ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

BASES DE PARTICIPACIÓ
INFORMACIÓ GENERAL


La Mostra Comercial l’organitza l’Ajuntament del Prat de Llobregat i té per objecte l’exhibició i venda de tota
mena de serveis i de productes comercials, agroalimentaris i industrials. La seva finalitat és posar en contacte
expositors i visitants, per tal de fomentar l'activitat econòmica i comercial de la ciutat. Hi poden concórrer tots els
expositors que ho desitgin, prioritàriament les empreses i el comerç local, sense més restriccions que les
derivades de la disponibilitat d’espai lliure.



El preu m2 del estand modular de la 35a Mostra Comercial és de 58,00 €/m2 / Fira. La resta de serveis firals està
en la Tarifa de Preus de 2022 (Lloguer de mobiliari).



Les empreses del Prat i el comerç local que participin a la Mostra Comercial tindran un descompte del 50 % sobre
el preu de l'estand. Així mateix, tindran un descompte del 50% les empreses municipals.



Els consorcis públics locals, les corporacions de dret públic, les fundacions i les entitats sense ànim de lucre que
tinguin finalitats d'interès públic de desenvolupament econòmic del municipi que sol·licitin participar a la Mostra
Comercial tindran un preu especial únic de 100,00 €. Així mateix, tindran també aquesta consideració les
cooperatives locals i les societats anònimes laborals, en el context del Pla de Dinamització de l'Economia
Cooperativa al Prat de Llobregat.



L'Ajuntament pot convenir l'exempció de pagament de taxes a favor d'aquelles institucions públiques i privades,
entitats, associacions, fundacions i empreses, que contribueixin a dinamitzar el desenvolupament econòmic i la
cohesió social del municipi; així com, a les entitats que promoguin la igualtat d'oportunitats i la formació
professional de la ciutadania.
HORARI DE FIRA :
Divendres: dia 2 de desembre de 18.00 hores a 22.00 hores
Dissabte: dia 3 de desembre de 10.00 hores a 22.00 hores
Diumenge: dia 4 de desembre de 10.00 hores a 21.00 hores

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I RESERVA D'ESPAI*


Per poder participar a la Fira cal presentar una instància de sol·licitud segons les indicacions donades a l’apartat
Sol·licitud de reserva d’espai i adjuntar la documentació següent:
a)

Condicions generals *:
NIF (quan es tracti de persones estrangeres, permís de residència)
Darrer rebut d’autònoms en vigor
Rebut actual de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, (mínim 300.00€).
Alta IAE (Activitat econòmica.

b)

Condicions per a productes alimentaris:
Acreditació de la formació dels manipuladors en higiene alimentaria. Quan es tracti de productes
d’elaboració pròpia, fotocòpia de l’acreditació de que es disposa del registre sanitari d’Indústries i
productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC).
En el cas de productes d’agricultura ecològica, s’haurà d’acreditar la inscripció al Consell Regulador
de l’Agricultura Ecològica (CRAE) i identificar-los amb el distintiu oficial corresponent.
Declaració responsable sanitària per a mercats no sedentaris i fires (adjunt).



Els expositors que hi hagin concorregut en edicions anteriors tenen prioritat per fer la reserva fins al 31
d'octubre. Les reserves d’espai només són efectives quan en el moment de la inscripció s’ha abonat com a mínim
el 30 % de l’import del contracte. Els expositors que una vegada pagat l’import de l’espai reservat renunciïn a
participar a la Mostra, han de notificar-ho a l’Ajuntament, com a mínim 15 dies abans de la inauguració. En cas
contrari perdran el dret a qualsevol reintegrament.
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L’Ajuntament té facultat per acceptar o desestimar les sol·licituds de reserva d’espai.



Una vegada enviada la documentació de l’expositor amb la sol·licitud de participació degudament signada. Es
valorarà la seva participació i en cas de ser acceptada s’enviarà la notificació de pagament , per la seva
participació i poder procedir a realitzar el pagament de la reserva.



L’Ajuntament facilitarà a l’expositor un Pla de contingències amb mesures sanitàries i, restarà obligat a la seva
aplicació, ( en cas necessari).



L’organització es reserva el dret de modificar l’emplaçament de qualsevol expositor, atenent els interessos
generals del certamen i a les prescripcions derivades de Procicat pel control i seguiment de l’activitat firal.



L’expositor signarà una declaració responsable, on es compromès a complir els protocols establerts per participar
en la 49 Fira Avícola de la Raça Prat 2022, ( en cas necessari).



L’expositor, en cas de ser afectat per aplicació de mesures, restarà obligat a acceptar les modificacions,
podrà renunciar a l’ocupació de l’espai.

i/o

FORMA DE PAGAMENT


El pagament s'efectuarà mitjançant ingrés de transferència bancària al núm. de C.C. de l'Ajuntament del Prat que
s'indica en la notificació de pagament de l'expositor. abans de la data límit de 25 de novembre de 2022.



En cas que l’expositor no hagi ocupat l’espai o estand abans de les 12:00 h del dia de la inauguració de la Fira,
l’organització podrà cedir-lo a un tercer sense cap obligació d’indemnitzar o de retornar l’import de la contractació
a l’expositor.



No es permetrà la cessió o el sotsarrendament d’estands o d’espais al recinte firal.

MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ESTANDS


El muntatge es podrà iniciar a partir del dijous dia 1 de desembre de 2022 a partir de les 15.00 hores. Les
instal·lacions dels estands i la col·locació de les mercaderies han d’estar totalment acabades 4 hores abans de la
inauguració oficial de la Mostra.



A l’efecte del desmuntatge dels estands, després de la cloenda oficial de la Fira, els expositors hauran de treure
tots els seus productes i deixar l’espai que ocupaven en les mateixes condicions en què els fou lliurat. Podran ferho a partir de les 21.00 h i fins a les 23.00 h de l’últim dia de la Fira, i des de les 8.00 h i fins a les 9.30 h de
l’endemà.

SEGURETAT I ASSEGURANÇA


L’organització s’encarregarà del servei de vigilància general del recinte, tant de dia com de nit. No obstant això,
la comissió organitzadora declina tota la responsabilitat per danys que puguin sofrir les instal·lacions i els
objectes exposats, tant per deteriorament com per furt.



L’expositor s’ha d’ocupar de la vigilància del seu estand i dels béns exposats, durant les hores d’obertura del
certamen i durant el període de muntatge i desmuntatge.



L’organització té subscrita una pòlissa col·lectiva de robatori i incendi que no cobreix el furt ocasional. S'ha de
tenir en compte que el sol fet que un objecte desaparegui no es pot considerar una situació de robatori. En cas
de concórrer alguna de les circumstàncies que defineixen el robatori s’ha d’avisar l’organització abans de 24
hores i, en tot cas, caldrà fer una denúncia a la comissaria de policia.

FUNCIONAMENT DEL CERTAMEN


No es permetrà l’exposició de productes que, per la seva naturalesa, puguin molestar els altres expositors o al
públic en general, en especial productes perillosos, insalubres o que puguin deteriorar les instal·lacions.



Els estands han d’estar oberts durant l’horari d’obertura al públic.



Amb la finalitat de facilitar la circulació del públic de la Mostra, no es permetrà el repartiment de publicitat a
l’entrada de la carpa i/o als passadissos. Només es podrà fer des de l’estand de cada expositor.



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.



L’Ajuntament com a organitzador del certamen es reserva el dret d’uniformar la retolació externa dels estands i
només es permetrà la reproducció de logos i/o imatges corporatives a l’interior de cada estand.



No es podran utilitzar altaveus ni aparells musicals en els estands dels expositors ni cap tipus de publicitat que
pugui molestar els expositors, el veïnat o les persones visitants de la Mostra.



L’expositor restarà obligat a acceptar les indicacions del personal de Fira, tant de l’organització com de la
seguretat.



El Contracte del expositor implica l'acceptació i el compliment obligatori d'aquesta normativa de participació.
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TARIFA DE PREUS
SERVEIS FIRALS 2022
Preu de contractació del mobiliari de lloguer i
suplements
Estand m2 / Fira

58,00€

Mobiliari de lloguer i altres complements extres
Tarima 8 cm alçada m2

7,71€

Moble catàleg doble

43,68€

Moqueta m2

5,54€

Moble catàleg senzill

25,91€

Tarima + moqueta m2

12,96€

Mostrador 100x50x86

66,00€

Paret mod 100x250

22,01€

Prestatge 100x25

16,77€

Paret mod 50x250

16,95€

Prestatge 100x50

18,07€

Paret mod 25x250

15,33€

Moble prestatgeria

27,15€

Paret de tancament amb vinil

30,82€

Prestatge inclinat 100x25

18,78€

Panel de 2,5 al amb peus

40,67€

Pòdium amb moqueta 50x50x50

65,43€

Porta magatzem amb clau

52,37€

77,44€

Vidre fumé 224x50

44,71€

Vidre transparent 224x100

50,46€

Pòdium amb moqueta 50x50x70
Vitrina il·luminada 100x100, amb
vitrall de 226
Vitrina il·luminada 100x100, amb
vitrall de 140

Cadira de braços blanc / negre

26,36€

Nevera

69,14€

Taula despatx

38,70€

Papereres cendrers

27,28€

Mirall amb peu

61,84€

Cadira blanca / negre

7,33€

147,92€
123,27€

Tamboret alt

20,63€

Penjador peu

35,00€

Taula rodona 80

30,10€

Taulell sense faldons

45,98€

Taula baixa

25,01€

Ganxos penjar quadres

Taules junta de melamina

64,09€

Vinil color m2 (canvi colors)

20,17€

Miralls de 1 mt

59,51€

1 plotter de 90 x98

69,51€

Sostre cec m2

21,98€

Taula aeroport

41,55€

Base endoll senzill

19,35€

Escomesa 5500 w (monofàsica)

90,97€

Base endoll doble

25,51€

Escomesa 6600 w (monofàsica)

100,32€

Focus pinça 100w

20,63€

Escomesa 2200 w (trifàsica)

103,71€

Focus pinça 300w

48,41€

Escomesa 4400 w (trifàsica)

121,31€

Focus 500 w

48,41€

Escomesa 7700 w (trifàsica)

145,79€

Focus 1000 w

73,43€

Halogenurs de 150 w

82,38€

Escomesa 1100 w (monofàsica)

54,83€

Halogenurs de 400 w

123,54€

Escomesa 2200 w (monofàsica)

61,86€

Quars cromats triangles

Escomesa 3300 w (monofàsica)

68,87€

Escomesa 4400 w (monofàsica)

81,61€

3,58€

Suplements d'electricitat

43,74€

Els preus continguts en aquesta tarifa seran incrementats en un 10 % d'IVA
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