NORMES DE PARTICIPACIÓ
1. ADMISSIÓ
Correspon a la Comissió Organitzadora de la Fira la facultat de decidir sobre l’admissió dels
expositors i dels productes que s’hi exposaran. Els expositors hauran de lliurar la quantitat total en
concepte de drets d’inscripció i a compte de les despeses generals de participació.
2. CONTRACTACIÓ
Caldrà formalitzar-la deu dies abans de la inauguració de la Fira. S’ha d’emplenar el full de
contractació i remetre’l a l’Ajuntament, adjuntant el justificant de pagament de les despeses. Queda
terminantment prohibit cedir o subarrendar l’estand. La Comissió Organitzadora de la Fira es
reserva el dret de disposar d’aquells espais el preu dels quals no hagi estat pagat en la seva
totalitat dins dels terminis establerts. L’import dels serveis contractats s’abonarà abans de finalitzar
el certamen.
3. ADJUDICACIÓ D’ESPAIS
L’adjudicació d’espais és un dret exclusió de la Comissió Organitzadora de la Fira i s’efectuarà
atenent a criteris d’ordre tècnic relacionats amb la Fira. L’adjudicació d’espais no serà definitiva fins
que no s’hagi pagat totalment.
4. ANUL·LACIÓ
Un cop adjudicat l’espai, la renúncia a la Fira implica la pèrdua de les quantitats pagades. Si
l’empresa sol·licita una reducció de l’espai, perdrà el dret a la totalitat de l’adjudicació, si bé es pot
acordar una nova ubicació entre els espais que en aquell moment encara hi hagi lliures.
La Comissió Organitzadora de la Fira es reserva el dret d’escurçar, prolongar o ajornar la Fira en
cas de circumstàncies especials o causes de força major que obliguin a fer-ho així. Si la Fira no es
pot celebrar per causes alienes a la seva voluntat, l’organització restituirà als expositors els imports
abonats.
5. MERCADERIES I PRODUCTES
Queda expressament prohibit exposar articles que per la seva naturalesa puguin molestar els
altres expositors o el públic visitant i, en especial, productes perillosos i nocius que puguin
deteriorar les instal·lacions de la Fira. Els estands han de romandre oberts durant la celebració de
la Fira i no es poden retirar les mercaderies o mostres exposades sense autorització especial de la
Comissió Organitzadora.
6. MUNTATGE I DESMUNTATGE
El muntatge i el desmuntatge dels estands s’ha de fer seguin les indicacions de la Comissió
Organitzadora de la Fira. L’organització posa a disposició dels expositors un servei
d’assessorament per atendre qualsevol tipus de consulta respecte al muntatge dels estands. Els
estands contractats s’han de retornar en el mateix estat en què s’hagin rebut i els possibles efectes
originats per un tractament inadequat seran a càrrec de l’expositor.
7. CONDICIONS TÈCNIQUES
El preu de contractació inclou el subministrament de 1500 W de potència per estand.

8. ASSEGURANCES
La Comissió Organitzadora té contractada una pòlissa d’assegurances col·lectiva. Les garanties
que cobreix la pòlissa són: incendi, explosió, inundació i responsabilitat civil de l’expositor davant
de tercers fins a un màxim de 1800 euros per expositor. A partir d’aquesta quantitat cada expositor
haurà d’assegurar la resta del seu estand. El robatori i el furt n’estan exclosos.
Els elements de decoració i exposició han d’estar subjectes a fi d’evitar possibles caigudes i/o
furts.
La Comissió Organitzadora de la Fira no es responsabilitza del contingut dels estands durant les
hores en què la Fira resti oberta al públic.
La pòlissa d’assegurances cobreix només l’horari en què la Fira estarà tancada al públic.
9. NETEJA
L’organització té cura de la neteja de les zones comunes de la Fira, no de cadascun dels estands
contractats.
10. VIGILÀNCIA
L’organització disposa d’un servei de vigilància del recinte firal que funcionarà en el moment del
tancament de la Fira fins l’endemà, en el moment de tornar a obrir. Els participants es
responsabilitzaran dels seus estands i de les seves instal·lacions durant les hores de visita.
11. DISPOSICIONS GENERALS
L’expositor sol·licitant reconeix expressament tenir coneixement de totes i cadascuna de les
normes contingudes en el reglament de la Fira, així com les normes generals de participació, s’hi
sotmet i s’obliga a complir-les estrictament.

