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01INFORMACIÓ
DE L’ESDEVENIMENT
La Fira de Mostres és el PUNT DE TROBADA idoni del teixit empresarial 
de les comarques gironines i de la resta de Catalunya. La nostra prioritat 
és, doncs, continuar essent un referent i el puntal de la promoció 
econòmica del territori així com un espai on els visitants puguin 
interactuar i gaudir de les novetats del mercat. Per això, la Fira de 
Mostres vol ser una cita obligada tant per als negocis com per a l’oci.

LLOC, DATES i HORARIS
Recinte Firal del Parc de la Devesa, del 28 d’octubre a l’1 de novembre, de 
10 a 20 h.

Desglossament per sectors d’activitat i zones del recinte:

ALIMENTACIÓ

PALAU DE FIRES,
NIVELL 2

PALAU DE FIRES,
NIVELL 1

PAVELLÓ 3, 4 i 5
RECINTE EXTERIOR

SERVEIS,
EMPRENEDORIA,

TURISME, OCI

MOBLES, DECORACIÓ,
CONSTRUCCIÓ, REFORMA,
INDÚSTRIA, JARDÍ, MOTOR

PAVELLÓ 6,
RECINTE EXTERIOR

MASCOTES

ZONA
RECINTE

SECTOR



02CONDICIONS
GENERALS
Les empreses que vulguin exposar a la Fira de Mostres hauran d’enviar a 
l’organització la sol·licitud de participació degudament complimentada. 
En el moment que Fira de Girona adjudiqui l’espai i aquest tingui el 
vistiplau per part de l’expositor s’haurà de fer el pagament en concepte 
de reserva d’espai.

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: 20 de juny de 2015, per poder mantenir la condició 
d’antic expositor, si és el cas que hagi participat en l’edició anterior.

03TARIFES DE
PARTICIPACIÓ
DRETS D’INSCRIPCIÓ

Expositor directe: 80€. Aquesta quota inclou els serveis mínims de 
recinte, la inserció al catàleg oficial o qualsevol altre element promocional 
que pugui editar Fira de Girona.

Quota empresa representada: 95€ per a aquelles empreses que d’alguna 
manera figurin en l’espai d’exposició contractat per l’expositor directe.

TARIFES DE LLOGUER D’ESPAI
Consulteu cada epígraf d’acord amb la zona del recinte i el sector d’activitat.

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 (10%).



04MODIFICACIÓ O ANUL·LACIÓ
DE L’ESPAI CONTRACTAT
L’organització es reserva el dret de modificar la superfície i/o la ubicació 
assignada si les circumstàncies ho exigeixen, sense que això comporti cap 
indemnització ni compensació a l’expositor. Si, un cop adjudicat i/o 
assignat l’espai, l’Expositor en sol·licita una reducció, pot perdre la 
ubicació inicialment adjudicada.

RENÚNCIES I INCOMPAREIXENCES
L’expositor ha de comunicar a l’organització la renúncia a la participació a 
la Fira de Mostres amb suficient antelació. La baixa o cancel·lació de 
l’estand una vegada contractat no dóna dret al retorn del pagament 
efectuat. Quan la renúncia es produeixi dins d’un termini inferior o igual a 
30 dies de la celebració de l’esdeveniment, l’organització podrà reclamar 
el pagament total de l’espai, tot i que aquest pugui ser ocupat per un altre 
expositor.
La incompareixença de l’expositor a l’esdeveniment que no hagi estat 
comunicada a l’organització amb antelació podrà ser motiu suficient per 
interposar una demanda de danys i perjudicis contra l’expositor, sense 
que aquest pugui reclamar el pagament efectuat.

FORÇA MAJOR
L’organització podrà desallotjar les diferents zones del recinte de manera 
temporal o permanent i posposar i/o reduir la durada de l’esdeveniment 
per causes de força major que ho justifiquin, sense que l’expositor pugui 
reclamar danys i perjudicis.

Exclusió de l’esdeveniment: l’organització podrà expulsar aquells 
expositors que incompleixin greument o de forma repetitiva les 
condicions generals de participació, sense que aquests tinguin dret a cap 
reclamació.



05CONDICIONS
DE PAGAMENT
En el moment de la inscripció s’ha d’abonar la quota de drets d’inscripció 
més el 10 % de l’import total de la factura mitjançant:

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
 Codi IBAN: ES67 2100 8101 9723 0011 7907
 Codi SWIFT: CAIXES BBXXX

La resta del pagament (possibilitat de cinc venciments) els dies 20/6, 
20/7, 20/8, 20/9 i 20/10. En el cas que el dia de pagament sigui un altre, 
ens adaptarem a la data proposada sempre i quan es compleixin els 
terminis.

En el cas que la inscripció es realitzi després del venciment del primer 
rebut domiciliat o posteriors, s’haurà d’abonar la part proporcional 
corresponent.

06SERVEIS
GENERALS
Aquest apartat descriu els serveis generals inclosos en la tarifa de 
participació. A part, FIRA DE GIRONA posa al vostre abast una àmplia 
gamma de serveis, el detall dels quals podreu consultar a:
www.firagirona.com/2015/fira_mostres/serveis.html

VIGILÀNCIA
L’organització vetllarà per la seguretat general del recinte les 24h del dia, 
però no es fa responsable, en cap cas, del material i dels objectes 
dipositats pels expositors en els seus estands. El servei de vigilància 
s’iniciarà el 22 d’octubre i finalitzarà el 3 de novembre a les 20h.
Els expositors hauran d’ocupar-se de la vigilància del seu estand i dels 
materials exposats, durant les hores d’obertura de la Fira i durant l’horari 
de muntatge i el desmuntatge.
El personal de vigilància de la Fira no pot acceptar cap treball o encàrrec 
dels expositors. L’organització no es fa responsable de les ordres donades 
i acceptades contràriament a aquesta disposició.

NETEJA
L’organització vetllarà per la neteja general del recinte i les instal·lacions 
durant la celebració de la Fira (passadissos, zones comunes i moqueta 
d’estands contractats a Fira de Girona).
La neteja específica de cada estand durant el muntatge, els dies de Fira i 
el desmuntatge anirà a càrrec de l’expositor.
L’organització posa a disposició dels expositors un servei de neteja.

ASSEGURANCES
L’organització ha contractat una assegurança obligatòria de 
responsabilitat civil i danys materials. Els expositors interessats a 
contractar una pòlissa d’assegurança per robatori, pèrdua o danys hauran 
de contractar-la individualment amb la companyia que desitgin.

06SERVEIS
GENERALS
Aquest apartat descriu els serveis generals inclosos en la tarifa de 
participació. A part, FIRA DE GIRONA posa al vostre abast una àmplia 
gamma de serveis, el detall dels quals podreu consultar a:
www.firagirona.com/2014/fira_mostres/serveis.html

VIGILÀNCIA
L’organització vetllarà per la seguretat general del recinte les 24h del dia, 
però no es fa responsable, en cap cas, del material i dels objectes 
dipositats pels expositors en els seus estands. El servei de vigilància 
s’iniciarà el 25 d’octubre i finalitzarà el 4 de novembre a les 20h.
Els expositors hauran d’ocupar-se de la vigilància del seu estand i dels 
materials exposats, durant les hores d’obertura de la Fira i durant l’horari 
de muntatge i el desmuntatge.
El personal de vigilància de la Fira no pot acceptar cap treball o encàrrec 
dels expositors. L’organització no es fa responsable de les ordres donades 
i acceptades contràriament a aquesta disposició.

NETEJA
L’organització vetllarà per la neteja general del recinte i les instal·lacions 
durant la celebració de la Fira (passadissos, zones comunes i moqueta 
d’estands contractats a Fira de Girona).
La neteja específica de cada estand durant el muntatge, els dies de Fira i 
el desmuntatge anirà a càrrec de l’expositor.
L’organització posa a disposició dels expositors un servei de neteja.

ASSEGURANCES
L’organització ha contractat una assegurança obligatòria de 
responsabilitat civil i danys materials. Els expositors interessats a 
contractar una pòlissa d’assegurança per robatori, pèrdua o danys hauran 
de contractar-la individualment amb la companyia que desitgin.



07MUNTATGE
I DESMUNTATGE
MUNTATGE
L’horari de muntatge serà:
Estands de lliure construcció: 22, 23, 24, 26 i 27 d’octubre de 8 a 20h
Estands modulars: 26 i 27 d’octubre de 8 a 20h

DESMUNTATGE
L’horari de desmuntatge serà:
Material exposat: 1 de novembre de 21 a 23h
Estands i material: 2 i 3 de novembre de 8 a 20h

En el desmuntatge, l’expositor està obligat a retirar tots els materials de 
construcció, objectes i accessoris dels estands sense excepció i a retornar 
l’espai d’exposició al seu estat original. L’organització podrà fer dels 
objectes que quedin abandonats el que consideri oportú. En el cas que es 
deixin residus o escombraries un cop finalitzat el període de 
desmuntatge, l’expositor responsable haurà d’abonar a l’organització el 
càrrec que generi la seva retirada.

SERVEIS
GENERALS
Aquest apartat descriu els serveis generals inclosos en la tarifa de 
participació. A part, FIRA DE GIRONA posa al vostre abast una àmplia 
gamma de serveis, el detall dels quals podreu consultar a:
www.firagirona.com/2015/fira_mostres/serveis.html

VIGILÀNCIA
L’organització vetllarà per la seguretat general del recinte les 24h del dia, 
però no es fa responsable, en cap cas, del material i dels objectes 
dipositats pels expositors en els seus estands. El servei de vigilància 
s’iniciarà el 22 d’octubre i finalitzarà el 3 de novembre a les 20h.
Els expositors hauran d’ocupar-se de la vigilància del seu estand i dels 
materials exposats, durant les hores d’obertura de la Fira i durant l’horari 
de muntatge i el desmuntatge.
El personal de vigilància de la Fira no pot acceptar cap treball o encàrrec 
dels expositors. L’organització no es fa responsable de les ordres donades 
i acceptades contràriament a aquesta disposició.

NETEJA
L’organització vetllarà per la neteja general del recinte i les instal·lacions 
durant la celebració de la Fira (passadissos, zones comunes i moqueta 
d’estands contractats a Fira de Girona).
La neteja específica de cada estand durant el muntatge, els dies de Fira i 
el desmuntatge anirà a càrrec de l’expositor.
L’organització posa a disposició dels expositors un servei de neteja.

ASSEGURANCES
L’organització ha contractat una assegurança obligatòria de 
responsabilitat civil i danys materials. Els expositors interessats a 
contractar una pòlissa d’assegurança per robatori, pèrdua o danys hauran 
de contractar-la individualment amb la companyia que desitgin.

SERVEIS
GENERALS
Aquest apartat descriu els serveis generals inclosos en la tarifa de 
participació. A part, FIRA DE GIRONA posa al vostre abast una àmplia 
gamma de serveis, el detall dels quals podreu consultar a:
www.firagirona.com/2014/fira_mostres/serveis.html

VIGILÀNCIA
L’organització vetllarà per la seguretat general del recinte les 24h del dia, 
però no es fa responsable, en cap cas, del material i dels objectes 
dipositats pels expositors en els seus estands. El servei de vigilància 
s’iniciarà el 25 d’octubre i finalitzarà el 4 de novembre a les 20h.
Els expositors hauran d’ocupar-se de la vigilància del seu estand i dels 
materials exposats, durant les hores d’obertura de la Fira i durant l’horari 
de muntatge i el desmuntatge.
El personal de vigilància de la Fira no pot acceptar cap treball o encàrrec 
dels expositors. L’organització no es fa responsable de les ordres donades 
i acceptades contràriament a aquesta disposició.

NETEJA
L’organització vetllarà per la neteja general del recinte i les instal·lacions 
durant la celebració de la Fira (passadissos, zones comunes i moqueta 
d’estands contractats a Fira de Girona).
La neteja específica de cada estand durant el muntatge, els dies de Fira i 
el desmuntatge anirà a càrrec de l’expositor.
L’organització posa a disposició dels expositors un servei de neteja.

ASSEGURANCES
L’organització ha contractat una assegurança obligatòria de 
responsabilitat civil i danys materials. Els expositors interessats a 
contractar una pòlissa d’assegurança per robatori, pèrdua o danys hauran 
de contractar-la individualment amb la companyia que desitgin.



08PASSIS
Els passis de la Fira de Mostres són personals i intransferibles.

PASSIS DE MUNTATGE
Els expositors rebran el nombre de passis de muntatge que siguin 
necessaris per al seu personal, el qual s’haurà d’acreditar prèviament. 
Aquest passis només són vàlids per accedir al recinte durant les jornades 
de muntatge i desmuntatge.

PASSIS D’EXPOSITOR
Els expositors rebran gratuïtament els passis que correspongui segons la 
seva presència contractada.
Aquest passis donen dret a accedir al recinte durant el transcurs de la Fira 
i durant les jornades de muntatge i desmuntatge. El personal amb passi 
d’expositor podrà accedir al recinte mitja hora abans de l’obertura al 
públic, i podrà abandonar-lo fins a mitja hora després del tancament.

PASSIS DE PÀRQUING
S’hauran de sol·licitar a l’Organització, i seran subjectes a disponibilitat.
El passi de pàrquing té un cost de 30€/u, i és vàlid per a tots els dies de la 
celebració de la Fira. Fira de Girona no es fa responsable ni dels vehicles 
ni del seu contingut.

INVITACIONS
Els expositors rebran el nombre d’invitacions d’acord amb els m2 
contractats. Se’n pot adquirir un nombre superior al preu d’1€/u.

09OBSERVACIONS
Qualsevol aspecte no contemplat en aquestes normes serà regulat per 
l’aplicació de les Normes Generals de Participació, que l’expositor accepta 
i declara conèixer en el moment de la signatura de contracte i/o full de 
sol·licitud d’admissió.



Palau de Fires
Pg. de la Devesa, 34-36
17001 Girona
Tel. 972 419 100

info@firagirona.com
www.firagirona.com

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el seu 
reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les seves 
dades resten incorporades en un fitxer de Fira de Girona. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició, d'acord amb la normativa vigent enviant un correu a info@firagirona.com


