
- RESPONSABILITAT CIVIL:
Prima fixa de 17,18 =C
Inclou els danys personals i/o materials causats a tercers, dels quals 
l'Expositor pugui resultar-ne responsable civil.

- DANYS MATERIALS:
Prima del 6 per mil del valor de la mercaderia declarada, a pagar 37,14 =C. 
Inclou els danys materials soferts en els béns assegurats que siguin 
objecte d'exposició a causa d'un dels riscos coberts, amb el límit del 
capital assegurat de 12.000 =C.
L'ampliació de cobertura per danys materials (exclòs robatori) s'ha de 
subscriure mitjançant el full de contractació d'ampliació de danys ma-
terials solament en cas que no s'hagi contractat l'assegurança opcio-
nal de robatori.

- RISCOS BÀSICS COBERTS:
Inclouen: incendi, explosió, caiguda de llamp i danys d'origen elèctric.
Els riscos extensius inclouen: actes de vandalisme o malintencionats, 
accions tumultuàries i vagues legals.
Pluja, vent, pedra o neu, aigua, inundacions, despeses de desenfanga-
ment i extracció de llots, fum, xoc o impacte de vehicles terrestres, cai-
guda d'astronaus o aeronaus, ones sòniques i vessament o fuita acci-
dental de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis.

L'expositor és responsable de la mercaderia o dels productes exposats 
durant l'horari d'Expositor assenyalat per la Fira, de tal manera que 
respon de les pèrdues o de les sostraccions que es produeixin durant 
aquestes hores.

PREDECORAT: Els predecorats situats dins del Palau de Fires i els Pa-
vellons seran lliurats sense tarima a raó de 26,95 =C/m2, excepció feta 
d'aquells que imperativament n'hagin de dur.
Les zones destinades a Estands Exteriors seran de construcció ex-
clussiva per la mateixa Fira a raó de 28,95 =C/m2.
Els predecorats no contractats a Fira de Girona hauran d'abonar 1,36 =C 
per m2 en concepte de cànon de muntatge.

ASSEGURANCES
- RESPONSABILITAT CIVIL I DANYS MATERIALS
Les assegurances de responsabilitat civil i per danys materials (exclòs 
robatori) són obligatoris.

NETEJA (Contractació obligada, llevat de les Parcel·les de Terreny).
Els serveis de Fira de Girona realitzaran la neteja de l'estand o super-
fície a raó d'1,98 =C/m2 durant la celebració de la Fira.

• El 25% de l'import de la contractació efectuada, a pagar en el moment 
de la signa-tura del contracte i/o de la sol·licitud d'admissió.

• El 75% restant, necessàriament abans del 6 d'octubre de 2006.

   Aquest requisit és absolutament indispensable per poder obtenir els 
passis d'expositor i de muntador

El pagament dels serveis facturats amb posterioritat, s'haurà de fer abans 
de retirar les mercaderies del recinte (full rosa).

Cal efectuar els pagaments a favor de Fira de Girona mitjançant una de 
les maneres següents:

	 a) Càrrec al vostre compte bancari indicat a la sol·licitud d'admissió

	 b) Transferència bancària al següent c/c a nom de Fira de Girona:
	      Caixa de Girona 2030-0000-19-5213204339

En cas de rescissió de contracte, aquest es resoldrà retenint per part de 
Fira de Girona un mínim equivalent a l'entrega a compte.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 
Els preus indicats no incorporen l'IVA, el qual serà aplicat al tipus regla-
mentari del 7% per a Fires i Salons.

FIRA DE GIRONA posa al vostre abast una àmplia 

gamma de serveis, el detall dels quals podreu 

trobar a la "Carta de Serveis".

NOTA PER A L'EXPOSITOR DE LA FIRA 2005: Per poder mantenir el 
lloc, és imprescindible que tramiteu el full de sol·licitud d'admissió 
amb el corresponent acompte abans del 20 d'abril de 2006

Totes les sol·licituds posteriors queden sotmeses a les disponibilitats.

CONDICIONS D'ADMISSIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ESPAIS: 
FIRA DE GIRONA resoldrà les sol·licituds presentades mitjançant els 
criteris següents: data de sol·licitud, superfície desitjada, activitat 
econòmica i serveis sol·licitats.

Contractació

Serveis

Condicions de pagament

Tarifes

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

Z O N A  R E C I N T E I M P O R T / m 2

64,50 =C

61,30 =C

58,10 =C

31,95 =C

31,95 =C

14,75 =C

315,00 =C/u.

375,00 =C/u.

Palau de Fires, Nivell 1

Palau de Fires, Nivell 2

Pavelló

Pavelló Automeeting 

Estands Exteriors

Parcel·la de Terreny

Espai Vitrina 1 x 1

Espai Vitrina 2 x 1

ENLLUMENAT (Contractació obligatòria):

C O N C E P T E
Sense estand

Amb estand
(50 W/m2)

   
Fins a   16 m2 
Fins a   32 m2 
Fins a   48 m2 
Fins a   64 m2 
Fins a   80 m2 

Més de 81 m2 

114,95 =C
151,71 =C
179,29 =C
196,37 =C
222,62 =C
246,92 =C
285,65 =C

PREU

Si s'ofereixen audicions 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 de directa o indirecta davant de l'esmentada 
Societat ni de l'expositor.

Audicions i projeccions

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 (subjecte a disponibilitat)                               22 =C/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.

Aparcament vigilat

La inserció al catàleg és totalment gratuïta i obligatòria per als exposi-
tors, els quals hauran de remetre degudament complimentada la sol·li-
citud d'inscripció.

Catàleg

Les invitacions només són vàlides si porten el segell de l'Expositor i 
per a una sola visita. Venda mínima: 25 unitats.

Els passis no es lliuraran fins que no s'hagin satisfet totalment els 
drets d'exposició.
Existeix la possibilitat d'adquirir major nombre de passis i 
d'invitacions segons les tarifes següents:

Acreditacions

Cada expositor tindrà dret a 100 invitacions gratuïtes i als següents 
passis d'expositor:

Z O N A m 2 PASSIS
EXPOSITOR/u.

1

4

6

8

10

per cada 5 m2

fins a 100 m2

de 101 a 200 m2

de 201 a 300 m2

més de 301 m2

PALAU, PAVELLÓ, 
ESTANDS EXTERIORS

PARCEL·LA
TERRENY

1,50 =C/u.

6,00 =C/u.

Invitacions

Passis d'Expositor

Horaris

Per accedir al Recinte serà requisit indispensable estar en possessió 
de la Targeta d'Expositor o Muntador (les quals s'obtindran només so-
ta les condicions explicitades en l'apartat "Condicions de Pagament". 
En el cas del Pavelló Comercial, no es permetrà l'accés de vehicles i, 
al Palau de Fires, no es permetrà 36 hores abans de l'inici de la Fira.

HORARI

de 8 a 20 h

de 8 a 22 h

TERMINI

25 i 26 d'octubre

27 d'octubre

MUNTATGE

Posem a la vostra disposició el
telèfon gratuït d'Atenció a l'Expositor

 900 352 930
i també el Manual de l'Expositor que
us facilitarem a les nostres oficines.

• No es permet la permuta, cessió o lloguer a terceres persones de 
l'espai contractat.

• No és permesa la venda d'articles per ser retirats dels estands en 
el decurs de la Fira.

• La complimentació de les comandes durant la Fira s'haurà de rea-
litzar fora del recinte d'acord amb la Llei d'Activitats Firals 8/94 de 
25 de maig.

• Qualsevol aspecte no contemplat en aquestes Normes serà regu-
lat per l'aplicació de les NORMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ 
DE FIRA DE GIRONA.

Important

Horari de la Fira	 de 10.00 a 20.00 h
Inauguració Oficial (28-10-2006)	 12.00 h

FIRA

Durant la Fira, l'expositor podrà accedir al Recinte mitja hora abans 
que el públic i sortir-ne mitja hora després.

Fira de Girona es reserva el dret a modificar aquests horaris per 
motius imponderables, especialment els d'ordre climàtic.

El material que hagi estat exposat haurà de ser retirat (amb la recollida 
prèvia del Full de Sortida a les oficines de la Fira) dins del termini de les 
24 hores següents a la cloenda de la Fira. Qualsevol situació de conflic-
te al respecte es resoldrà per l'aplicació del Reglament de la Fira.

HORARI

de 21 a 24 h

de 8 a 20 h

TERMINI

1 de novembre

2 i 3 de novembre

DESMUNTATGE

45a Fira Industrial, Agrícola i Comercial


