
 
           

Fira Fora Estocs 2022 
 

Normes de funcionament i consells de participació 
 

Abans de res, donar-vos la benvinguda, agrair-vos la vostra participació i sobretot la vostra 
col·laboració.  

 
A continuació us recordem algunes normes i consells per a la participació en la Fira d'Estocs 
d’enguany. 

 
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE LA FIRA 
 

o Diumenge 03 de juliol de 2022: de 10h a 14h. 
 
HORARI MUNTATGE I DESMUNTATGE PER ALS EXPOSITORS 
 

o Muntatge: dia 03/07 de 8:00h a 10:00h. Desprès de les 09h no es podrà accedir 
amb cap tipus de vehicle. 

o Desmuntatge: dia 03/07 a partir de les 14h. 
 

Important: comerciant haurà de fer-se responsable de la vigilància del seu estand. 
 
MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS ESTANDS 
 

o Cada expositor es fa responsable dels muntatge, desmuntatge i la decoració del seu 
estand i dels danys a tercers que puguin derivar-se. 

o Per tal de poder realitzar la decoració de les carpes adequadament s’hauran de 
seguir les següents instruccions: 

• El vehicle només podrà entrar per a carregar o descarregar, haurà de sortir 
immediatament després. El vehicle no es pot quedar estacionat mentre es 
munta o es desmunta a l’interior de la carpa. 
• Davant qualsevol dubte consultar amb l’organització. 
 

DECORACIÓ DE LES CARPES 
 

o Recordar-vos que heu de posar l’accent en la importància d’una bona decoració del 
vostre estand amb l’objectiu de fer de la fira un aparador atractiu. 

 
ELECTRICITAT I LLUMN 
 

o No es contempla la il·luminació general de la Fira. 
o La il·limunació de cada estand corre a càrrec de cada expositor. 

 
GESTIÓ RESPONSABLE DE RESIDUS 
 

o Es prega una atenció especial en la gestió responsable de residus i és per això que 
posen a disposició dels expositors i visitants, una sèrie de contenidors en diversos 
punts de la via pública. 

 
SEGURETAT I ASSEGURANÇA 
 

o L’expositor es fa responsable de la vigilància del seu estand i dels béns exposats. 
L’organització no es fa responsable dels danys que puguin patir les instal·lacions, el 
deteriorament o el furt d’objectes. 

o Les assegurances de responsabilitat civil i d’incendis, explosió i llamps són 
obligatòries per a cada participant i l’organització de la Fira es fa responsable només 
dels danys a tercers que puguin derivar-se de la gestió a les zones comunes. Els 
expositors poden contractar assegurances pròpies en particular pels béns exposats  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en aquest certamen. La Fira estarà exempta de qualsevol risc d’accident que puguin córrer 
les persones dependents dels expositors. 
 
NETEJA 

o L’organització s’encarregarà de la neteja de la via pública abans de la Fira. 
o Manteniment zona parada neta durant i al finalitzar la fira. 
o Conducta responsable amb la generació de residus i utilització correcte de 

contenidors i papereres. 
 
ALTRES NORMES DE FUNCIONAMENT  

 
� Queda prohibit l’ús d’altaveus en els estands dels expositors i també tot tipus de 

publicitat que pugui molestar els expositors veïns o els visitants. 
 

� L’exposició dels productes o la publicitat queda limitada a l’interior de l’estand o espai 
assignat.  
 

� Es prohibeix l’exposició de productes que, per a la seva naturalesa, puguin molestar els 
altres expositors o el públic en general, en especial productes perillosos, insalubres o que 
puguin deteriorar les instal·lacions. 
 

� L’organització de la Fira es reserva el dret d’admissió de persones i objectes. 
 

� L’organització de la Fira es reserva els drets sobre l’explotació publicitària de la Fira en 
general i, en especial, de la publicitat que tingui com a suport o estigui ubicada en 
instal·lacions, estructures i espais no contractats per particulars. 

 
� El personal responsable de la Fira podrà inspeccionar en qualsevol moment, les 

instal·lacions dels estands per tal de comprovar si s’ajusten a les prescripcions 
reglamentàries. 

 
� Els expositors tenen l’obligació de: 

a) Acomplir l’horari d’exposició del certamen.   
b) Netejar els estands d’acord amb les instruccions que faciliti l’organització de la 

Fira. 
c) Vigilar els seus estands durant les hores de muntage, exposició comercial i 

desmuntatge. 
 
� Si la Fira no se celebrés per causes de força major no imputables a l’organització, 

aquesta no es fa responsable dels danys i perjudicis que se’n derivin. 
 

� Tots els participants accepten i assumeixen totes les obligacions, pel sol fet de signar la 
inscripció de reserva d’espai o de contractació per prendre part en la Fira. Tenen 
l’obligació en tot el que prescriu aquest Reglament i que constitueix, en el que pertoca, el 
Plec de condicions de contractació. 

 
 
 
 
 
 
Finalment i de nou, gràcies per la vostra col·laboració, 
 
Bona fira!!! 
 
L’organització 

 


