
www.�ragirona.com

SEGUEIX-NOS A
FACEBOOK  I TWITTER

del 5 al 9
de febrer
de 2014
Palau  de Fires  de Girona

N O R M E S  D E  PA R T I C I PA C I Ó



5 20149

N o r m a t i v a   d e   P r e s è n c i a

Productes exposats:

 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.
 En el cas que l’expositor comenci a desmuntar abans de l’hora �xada tindrà una penalit 
 zació del 10% de l’import de l’ocupació d’espai.

  

Emprovador:

 Els expositors que requereixin emprovador han de fer un muntatge acondicionat pel seu  
 servei i ús. En cas contrari, aquest serà resolt per Fira de Girona aplicant les tarifes  
 esmentades a les normes de participació i la seva instal·lació es farà en la posició que ens  
 indiqueu en el full de comanda. 

Espai de l’expositor:
 

 No pot sortir cap element a l’exterior de la superfície contractada.
 Pel que fa a l’enunciant  de promocions, rebaixes... a l’interior 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 a  l’externa) a  
 l’estrucutra.

Horari:
 Cal acollir-se als horaris de muntatge i desmuntatge, així com als horaris de reposició de 
  material durant els dies de celebració del Saló.
    



 TERMINI    HORARI

 9 de febrer   de 20,30 a 24h
    
 10 de febrer   de 9 a 20h

 TIPUS              €/u
                  
        

Mòdul base de 15m2 + campanya dinamitzadora
         

    999€ + 89€ = 1088€

 TERMINI    HORARI

 3 i 4 de febrer   de 9 a 21h
    

INSCRIPCIÓ COM A EXPOSITOR

TARIFES

Palau de Fires – Del 5 al 9 de febrer de 2014
de 10 a 21h 
diumenge 9 de febrer serà de 10 a 20h

El preus indicats en aquestes normes no incorporen l’IVA, el qual
serà apliclat segons el tipus reglamentai vigent per a fires i salons.

Fira de Girona posa al 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 de rebre el full 
de sol·licitud d’admissió.

Entrega a compte de 300€ per mòdul en el moment de la 
contractació.
La quantitat restant, abans del  15 de gener de 2014. 
Aquest requisit és absolutament indispensable per a 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.

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.
b) Transferència bancària (us preguem que n’envieu un
    duplicat) al següent c/c:

    Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”
    Núm. c/c 2100 8101 97 2300117907

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

Fira de Girona, en funció de l’espai disponible, habilitarà 
unes zones destinades a aparcament d’expositors d’acord 
amb la  tarifa següent:
Aparcament Vigilat..............................................30€/u
El pagament del dret garantirà la plaça i vigilància general, 
però Fira de Girona no es fa responsable dels vehicles ni del 
seu contingut.

El material que hagi estat exposat haurà d’ésser retirat 
(amb la presentació prèvia del Full de Sortida) dins del 
termini establert.

L’expositor podrà accedir al recinte mitja hora abans i 
després de l’horari establert

Per accedir al recinte, serà requisit indispensable estar en 
possessió de la targeta d’Expositor o Muntador

LLOC I DATES DE CELEBRACIÓ

IMPOSTOS 

CONDICIONS DE PAGAMENT

FORMES DE PAGAMENT

ANUL·LACIÓ DE CONTRACTE / SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ

ACREDITACIONS

APARCAMENT VIGILAT

MUNTATGE

DESMUNTATGE

SECTORS
Confecció (senyor, senyora, juvenil, infantil)
Sabateria (senyor, senyora, juvenil, infantil)
Complements
Llenceria
Esports
Accessoris llar

Cada expositor tindrà dret a les targetes d’identificació per al
personal del seu estand, en proporció a la quantitat dels mò-
duls/espai contractats:

 de 12 a 29m2  4  1
 de 30 a 44m2  5  2
 més de 45m2  6  2

m2 PASSIS APARCAMENT

El preu del mòdul inclou: espai, modular, il·luminació, connexió elèctrica a raó de 300w, 
retolació firma expositora segons codi colors sectors, servei de vigilància i de neteja, 
assegurança contra risc d’incendi i explosió i responsabilitat civil de l’expositor. 

Increment m2 mòdul base: 66€/m2
60€/m2

de 16 a 29m2:
+ de 30m2:

Espai lliure (mínim a contractar 50m2)     44,55€/m2

El preu de la campanya dinamitzadora inclou: 2 impactes de banderoles de carrer i les 
insercions publicitàries  de relació d’expositors que editi Fira de Girona.

És requisit indispensable estar donat d’alta de l’IAE (Impots d’Activitats Econòmiques), corresponent 
al Grup 65. 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 d’admissió o bé, en el 
cas de l’expositor participant en l’edició 2013, amb el full R!.
CONDICIONS D’ADMISSIÓ I 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 els 10 de desembre. Totes les sol·licituds posteriors queden sotmeses 
a les disponibilitats d’espai i en el cas d’expositors participants en l’edició 2013, perden el dret de 
mantenir la mateixa ubicació.
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SERVEIS  
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