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Palau de Fires de Girona. Del 30 de maig a l’1 de juny de 2014.
Divendres 30 de maig, de 16 a 20h.
Dissabte 31 de maig i diumenge 1 de juny de 10 a 20h.

Fins el 25 d’abril. Totes les sol·licituds posteriors, queden sotmeses a les 
disponibilitats de l’espai.

Hi seran admeses, com a expositors, aquelles empreses que compleixin 
els criteris de participació.

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

Ocupació d’espai: mínim a contractar 4m2. Inclou: espai, servei de neteja 
durant la celebració, vigilància i assegurances.

Els espais superiors a 18m2 es facturaràn a raó de 50€/m2.
Espai amb dues façanes (cantonada): Els espais cantoners (que donen a 
2 o més carrers) tenen un recàrrec  de 90€/u.
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m superfície        espai lliure

4 2x2 250€

6 3x2 350€

8 4x2 450€

9 3x3 500€

10 5x2 550€

12 4x3 / 6x2 650€

15 5x3 800€

18 6x3 950€

        espai lliure+ estand

 326€

 464€

 602€

 671€

 740€

 878€

1085€

1292€

2

6. IMPOSTOS
Els preus indicats no incorporen l’IVA. S’aplicarà el tipus reglamentari 
per a Fires i Salons.

Fira de Girona posa al vostre abast una àmplia gamma de ser-
veis, el detall dels quals podreu trobar a la “Carta de Serveis” 
que us serà tramesa contra la recepció del vostre full de 
sol·licitud d’admissió.
SERVEIS “PROMOCIONALS” ECO-SÍ:
- Estand modular:  19 €/m2. (sense moqueta)

Característiques: estructura de parets de color fusta (alçada 
de 2,45 x plafons 1m d’amplada), il·luminació a raó de 
50w/m2 amb un endoll lliure de 300w, frontal (45 cm 
alçada) per retolació amb lletra de pal del nom de l’expositor 
i el número d’estand.

- Quadre elèctric: (inclou el consum elèctric durant el Saló)
Ampliació de potència elèctrica. Instal·lació d’un quadre amb 
magnetotèrmic amb endoll. 

- Quadre monofàsic 1,1kw: 47€ 
- Quadre monofàsic 2,2kw: 65€
- Quadre monofàsic 3,3kw: 80€

- Mobiliari: Pack mobiliari: 98€/pack  
Inclou: 1 taullell de 100x50, 1 taula rodona i 3 cadires 

Entrega a compte de 30€ per cada m2 contractat en el 
moment de remetre la sol·licitud d’admissió.
La quantitat restant, abans del 25 de maig de 2014.
Aquest requisit és absolutament indispensable per poder obte-
nir els passis d’expositor i muntador.
El pagament dels serveis facturats amb posterioritat s’haurà 
de fer abans de retirar les mercaderies del recinte.

Cal efectuar els pagaments a favor de Fira de Girona mit-
jançant una de les formes següents:

-  Càrrec al compte bancari indicat a la sol·licitud d’admissió.
- Transferència bancària (us preguem que n’envieu un dupli-
cat) al següent núm de c/c: 

La Caixa, 2100 8101 97 2300117907
    -  www.firagirona.com

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 con-
tracte 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 repre-
senta 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 d’Eco-sí.

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.
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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.
Assignat l’espai, l’expositor rebrà la factura corresponent 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 prèvia-
ment a Fira de Girona i aquesta li hagi donat l’autorització.

L’Organització es reserva el dret de modificar 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 adjudi-
cada.
En cas de rescissió de contracte per part de l’Expositor, aquest 
es resoldrà retenint per part de Fira de Girona un mínim equiva-
lent a l’acompte satisfet en el moment de la contractació.

 29 de maig de 9 a 20h
30 de maig de 8 a 14h

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 recomanacions del Servei de 
Vigilància.

1 de juny de 20,30 a 24h
2 de juny de 9 a 20h

El sòl del Palau de Fires o terreny exterior, columnes i 
instal·lacions (caixes de registre, canalització, estructures mo-
dulars 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 indi-
cat. En cas contrari, Fira de Girona procedirà a l’evacuació amb 
càrrec a l’Expositor i/o empresa muntadora.

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

12. MUNTATGE

13. DESMUNTATGE

14. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

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 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 responsable - a tots els efectes- dels seus produc-
tes.

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 al 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 desmuntatge. En cas contrari Fira de 
Girona procedirà a l’esmentada evacuació i penalitzarà l’Expositor 
i/o empresa muntadora a raó de 40€/m.

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  4 a  6  m2                 2                  30
     de  7  a  12m2                3                  40
     de 13 a 24m2                 4                  60
     més de 25m2                 4                  75     

Es poden comprar més invitacions al preu de 2€/u i passis al preu de 
15€/u.  
Aparcament vigilat:Fira de Girona, en funció de l’espai disponible, habili-
tarà unes zones destinades a aparcament d’expositors d’acord amb les 
tarifes següents: aparcament Vigilat (3 dies).................... 30€/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.

Durant els horaris de muntatge, celebració i desmuntatge el 
servei de seguretat té la responsabilitat de controlar els acces-
sos, 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.

L’organització es reserva el dret, en benefici de la manifestació, a 
realitzar canvis d’ubicació dels estands i també d’adaptar les superfí-
cies sol·licitades a la distribució d’espais prevista.
No es permet la permuta, cessió o lloguer de l’espai a terceres perso-
nes 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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El comitè de selecció d’ Eco-Sí  estarà format per tècnics i
experts dels diferents sectors.
L’organització es reserva el dret de limitar o prohibir la venda
de productes en directe, sempre i quan aquesta perjudiqui
la imatge professional o a la competència amb altres
expositors.
L’organització es reserva, en qualsevol cas, el dret d’admissió
i el Comitè de Selecció pot tenir en compte, en qualsevol
moment, altres qüestions que no es troben expressament
escrites en aquestes condicions generals de participació.

1 ALIMENTACIÓ
Aliments procedents de l’agricultura biològica i ecològica.
Hauran de portar, obligatòriament, la garantia o�cial
corresponent en base al Reglament CEE 2092/91.
S’acceptaran:
els aliments que tenen l’aval de producte biològic.
Sense conservants, només s’admetran els inclosos en l’apartat
A de l’annex VI del Reglament CEE 2092/91 corresponent a
la normativa sobre producte biològic/ecològic.
Sense ingredients manipulats genèticament.

2 TEIXITS I CALÇATS
Teixits i material d’origen biològic, natural i reciclat natural.
Només s’admetrà l’ús de tints naturals.

3 SALUT
Teràpies
Teràpies considerades complementàries o alternatives, en
base a tractaments naturals de reconeguda efectivitat utilitzats
per terapeutes o metges o�cials.
Aparells
Aparells o instruments utilitzats per metges o terapeutes
reconeguts.
– Tractaments d’aigua : consultar normativa del sector.
Centres
Centres, cases de repòs, clíniques,... on es practiquen les
teràpies alternatives o complementàries sense cap altre
objectiu i �nalitat que la curació de l’individu amb mètodes
naturals.
Productes
Els components hauran de ser d’origen natural i no tenir cap
tipus d’additiu arti�cial o de síntesi.
Els productes no estaran testats sobre animals, ni s’haurà
utilitzat per a la seva elaboració productes procedents
d’espècies protegides.

4 HIGIENE I COSMÈTICA
No s’admetrà com a expositor, si abans no ha enviat la llista
d’ingredients en nomenclatura INCI.
No s’admetran productes que la seva composició no coincideixi
amb l’especí�ca en l’etiqueta.
Les condicions relatives als ingredients prohibits, es troba
especi�cada en la fulla adjunta de Declaració de Productes
Cosmètics. Es tindrà en compte l’ús d’ingredients de cultiu
biològic en els productes.

5 MOBILIARI
Mobiliari, teixits i complements per la llar; confeccionats o
fabricats amb materials naturals o reciclats no contaminats.

6 PAPERERIA, LLIBRERIA I MÚSICA
Només s’admetran papers reciclats i/o ecològics .
Llibres relacionats amb el medi ambient, ecologia, naturalesa,
conservacionisme, agricultura biològica, energies renovables,
reciclatge, alternatives de transport, alimentació i cuina
natural, teràpies alternatives o complementàries,...
Sons musicals, música ètnica,tradicional, new-age, de
relaxació, antiga, temes relacionats amb la naturalesa i el
medi ambient: i tota aquella que contribueixi al foment d’una
vida sana i harmoniosa.

7 JOGUINES
Fets amb materials naturals o reciclats; les pintures i
vernissos han de ser naturals i no han de contenir cap
substància tòxica.
No s’admetran jocs i joguines que indueixin a la violència.

8 ECOLOGIA, MEDI AMBIENT I TURISME
Equipaments i productes destinats a millorar les condicions
mediambientals, el reciclatge i l’economia amb criteris
sostenibles i ètics.
Programes i campanyes de sensibilització ambiental.
Totes les ofertes relacionades amb el turisme responsable
(turisme rural, turisme verd,...).
Propostes per l’oci i el temps lliure basades en criteris de
respecte i protecció del medi.

9 ONG’s
Organitzacions de defensa ambiental, ecologistes,
conservacionistes, de protecció de la naturalesa, d’agricultura
biològica, de consumidors, de protecció d’animals, de foment
d’energies renovables, del transport altern, de teràpies
alternatives,...
El material de difusió i promoció haurà de complir els criteris
de participació especí�ca de cada sector.

10 BIOCONSTRUCCIÓ I ENERGIES RENOVABLES
Materials i tècniques constructives per a la vivenda sana,
de procedència natural, sense tractaments contaminants.
La composició i la procedència dels materials seran naturals
o reciclats no contaminants, ni obtinguts per procediments
contaminants.
Energies renovables no contaminants. Sistemes, aparells i
material d’instal∙lació que afavoreixin la implantació de
sistemes d’estalvi d’energia i ús d’energies renovables.

11 ARTESANIA
Elaboració de productes d’artesania. No es permetran els
productes alimentaris.
Els productes han de ser realitzats pel propi artesà o empresa
sol∙licitant.
Els materials usats han de ser d’origen natural.
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