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Fitxa tècnica  
Firatast Girona 2015  

Dies 9, 10, 11 i 12 d’octubre 
 

 

Ubicació   Palau de fires de Girona - Fira de Girona 

Dies     9, 10, 11 i 12 d’octubre 

Horari visitants  Divendres 9, de les 18.00h a les 24.00h 

Dissabte 10, Diumenge 11 i Dilluns 12 de 12.00 a 24.00 h.  

Horari muntatge    Dimecres 8, a partir de les 16.00h. fins a les 21.00h.  

Dijous 9, de les 9.00h a les 14.00h. 

Horari desmuntatge  Dimarts 13, de les 8.00 h. fins a les 14.00 h.  

 

Tast  Tots els expositors estaran obligats a oferir com a mínim als 

visitants 1 tast dels seus productes a un preu que oscil·larà 

d'1 a 3 tiquets.  

 

Venda  Cada expositor podrà vendre els seus productes sencers, la 

venda de tast queda prohibida. 

 

 

Termini per remetre la sol·licitud de participació  
 

La reserva dels espais, es farà d’acord amb les següents dates i prioritats: 

 

 Les empreses que van assistir a l’edició del 2014, data preferent de reserva 

abans del 30 de maig 

 La resta d’empreses, termini de reserva fins el 15 setembre de 2015 
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Condicions generals de participació  
 

La participació a FIRATAST es condiciona a la prèvia complimentació de la sol.licitud de 

reserva d'espai, ajustant-se a les formes de pagament especificades. 

 

Així mateix, l'organització tindrà la facultat de seleccionar les firmes expositores, adjudicar 

menys espai del sol.licitat, així com canviar l'espai sol.licitat per l'expositor a fi i efecte 

d'assolir una distribució racional dels sectors. 

 

La renúncia de l’expositor a la seva participació, és motiu de pèrdua de la quantitat 

avançada. 

L'organització es reserva el dret d'admissió en el seu concepte més ampli.  

 

 

Condicions i terminis de pagament  
 

És condició imprescindible per la participació de FIRATAST GIRONA’15 haver complert 

amb les condicions i terminis de pagament de les factures. 

 

Inscripcions realitzades abans del 30/05/15: En el moment de la inscripció s’ha 

d’abonar el 25% de l’import total de la factura.  
 

La resta transferència bancària 

□ 1r pagament: 05/06/2015 

□ 2n pagament: 05/07/2015 

□ 3r pagament: 05/08/2015 

□ 4rt pagament: 05/09/2015 

 

NÚM DE COMPTE: « la Caixa » 2100 0002 53 0201672543 

 

ENTRADA A TAQUILLA  =  10 € (inclou entrada +  4 tiquets de tast + 1 copa de vidre)    
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Tarifes de participació  
 

Preu estand modular   A   Mig fira - 110 €/m2  -  2n i 3r estand: 75 €/m² 

B   Laterals fira – 82,5 €/m2   -  2n i 3r estand: 65 €/m² 

 

Construcció d’estand: Els estands seran tots modulars, construïts per la mateixa 

organització. Inclourà la retolació del nom de l'empresa, el seu enllumenat,  l'escomesa 

elèctrica de 1.000 W, 1 taula de 1,80 x 0,80 i 1 taula de 1,80 x 0,45 i l’assegurança de 

responsabilitat civil. Enguany i com a NOVETAT inclourà els plats, copes, coberts i 

tovallons.  

 

 

Tiquet: l’organització vendrà el tiquet de tast a 1 € IVA inclòs, i abonarà a l’expositor 

0,70€ IVA inclòs.  

 

Venda: Cada expositor podrà vendre els seus productes sencers, la venda de tast 

queda prohibida. 

 

Catàleg de serveis  
 

L’organització oferirà a l’expositor, la possibilitat de contractar altres serveis com, 

mobiliari, frigorífics, telefonia, neteja, megafonia, catàl.leg publicitari .... 

 

Obligacions de l’expositor 
 

 Per accedir al recinte caldrà estar en possessió de la tarja d’expositor. 

 No és permès foradar les parets dels estands. 

 Cal deixar l’espai en el mateix estat en que es va trobar, de no ésser així, 

l’organització es reserva el dret de facturar a l’expositor, totes aquelles despeses 

que es puguin originar.  
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Modificació d’emplaçament  
 

L’organització de la fira, en el seu propi interès, es reserva la facultat de modificar l’espai 

contractat per l’expositor dintre del mateix recinte firal, sense que l’expositor pugui exigir 

cap reemborsament. Si el nou emplaçament fos de dimensions més reduïdes, 

l’organització abonaria la diferència entre l’import abonat per l’espai contractat, i l’import 

de l’espai finalment assignat.  

Queda expressament prohibida la permuta, cessió o sotsarrendament a terceres 

persones, de l’espai contractat. 

 

Causes de força major  
 

L’organització es reserva el dret de reduir o ampliar la durada de la fira, aixi com aplaçar 

el seu muntatge, celebració i desmuntatge, sempre que ho aconsellin circumstàncies 

especials o ho exigeixin causes de força major.En cap cas, aquestes causes seràn motiu 

suficient perquè els expositors rescindeixin el seu contracte, ni per exigir qualsevol 

compensació en concepte de danys i perjudicis. 

 

Disposicions finals  
 

Tot expositor, pel fet de presentar la inscripció, dona per conegudes i acceptades les 

presents normes generals. 

Totes les factures emeses per l’organització a l’expositor, es veuràn incrementades pel 

percentatge vigent corresponent a l’IVA. 
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