacuació en direcció a les sortides 
d’emergència.
- Seguiu les instruccions donades per 
megafonia i pel personal d’emergència 
(uniformat).
- No utilitzeu els ascensors.
- Dirigiu-vos a la zona de reunió assenyalada 
pel personal d’evacuació i espereu 
instruccions.
Necessitem la vostra col·laboració
Informeu immediatament al servei de 
Seguretat (vigilants uniformats o al tel. de 
Fira de Girona de qualsevol objecte, situació 
o detall que considereu que pot tenir 
transcendència greu per a la seguretat de
les persones i/o de les coses.

REGLAMENT DOG SHOW 

 


