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REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ  
FIRA DE BARCELONA 

 
 

1 FFIIRRAA  DDEE  BBAARRCCEELLOONNAA 

 

1.1. Personalitat jurídica 

 FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA (en endavant, FIRA DE BARCELONA) és una entitat de 
naturalesa pública, de base associativa i de caràcter consorcial de foment que està integrada de 
manera igualitària per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 

 FIRA DE BARCELONA té personalitat jurídica pròpia i independent dels seus membres, presenta un 
patrimoni independent i ostenta plena capacitat d’obrar envers el compliment de les seves 
finalitats. 

 El seu domicili social és a l'av. Reina M. Cristina, s/n - 08004 Barcelona, tel.: 93 233 20 00, NIF: 
Q0873006A. 

 L’objecte i la funció de FIRA DE BARCELONA és, en el sentit més ampli, la promoció, el foment i el 
desenvolupament del comerç i la indústria. L'àmbit d'actuació de FIRA DE BARCELONA s'estén al 
territori de Catalunya, així com a l'àmbit internacional. 

 L'organització i el funcionament de FIRA DE BARCELONA es regeix pels seus Estatuts. 
 

1.2. Òrgans de govern 

 Consell General 
 Consell d’Administració 
 Director general 

 

1.3. Recintes firals 

 
FIRA DE BARCELONA disposa de dos recintes firals permanents: 

 

 Montjuïc, ubicat al Parc de Montjuïc de la ciutat de Barcelona. 

 Gran Via, ubicat al Polígon Pedrosa de l'Hospitalet de Llobregat. 

 
El present Reglament és d'aplicació a aquells esdeveniments organitzats per FIRA DE BARCELONA en qualsevol 
dels recintes firals esmentats. Així mateix, és aplicable a qualssevol altres espais que, si escau, siguin gestionats 
per FIRA DE BARCELONA. 
 
En els supòsits en què, excepcionalment, se celebrin esdeveniments fora dels recintes firals permanents, 
aquests quedaran subjectes a aquest Reglament en tot allò que els sigui d'aplicació.  

22  TTAARRIIFFEESS  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓ    
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Cada esdeveniment publicarà les seves respectives Normes de participació, en les quals s'haurà de fer constar 
les tarifes de participació aplicables. Les referides Normes de participació es troben disponibles a la pàgina 
web de l'esdeveniment de què es tracti (a l'àrea de l'expositor). Així mateix, les tarifes de participació 
aplicables es publicaran a la pàgina web de l'esdeveniment. 
 
A totes les tarifes corresponents a la participació de l'empresa expositora se'ls aplicarà l'IVA corresponent.  

 

33  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓ      

3.1. Proposta de participació i/o proposta comercial 

 
Les empreses interessades a participar com a expositores en un esdeveniment hauran d'emplenar 
la proposta de participació de l'esdeveniment corresponent.  
 
La referida proposta es troba disponible a la pàgina web de l'esdeveniment (a l'àrea de l'expositor). 
En el cas que una empresa expositora ho desitgi podrà sol·licitar la remissió per correu electrònic 
de la referida proposta de participació al departament comercial de l'esdeveniment.  
 
En el cas de les empreses que hagin manifestat prèviament el seu interès a participar en 
l'esdeveniment, el departament comercial d'aquest els podrà remetre una proposta comercial en 
referència a aquesta participació, que podran acceptar o rebutjar. 

 
La proposta de participació emplenada i/o l'acceptació de la proposta comercial s'hauran d'enviar a 
FIRA DE BARCELONA en el termini màxim que aquesta assenyali per a cada esdeveniment.  

 

3.2. Drets d'inscripció 

 Un cop rebuda la proposta de participació emplenada o l'acceptació de la proposta comercial 
remesa a l'empresa interessada, FIRA DE BARCELONA remetrà a l'empresa sol·licitant la 
corresponent factura pel concepte "Drets d'inscripció", la qual haurà de satisfer al seu venciment.  
No es considerarà cap proposta de participació ni cap acceptació de proposta comercial fins que no 
s'hagi satisfet l'import corresponent als drets d'inscripció. El referit import serà el que s'indiqui a la 
pàgina web de l'esdeveniment i a les Normes de participació corresponents.  
 

3.3. Adjudicació d'espais  

 L'adjudicació d'espais queda reservada a FIRA DE BARCELONA. Aquesta adjudicació s'efectuarà en 
funció dels criteris generals següents: 

 
1. Antiguitat, és a dir, empreses expositores que hagin participat de forma continuada en 

anteriors edicions i sempre que hagin formalitzat la reserva en el termini establert per 
a l'esdeveniment mitjançant el pagament de l'import corresponent als drets 
d'inscripció. 

2. Sectorització i distribució general de l'espai. 
3. Data de la sol·licitud. Ordre de recepció de les propostes de participació emplenades i 

de les propostes comercials acceptades per les empreses interessades. 
4. Volum total de serveis contractats (nombre de metres quadrats sol·licitats, serveis no 

obligatoris sol·licitats, etc.).  
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FIRA DE BARCELONA determinarà els criteris concrets d'adjudicació per a cada edició segons 
l'esdeveniment. 

 

3.4. Contracte de participació 

 Un cop remesa la proposta de participació emplenada o l'acceptació de la proposta comercial per 
part de l'empresa interessada, aquesta rebrà un correu electrònic emès per l'empresa que actua 
com a tercer de confiança per FIRA DE BARCELONA en relació amb la signatura electrònica 
certificada del contracte de participació i en el qual s'incorporarà un enllaç amb el contracte relatiu 
a la seva participació en l'esdeveniment.   

 Mitjançant la signatura electrònica del contracte de participació, l'empresa participant declara 
conèixer i acceptar el present Reglament, així com les Normes de participació de l'esdeveniment en 
qüestió.  

 El contracte de participació és vàlid únicament per a l'empresa que l'ha signat i per a una sola edició 
de l'esdeveniment.    

 En el referit contracte de participació es regulen els drets i les obligacions de les parts en relació 
amb la participació de l'empresa participant en l'esdeveniment en qüestió. 

 El contracte de participació podrà adoptar diferents modalitats en funció de la tipologia 
d'esdeveniment de que en cada cas es tracti: 
 

 contracte de participació amb adjudicació d'espai 

 contracte de participació sense adjudicació d'espai 

 contracte de participació amb adjudicació d'espai + patrocini 

 contracte de participació sense adjudicació d'espai + patrocini 
 
En aquells supòsits en què l'empresa participant subscrigui un contracte de participació amb 
adjudicació d'espai, l'adjudicació de l'espai específic on s'ubicarà l'stand de l'empresa s'ha de fer 
constar en el contracte de participació. 
 
En aquells supòsits en què l'empresa participant subscrigui un contracte de participació sense 
adjudicació d'espai, l'adjudicació de l'espai específic on s'ubicarà l'stand d'aquesta empresa es farà 
constar en un correu electrònic remès per FIRA DE BARCELONA a l'empresa a aquest efecte i amb 
posterioritat a la subscripció del contracte. 
 
En aquells supòsits en què l'empresa participant subscrigui un contracte de participació + patrocini, 
a més de les obligacions de les parts en relació amb la participació de l'empresa com a expositora 
en l'esdeveniment, es faran constar els elements que siguin patrocinables i que, si és el cas, 
l'empresa participant pugui optar a patrocinar. 
 

 La condició d'empresa expositora s'adquireix a través de la signatura del contracte de participació i 
del pagament de l'import corresponent als drets d'inscripció. 

 
 

3.5. Admissió com a empresa expositora 

 Únicament s'admetran les empreses espanyoles i estrangeres, els productes de les quals estiguin 
inclosos en el Nomenclàtor de l'esdeveniment o que, en cas de no ser-hi inclosos, tinguin relació 
amb la temàtica de l'esdeveniment i que hagin estat prèviament autoritzats de manera expressa 
per FIRA DE BARCELONA. 
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 Serà necessària l'autorització prèvia i per escrit de FIRA DE BARCELONA per a aquells supòsits en 
què es desitgi exposar o exhibir maquinària i/o equips usats.  

 FIRA DE BARCELONA es reserva el dret d'admissió d'expositors i dels productes que es vulguin 
exposar. 

 Independentment de l'esdeveniment, l'edició i/o l'acte a què correspongui el deute, no es permetrà 
la participació a les empreses que tinguin saldos vençuts i pendents de pagament amb FIRA DE 
BARCELONA. 

 L'existència de saldos vençuts i pendents de pagament, l'incompliment del Reglament de 
participació o de les Normes de participació específiques d'un esdeveniment, així com la comissió 
d'actes que transgredeixin el prestigi o la bona imatge de FIRA DE BARCELONA, podran representar 
la inhabilitació de l'expositor per poder seguir contractant els serveis de FIRA DE BARCELONA i per 
concórrer a qualsevol esdeveniment que aquesta organitzi o celebri. 

 

3.5.1. Empresa expositora  

 
 Es considera empresa expositora aquella empresa, persona o entitat que hagi lliurat a FIRA DE 

BARCELONA la proposta de participació emplenada o l'acceptació de la proposta comercial 
remesa pel departament comercial de l'esdeveniment, que n'hagi també subscrit el contracte 
de participació i que hagi pagat l'import corresponent als drets d'inscripció.  

 L'expositor no podrà subcontractar l'espai que se li hagi adjudicat. 
 

3.5.2. Empresa coexpositora 

 Es considera empresa coexpositora cadascuna de les empreses que representa l'expositor dins 
el seu stand i que hagi pagat l'import corresponent a la quota de coexpositor. 

3.5.3. Participació col·lectiva o institucional 

 El col·lectiu estarà representat davant de FIRA DE BARCELONA per un dels organismes 
participants, el qual tindrà, a tots els efectes, la consideració d'empresa expositora. 

3.5.4. Empresa expositora - patrocinadora 

Es considera empresa expositora-patrocinadora aquella empresa que, a més de reunir els 
requisits que preveu l'apartat 3.5.1. del present Reglament, ha subscrit un contracte de 
participació + patrocini per tal de patrocinar algun dels elements que siguin patrocinables i que hi 
hagi disponibles, si és el cas, en l'esdeveniment pertinent i d'acord amb les Normes de 
participació d'aquest.  
 

3.6. Obligació d'exposició i obertura de l'stand 

 
 Els objectes i productes exposats hauran de romandre a l'stand de l'expositor durant els dies i 

l'horari de celebració de l'esdeveniment. 
 L'expositor es compromet a atendre l'stand durant les hores d'obertura de l'esdeveniment.  
 Els stands hauran d'estar obligatòriament oberts durant l'horari de visita de l'esdeveniment. 

L'organització es reserva el dret de clausurar l'stand o les instal·lacions que incompleixin les 
condicions d'aquest Reglament. 

 
 

3.7. Modificació de l'emplaçament 
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3.7.1. Canvis d'ubicació 

 En interès de l'esdeveniment, FIRA DE BARCELONA es reserva la facultat de modificar l'espai 
contractat per l'expositor dins del mateix recinte firal sense que l'expositor pugui exigir cap 
reemborsament per aquest motiu. Respecte de l'espai contractat, en queda expressament 
prohibida la permuta, la cessió o el subarrendament a tercers. 

 Si, per alguna raó aliena a FIRA DE BARCELONA, aquesta no pot posar a disposició de 
l'expositor l'espai contractat i li n'adjudica un altre dins del mateix recinte firal de 
característiques similars, si bé més reduït, a l'expositor se li restituirà, si escau, la diferència 
entre l'import satisfet per l'espai contractat i l'import de l'espai finalment assignat sense que 
l'expositor tingui dret a una indemnització de cap mena per aquest concepte i, per tant, aquest 
renuncia a fer una reclamació en aquest sentit.  

 Si, per qüestions alienes a la voluntat de FIRA DE BARCELONA, inclosa l'existència d'obres al 
recinte firal on s'hagi previst que tingui lloc l'esdeveniment, resulta impossible la seva 
celebració en qualssevol dels palaus o pavellons d'aquest recinte, FIRA DE BARCELONA podrà 
modificar el lloc de celebració de l'esdeveniment i traslladar-lo a un altre recinte firal on 
exerceixi també la seva activitat. Si això passés, quedarien sense efecte les propostes de 
participació emplenades i les acceptacions de propostes comercials, i resolts els contractes de 
participació subscrits fins a la data. No obstant això, FIRA DE BARCELONA mantindria la 
condició d'empresa expositora de tots aquells participants que no hagin manifestat per escrit 
la seva voluntat de no participar a l'esdeveniment en el nou emplaçament, i aplicaria les 
quantitats satisfetes pels expositors fins a la data als nous contractes que aquests subscriguin. 

 La comunicació escrita de l'empresa expositora en què aquesta manifesti la seva voluntat de 
no participar en l'esdeveniment en el nou emplaçament, obligarà FIRA DE BARCELONA a 
restituir a l'esmentada empresa, d'acord amb el seu contracte de participació, les quantitats 
corresponents que aquesta hagués satisfet de manera efectiva fins a la data. L'empresa 
expositora no tindrà dret a una indemnització de cap mena i renuncia així mateix a qualsevol 
indemnització per raó d'aquest concepte. 

 

3.7.2. Modificació de la superfície 

 Si l'expositor demana una reducció d'espai, perdrà el dret a la totalitat del contractat i podrà 
sol·licitar una nova ubicació entre els espais disponibles. 

 Si l'expositor demana una ampliació d'espai, FIRA DE BARCELONA atendrà aquesta petició 
sempre que hi hagi disponibilitat d'espai. En cas de no disposar de l'espai sol·licitat, la 
contractació realitzada romandrà inalterable. 

 

3.7.3. Disposicions comunes 

 Per a qualsevol modificació sobre l'espai assignat es procedirà a l'emissió d'un nou contracte 
de participació on s'inclouran els detalls de la nova ubicació. Aquest nou contracte substituirà 
qualsevol altre que s'hagués emès amb anterioritat. 

 

3.8. Anul·lació de la participació per part de l'empresa expositora 

 Els expositors que renunciïn a participar en l'esdeveniment rellevant hauran de notificar aquesta 
renúncia a FIRA DE BARCELONA per escrit abans de la data que aquesta última hagi assenyalat per a 
cada esdeveniment en les seves Normes de participació.  

 En cas contrari, FIRA DE BARCELONA retindrà, en concepte d'indemnització, les quantitats satisfetes 
fins a aquest moment per l'empresa expositora, la qual haurà de satisfer l'import facturat per FIRA 
DE BARCELONA en concepte d'indemnització per les despeses sofertes per aquesta última a causa 
de la participació anul·lada. 
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 En cap cas es procedirà a la devolució de l'import satisfet en concepte de drets d'inscripció. 
 En el cas que l'empresa expositora no hagi satisfet la totalitat de l'import abans de l'inici del 

muntatge de l'esdeveniment o que no hagi ocupat l'espai contractat el dia de la inauguració, es 
podrà entendre la seva participació com a anul·lada, i FIRA DE BARCELONA tindrà la llibertat de 
cedir l'espai o l'stand a un tercer sense tenir cap obligació d'indemnitzar-la ni de reintegrar-li les 
quantitats avançades per aquell concepte. Aquestes seran retingudes en concepte d'indemnització 
per les despeses sofertes per FIRA DE BARCELONA a causa de la participació anul·lada. 
 
 

3.9. Clausura de l’stand 

 FIRA DE BARCELONA pot clausurar un stand durant el període de muntatge o de la celebració de 
l'esdeveniment si l'expositor incompleix alguna de les normes establertes en aquest Reglament o 
en les Normes de participació de l'esdeveniment o si hi ha una ordre judicial que així ho indiqui. Si 
això passés, FIRA DE BARCELONA no tindrà cap obligació d'indemnitzar l'empresa ni de reintegrar-li 
les quantitats avançades per la seva participació. 

 FIRA DE BARCELONA es reserva el dret a desallotjar un stand, i en aquest cas l’expositor haurà 
d’assumir les despeses que se’n derivin. 
 

44  CCOONNDDIICCIIOONNSS  DDEE  PPAAGGAAMMEENNTT  

4.1. Condicions de pagament 

 Quan es rebi la proposta de participació emplenada o l'acceptació de la proposta comercial de 
l'empresa interessada, es facturarà el 100 % de l'import corresponent als drets d'inscripció. El 
referit import s'ha d'assenyalar en cada edició a les Normes de participació i en la pàgina web de 
l'esdeveniment de què es tracti. No es considerarà cap proposta de participació ni cap acceptació 
de proposta comercial fins que no s'hagi satisfet l'import corresponent als drets d'inscripció. 

 Un cop l'empresa expositora subscrigui el contracte de participació, FIRA DE BARCELONA facturarà 
l'import corresponent d'acord amb els terminis de facturació corresponents a l'esdeveniment que 
s'assenyalin en les Normes de participació pertinents. 

 Qualsevol objecció a la factura s'ha de fer dins el termini màxim per al seu pagament, el qual està 
establert en les Normes de participació de l'esdeveniment.  Transcorregut aquest termini 
s'entendrà que l'empresa expositora ha acceptat la factura sense reserves. 

 L'empresa expositora haurà d'haver abonat íntegrament les tarifes i taxes anteriorment 
esmentades en el venciment establert a les factures i sempre amb anterioritat al període d'inici 
oficial de muntatge de l'esdeveniment. 

 Si l'empresa participant no ha satisfet la totalitat dels imports corresponents a la seva participació 
en la data de venciment indicada a la factura, FIRA DE BARCELONA podrà optar entre: 
 
 Donar per anul·lada la seva participació, de manera que FIRA DE BARCELONA quedarà lliure 

per cedir l'espai o l'stand a un tercer sense tenir cap obligació d'indemnitzar-la ni de 
reintegrar-li les quantitats avançades per aquest concepte, les quals seran retingudes en 
concepte d'indemnització per les despeses sofertes per FIRA DE BARCELONA a causa de la 
participació anul·lada. 

 No autoritzar l'inici del muntatge de l'stand, ni la connexió elèctrica, ni facilitar cap passi a 
l'empresa. 

 
 
 



 
Normes Generals de Participació Versió AJ 25/09/2019- Pàg. 10 de 20  

4.2. Formes de pagament 

Tots els pagaments s'han de fer a favor de FIRA DE BARCELONA dins el termini de pagament establert a 
les Normes de participació de l'esdeveniment i han d'indicar l'esdeveniment a què es refereixen, i s'han 
de fer mitjançant qualsevol dels mitjans següents: 

 
 Per ingrés al Taulell d'Atenció al Client de FIRA DE BARCELONA habilitat per a cada 

esdeveniment. 
 Per transferència bancària. 
 Mitjançant targeta de crèdit. 

 Entitats bancàries 

 CaixaBank S.A. 
 IBAN:              ES49 2100 0927 5602 0001 7660    
 BIC/SWIFT:     CAIXESBBXXX 

 
 BBVA 
 IBAN:              ES19 0182 6035 4302 0160 9244 
 BIC/SWIFT:     BBVAESMMXXX 

 
 Banc Popular 
 IBAN:             ES30 0075 0002 2506 0442 2331 
 BIC/SWIFT:     POPUESMM 
  
 Banc Sabadell 
 IBAN:              ES19 0081 5084 04000129 0030    
 BIC/SWIFT:     BSABESBB 

 
 

IMPORTANT: Perquè el pagament sigui registrat correctament, cal que a la transferència a favor 
de FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA indiqueu el codi de client i el número de factura que 
haureu rebut. 

 
 

4.3. Devolució de l'IVA a no residents 

 
Per sol·licitar la devolució de l'impost sobre el valor afegit (en endavant, IVA) per un subjecte passiu no establert 
en el territori d'aplicació de l'esmentat impost s'haurà de distingir entre: 

 

 Empresaris o professionals establerts al territori d'un altre estat membre: 

La presentació es realitzarà de forma telemàtica a través d'Internet i per mitjà del formulari 
destinat a aquest efecte en el portal electrònic de l'Administració de l'Estat on estigui establert el 
sol·licitant, el qual l'haurà de trametre per la mateixa via a l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària, òrgan encarregat de la tramitació de les sol·licituds de devolució en el cas que vagin 
dirigides a Espanya en qualitat d'Estat Membre de Devolució. 

 

 Empresaris o professionals establerts a tercers països: 
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Les sol·licituds de devolució de l'IVA suportat a Espanya es continuaran presentant directament a 
l'Estat Membre de Devolució, de forma telemàtica (en aquest cas, l'Estat espanyol). És obligatori 
que els sol·licitants nomenin amb caràcter previ un representant que sigui resident al territori 
d'aplicació de l'impost, qui haurà de complir les obligacions formals o de procediment 
corresponents i qui haurà de respondre solidàriament amb aquells en els casos de devolució 
improcedent. Aquest representant serà el que hagi d'efectuar la presentació telemàtica de la 
sol·licitud de devolució. 
 

55  AASSSSEEGGUURRAANNCCEESS  

5.1. Assegurances Obligatòries 

 
L'assegurança multirisc de danys materials i de responsabilitat civil és obligatòria i, en aquest sentit, els expositors 
s'hi adhereixen per la seva participació a l'esdeveniment mitjançant la pòlissa d'assegurança contractada per FIRA 
DE BARCELONA per a tots els expositors. Aquesta pòlissa inclou les cobertures d'assegurança de danys materials i 
de responsabilitat civil següents. 
 

5.1.1. Cobertura de l'assegurança de Danys materials: 

 Inclou els danys materials soferts en els béns assegurats que siguin objecte d'exposició a causa d'un 
dels riscos coberts, amb el límit de capital assegurat de 20.000,00 € a primer risc per expositor. 

 

 Inclou les despeses d'assistència a l'exposició, entenent per aquestes les despeses degudament 
justificades de trasllats, de publicitat, d'hotels, de lloguer de personal d'atenció i de manteniment de 
l'stand, en els quals hagi incorregut l'expositor, amb el límit de capital assegurat de 10.000,00 € a 
primer risc per expositor. 

 
Aquestes despeses seran indemnitzables quan la participació quedi cancel·lada definitivament per l'ocurrència d'un 
sinistre cobert de danys materials abans de l'inici de la participació. 
 

 Riscos coberts: 
 

- Incendi, caiguda de llamp i explosió 
- Riscos extensius: vandalisme, pluja, vent, pedra o neu, danys per aigua, danys per fum, impacte de 

vehicles terrestres, caiguda d'aeronaus o astronaus, ones sòniques i vessament accidental de les 
instal·lacions automàtiques contra incendis. 

- Garanties complementàries: mesures adoptades per l'autoritat, salvament i desenrunament, 
provisió d'equips d'extinció, reposició d'arxius i despeses d'extinció. 

- Garanties addicionals: béns a la intempèrie, trencament de vidres i danys elèctrics a aparells 
elèctrics i/o electrònics. 

- Riscos catastròfics: inundació, terratrèmol, tempesta ciclònica atípica, huracà, tsunami, erupció 
volcànica, terrorisme, tumult popular, actes de les forces armades i dels cossos de seguretat en 
temps de pau. 

 Franquícies: l'expositor assumeix al seu càrrec una franquícia de 300 € per sinistre de danys materials 
i de 300 € per sinistre de despeses d'assistència. 

 S'exclouen de la cobertura els danys i les pèrdues derivades d'actes de robatori, d'atracament, de 
furt i d'infidelitat d'empleats. 
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5.1.2. Cobertura d'assegurança de Responsabilitat civil: 

 
Inclou les reclamacions derivades de danys materials i/o corporals causats a tercers, juntament amb les seves 
conseqüències, de les quals en pugui resultar civilment responsable l'expositor. 
 
FIRA DE BARCELONA té la consideració de tercer davant de l'expositor, de manera que la cobertura inclou els danys 
materials i/o corporals causats a FIRA DE BARCELONA, juntament amb les seves conseqüències, dels quals 
l'expositor en resulti civilment responsable. 
 
Inclou les reclamacions derivades de danys corporals per accident laboral soferts pels empleats de l'expositor dels 
quals l'expositor en resulti civilment responsable. 
 
Inclou les reclamacions derivades de danys corporals per intoxicació alimentària dels quals l'expositor resulti 
civilment responsable. 
 
S'estableix un límit de 300.000,00 € per sinistre i per expositor, amb un sublímit per víctima de 150.000,00 € en cas 
d'accident laboral. 
 
S'estableix un límit global per sinistre i per fira de 1.500.000,00 € per a tots els expositors. 
 
Franquícies: L'expositor assumeix al seu càrrec una franquícia de 300 € per sinistre. 

 
 

5.2. Disposicions comunes a les assegurances obligatòries 

 
 
 Tramitació d'incidències 
En el cas de produir-se un sinistre, l'expositor ha de posar-se en contacte amb el cap de serveis del pavelló, el qual 
l'assistirà i tramitarà la gestió a l'Àrea d'Administració.  
 
Per al supòsit de danys vandàlics, la comunicació del sinistre ha d'anar acompanyada de l'original de la 
corresponent denúncia a la policia, la qual s'ha d'interposar en un màxim de 24 hores després de l'ocurrència del 
sinistre. 
 
 Franquícies 
Les franquícies les ha d'assumir íntegrament l'expositor, amb completa indemnitat de FIRA DE BARCELONA. 
 
 Principals béns exclosos 

 Els béns que no siguin objecte d'exposició, excepte els béns propietat dels empleats. 

 Els béns que no es trobin dins del recinte firal. 

 Diners, títols, joies, objectes d'art i objectes de valor. 
 

 Primes i cobertures 
Les cobertures indicades estan subjectes a variació en funció del resultat de les renovacions anuals o modificacions 
que puguin patir les condicions de la pòlissa. 
 

 Existència d'altres assegurances 
Aquesta pòlissa actua en excés o defecte de qualsevol pòlissa que pugui tenir contractada i en vigor cada expositor 
en el moment del sinistre. 
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 Documentació 
Els expositors poden sol·licitar a FIRA DE BARCELONA un certificat d'assegurança acreditatiu de la cobertura i de la 
prima d'assegurança emès per la companyia asseguradora. 

 

6 SSEERRVVEEIISS  AALL  MMUUNNTTAADDOORR 

6.1. Serveis al muntador  

 
L'empresa encarregada dels treballs de muntatge d'un stand haurà d'abonar a FIRA DE BARCELONA, abans de l'inici 
del muntatge, l'import de les tarifes que es descriuen en el Catàleg de Serveis en Línia en concepte de serveis al 
muntador.  Aquestes tarifes es defineixen d'acord amb els següents tipus de muntatge: 
 
–Moqueta o tarima….......... €/m² 
– Stand modular…................ €/m² 
– Stand de disseny................. €/m² 
 
Les tarifes referides figuren a l'àrea de l'expositor i a les Normes de participació corresponents a cada 
esdeveniment.  
 
Els preus no inclouen l'IVA. 
 
En cas de contractar l'stand al servei de vendes de FIRA DE BARCELONA (www.servifira.com), aquesta assumeix els 
costos de serveis al muntador. Així mateix, s'inclou la possibilitat de contractar un stand de disseny personalitzat 
mitjançant www.buildupfira.com, el Departament de disseny i de construcció d’stands, per mitjà del qual 
l'expositor podrà contractar qualsevol servei que necessiti per condicionar l'stand: audiovisuals, càtering, hostes i 
hostesses, rigging, etc. 
 
No es permet iniciar el muntatge d'un stand a les empreses expositores, muntadores o decoradores que tinguin 
saldos vençuts i pendents de pagament amb FIRA DE BARCELONA, independentment de l'esdeveniment a què 
correspongui el deute. 
 
El personal que accedeixi al recinte, i que sigui aliè a l'empresa expositora, haurà de facilitar al Departament de 
Serveis al Client el seu nom complet i el DNI o passaport, la data de naixement i les dades de l'empresa perquè se'ls 
hi puguin emetre els passis de muntatge. 
 
FIRA DE BARCELONA requereix que el personal que estigui present en els recintes firals estigui degudament 
identificat o acreditat. Amb aquest objectiu, es disposa d'uns passis de treball per a tot el personal implicat en les 
tasques de muntatge i desmuntatge de l'esdeveniment. Els referits passis s'obtindran d'acord amb el que preveu la 
Normativa tècnica de FIRA DE BARCELONA.  
 
En qualsevol cas, s'han de complir les normes per al muntatge d'stands previstes en el Reglament tècnic de FIRA DE 
BARCELONA (Reglament tècnic de Gran Via, o Reglament tècnic de Montjuïc), que pot descarregar-se i consultar-se 
mitjançant l'enllaç següent:   
https://www.firabarcelona.com/ca/normativa-de-participacio.  

 
 
 
 
 
 

http://www.buildupfira.com/
https://www.firabarcelona.com/ca/normativa-de-participacio
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6.2. Neteja i gestió de residus 

 
 
FIRA DE BARCELONA disposa d'un servei integral de neteja i gestió de residus. Aquest servei pot contractar-se a 
través del Departament de Vendes de Serveis de FIRA DE BARCELONA(www.servifira.com). 
 
El client que decideixi utilitzar un servei de neteja extern a FIRA DE BARCELONA ha d'acreditar degudament el 
personal, ha de dur a terme el servei dins de l'horari establert d'expositor, i les necessitats de connexió elèctrica les 
haurà de satisfer la mateixa instal·lació de l'stand. 

 
L'empresa responsable de la construcció o la decoració de l'stand serà també la responsable de retirar diàriament 
els residus que generi, en els períodes tant de muntatge com de desmuntatge. 
 
Al final del període de desmuntatge, la superfície contractada ha de quedar totalment neta, i això inclou la retirada 
de cintes adhesives de moquetes i de qualsevol altre material. Un cop finalitzat aquest període, els stands que 
deixin residus s'hauran de responsabilitzar del cost de la neteja i la gestió de residus per reparar l'espai contractat, i 
es poden aplicar les penalitzacions per incompliment d'aquestes previsions. Les referides penalitzacions es poden 
consultar al Departament d'Atenció al Client de FIRA DE BARCELONA. 
 
En qualsevol cas, s'han de complir les normes relatives a la neteja i gestió de residus previstes en el Reglament 
tècnic de FIRA DE BARCELONA (Reglament tècnic de Gran Via, o Reglament tècnic de Montjuïc), que es pot 
descarregar i consultar mitjançant l'enllaç següent:   
https://www.firabarcelona.com/ca/normativa-de-participacio.  
 
 

6.3. Horari de muntatge i accessos 

 L'horari definit per al muntatge serà de les 6.00 a les 22.00 hores. En aquest horari es poden 
fer treballs d'empostissat, muntatge d'stands, etc.; no obstant això, la disponibilitat per petició 
de serveis serà només de les 9.00 a les 18.00 hores (serveis elèctrics, aire comprimit, etc.). És 
possible realitzar ampliacions de l'horari previst quan la complexitat del muntatge o altres 
circumstàncies ho requereixin. Per a això caldrà sol·licitar una autorització a FIRA DE 
BARCELONA (Dept. de Logística Fax 93 233 26 00). 

 Els accessos als pavellons, així com a les zones de càrrega i d'espera, es defineixen en cada cas 
segons les característiques del saló i les indicacions adequades es faciliten mitjançant plànols 
detallats del recinte firal. 

 Durant els dies de muntatge i de desmuntatge, FIRA DE BARCELONA es reserva la potestat de 
permetre o de restringir l'entrada de vehicles dels expositors per descarregar o carregar 
mercaderies en funció del material que hi hagi present al vehicle que s'hagi de descarregar o 
en funció del que hi hagi a l'stand i que es vulgui retirar.  

 No es permet l'accés al recinte de vehicles particulars durant els dies de muntatge i 
desmuntatge.  

 

6.4. Muntatge en altres zones d'exposició 

 Hi ha zones d'exposició que per la seva situació requereixen unes condicions excepcionals per al 
muntatge i el desmuntatge. En aquests casos FIRA DE BARCELONA, a través del Departament de 
Logística, estudiarà les necessitats d'aquests expositors a fi de facilitar-los la seva activitat.  
  

http://www.servifira.com/
https://www.firabarcelona.com/ca/normativa-de-participacio
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Els esdeveniments organitzats per FIRA DE BARCELONA, celebrats, íntegrament o parcialment, en instal·lacions 
diferents de les firals, s'acolliran a les disposicions establertes en les Normes específiques de l'esdeveniment en 
qüestió. 

77  EELLEEMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOMMOOCCIIÓÓ  II  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓ  

7.1. Passis i distintius 

7.1.1. Passis d'expositor   

 Els passis d'expositor s'obtindran a través de l'Àrea de l'expositor del web de 
l'esdeveniment. Cada empresa expositora tindrà dret a passis per al personal que atengui el 
seu stand en proporció al metratge contractat i segons el barem que assenyali cada 
esdeveniment en les seves Normes de participació. 

 A partir de les quantitats que s'assenyalin per a cada esdeveniment, l'empresa expositora 
haurà de remetre a FIRA DE BARCELONA la sol·licitud complementària de passis d'expositor 
i abonar cada passi al preu que assenyalin les Normes de participació de cada esdeveniment 
(en aquells supòsits en què FIRA DE BARCELONA hagi determinat que sigui possible la 
sol·licitud de passis addicionals). 
 

 Els passis d'expositor són nominals i intransferibles. 
 

 

7.1.2. Distintius durant el muntatge i el desmuntatge 

 
FIRA DE BARCELONA requereix que el personal que estigui present en els recintes firals estigui degudament 
identificat o acreditat. Amb aquest objectiu, es disposa d'uns passis de treball per a tot el personal implicat en les 
tasques de muntatge i de desmuntatge de l'esdeveniment.  
 
Per a l'obtenció dels referits passis de muntatge i de desmuntatge cal atenir-se a les previsions contemplades a 
aquest efecte en el Reglament tècnic de FIRA DE BARCELONA (Reglament tècnic de Gran Via, o Reglament tècnic de 
Montjuïc), que es pot descarregar i consultar mitjançant l'enllaç següent:  
https://www.firabarcelona.com/ca/normativa-de-participacio.  

 
 
 

7.1.3 Invitacions a visitants 

 Cada esdeveniment ha de determinar, si és el cas, en les seves respectives Normes de participació 
les diferents classes d'invitacions a visitants disponibles, entre les que destaquen les següents: 

 

7.1.3.1. Invitacions professionals  

 
 Independentment de la promoció directa que, per a cada esdeveniment i per diversos mitjans, 

efectuï FIRA DE BARCELONA com a organitzadora de l'esdeveniment, es podran posar a disposició 
de les empreses expositores invitacions professionals amb la finalitat que aquestes realitzin les 
seves accions directes. 

https://www.firabarcelona.com/ca/normativa-de-participacio
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 En els supòsits en què l'esdeveniment ho hagi previst així, també es podran adquirir invitacions a 
través de l'àrea de l'expositor d'aquest.  Les referides invitacions de visitant professional tindran 
validesa durant el període indicat en la pròpia invitació. 

 El preu de les invitacions serà el que es determini en la referida àrea de l'expositor de cada 
esdeveniment.  

 

7.1.3.2. Invitacions col·lectives 

 Són aquelles que se sol·liciten directament a FIRA DE BARCELONA mitjançant un correu electrònic o 
escrit, en el qual ha de constar l'empresa, l'escola o l'entitat sol·licitant amb totes les dades 
corresponents, el nombre de persones que realitzaran la visita, les seves edats, i el nom i càrrec de 
les persones responsables del grup.  Posteriorment a aquesta sol·licitud, si escau, es remetrà a 
aquesta entitat una autorització indicant el dia que poden visitar l'esdeveniment i per quin lloc han 
d'acreditar-o retirar la carta d'autorització de visita. L'autorització té validesa únicament per al dia 
i/o les hores que s'indiquin en l'autorització. 

 

7.1.3.3. Altres passis   

 En funció de les necessitats requerides en cada moment, FIRA DE BARCELONA es reserva el dret a 
emetre un altre tipus de passis. 

 

7.2. Publicitat  

 FIRA DE BARCELONA determinarà per a cada esdeveniment, en les Normes de participació 
corresponents, les publicacions i mitjans de promoció que posi a l'abast de les empreses expositores 
i visitants. 

 
 FIRA DE BARCELONA queda exempta de tota responsabilitat pels errors de transcripció, defectes o 

omissions, totals o parcials i de qualsevol classe que puguin produir-se en les publicacions 
esmentades.  

 

7.3. Publicitat en el recinte 

7.3.1. Publicitat exterior   

 FIRA DE BARCELONA determinarà els suports de publicitat exterior admesos segons en sigui el cas, i 
precisarà la forma i condicions assenyalades a aquest efecte per a cada esdeveniment. En qualsevol 
cas, els referits suports han d'haver estat autoritzats prèviament per FIRA DE BARCELONA. 

7.3.2.  Publicitat interior 

 L'empresa expositora podrà utilitzar mitjans de promoció i publicitat dels productes objecte 
d'exposició, únicament i exclusivament dins dels límits de l'stand que ocupa i, en aquest sentit, 
queda prohibida la publicitat i promoció als passadissos dels pavellons i en els terrenys del recinte 
d'exposició.   

 En aquells supòsits en què, excepcionalment, FIRA DE BARCELONA així ho hagi autoritzat 
expressament, l'empresa expositora podrà optar a contractar els elements de publicitat interior 
prèviament determinats a aquest efecte fora de l'espai del seu stand.  

 Tota la publicitat de les empreses expositores es limitarà a informació de caràcter professional 
relativa als productes o els serveis oferts per aquesta empresa. En qualsevol cas, la referida 
publicitat haurà d'haver estat autoritzada expressament per FIRA DE BARCELONA amb caràcter previ 
a la seva distribució.   
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 Es prohibeix la publicitat que tingui caràcter ideològic, religiós, o polític, que atempti contra la 
legalitat vigent o que sigui comparativa.  

 També es prohibeix la publicitat de tercers. Tot article exhibit que no sigui de la pròpia empresa 
expositora o d'empreses coexpositores, ha de ser autoritzat de manera expressa per FIRA DE 
BARCELONA amb caràcter previ a la seva exhibició i publicitat. 

 FIRA DE BARCELONA podrà prohibir la distribució de publicitat que hagi donat lloc a reclamacions i 
retenir el referit material fins a la finalització de l'esdeveniment.  

 Els mitjans publicitaris òptics, mòbils o acústics només s'autoritzaran en la mesura que no causin 
molèsties als veïns de l'stand. 

 FIRA DE BARCELONA determinarà, si s'escau, a través de les Normes de participació de cada 
esdeveniment, l'ús de material publicitari per sobre de l'alçada de construcció màxima permesa de 
l'stand. 
 

 

7.4. Sales 

 FIRA DE BARCELONA disposa de sales per a conferències i reunions en els seus recintes de Montjuïc i 
Gran Via. La contractació de les esmentades sales es realitzarà directament amb l'organització de 
l'esdeveniment en concret. 

 
 

7.5. Patrocini i marxandatge 

 
 FIRA DE BARCELONA decidirà per a cada esdeveniment els productes que, si escau, l'empresa 

expositora pugui patrocinar.  
 En relació amb el marxandatge, FIRA DE BARCELONA determinarà, si escau, els productes que es 

poden comercialitzar amb la imatge de cada esdeveniment, així com les condicions en què, si escau, 
les empreses expositores podran incloure la seva marca o el logotip en aquests elements. 

 La contractació de productes patrocinables i/o la inclusió de la marca o el logotip de les empreses 
expositores en els productes que vulguin comercialitzar amb la marca de cada esdeveniment, en els 
casos en què siguin possibles aquestes contractacions, s'hauran de concretar prèviament contactant 
amb FIRA DE BARCELONA. 

 Les empreses expositores declaren tenir vigent el registre de la seva marca i que el seu ús no lesiona 
cap dret de tercers, i haurà de comunicar a FIRA DE BARCELONA qualsevol canvi, modificació o 
prohibició de l'ús de la referida marca. FIRA DE BARCELONA queda totalment exempta de qualsevol 
infracció relativa a drets de propietat industrial per part de les empreses expositores, les quals seran 
les úniques responsables enfront de qualsevol reclamació que, si és el cas, es plantegi per tercers en 
relació amb la marca o el logotip d'aquesta empresa o en relació amb les marques relatives als 
productes i/o els serveis oferts per aquesta empresa.  

88  DDIIRREECCTTIIVVEESS  TTÈÈCCNNIIQQUUEESS  II  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS  DDEE  SSEEGGUURREETTAATT  

 
FIRA DE BARCELONA disposa d'un Reglament tècnic en què es recullen totes les previsions relatives a disposicions 
tècniques i de seguretat en els recintes firals. Es tracta del Reglament tècnic (de Gran Via o de Montjuïc) que es pot 
descarregar i consultar mitjançant l'enllaç següent: 
https://www.firabarcelona.com/ca/normativa-de-participacio. 
 
 

https://www.firabarcelona.com/ca/normativa-de-participacio
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En el referit Reglament es troben regulades les disposicions relatives a la normativa de seguretat i d'emergències, a 
la normativa de riscos laborals, a la normativa de muntatge d'stands i d'adequació d'espais, a la normativa de 
muntatge de sales de conferències, a la normativa de serveis tècnics per a stands, a la normativa per a instal·lacions 
i subministrament elèctric, a la normativa per a la neteja i gestió de residus, a la normativa tècnica de celebració 
(incloses les disposicions relatives reportatges fotogràfics i audiovisuals i a la projecció de pel·lícules i reproduccions 
musicals, a l'ús de màquines i eines durant l'esdeveniment, l'exposició de vehicles en stands, l'exposició d'animals 
en stands, etc.), a les activitats extraordinàries durant la celebració, a la normativa d'accés i permanència de 
vehicles al recinte (incloses les disposicions en matèria d'entrada i sortida d'objectes i mercaderies, les previsions 
relatives al servei de pàrquings, etc.), així com les dades tècniques de pavellons i espais d'exposició.  
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9.1. Transaccions comercials (Reglament de vendes) 

 
   No es permetrà la venda directa d'articles per ser retirats dels stands durant el transcurs de 

l'esdeveniment. Les excepcions al que s'ha indicat anteriorment es regiran a través de les 
disposicions de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, de serveis i de fires de Catalunya i pel seu 
Reglament de desenvolupament. 

 

9.2. Reglament de sortejos o combinacions aleatòries 

 
  Qualsevol sorteig o concurs que l'expositor vulgui realitzar l'haurà d'autoritzar abans FIRA DE 

BARCELONA. 
  En qualsevol cas, per a tots els sortejos, rifes, tómboles o combinacions aleatòries que es pretengui 

realitzar, s'ha de fer una comunicació prèvia a la Direcció General de Tributs i Joc del Departament 
d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya) i ajustar-se a les disposicions del Decret 
397/2011, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de rifes, tómboles i combinacions 
aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals i tota la normativa que sigui d'aplicació. 

 

9.3.  Codi de vestimenta a l'esdeveniment 

 
  El personal present en els stands ha d'anar vestit de forma apropiada per a la funció que 

desenvolupi en cada cas. No serà possible utilitzar vestuari o complements que comportin la 
cosificació de la persona o que puguin ofendre altres expositors o assistents per motius ètnics, 
religiosos, sexuals, polítics o socials. 

  És responsabilitat de les empreses expositores assegurar-se que tot el personal present en el seu 
stand (ja siguin els empleats directes de l'expositor o dels seus proveïdors) es vesteixi de forma 
professional i adequada. Si es produeix qualsevol transgressió d'aquesta norma, el personal haurà 
d'abandonar el recinte, i la decisió de FIRA DE BARCELONA al respecte serà inapel·lable. 

 

9.4. Accés als stands d'altres empreses expositores 

  Queda prohibit l'accés a l'stand d'altres empreses expositores fora de l'horari d'obertura al públic, 
llevat autorització expressa de titular de l'stand. 

 

9.5. Protecció dels drets de propietat industrial 
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  Els models d'utilitat, dibuixos, maquetes, invencions i marques que s'hagin de protegir es regiran 
per les disposicions legals, i caldrà sol·licitar la seva inscripció en el Registre de la Propietat 
Industrial.  Tot invent que pugui ser objecte d'una patent d'invenció, així com les marques o 
models, dibuixos o pel·lícules cinematogràfiques de qualsevol classe que s'exhibeixin en 
l'esdeveniment gaudiran de la protecció temporal que empara l'actual Llei de la propietat industrial 
en vigència. 

  Les empreses expositores que desitgin gaudir de la protecció a què es refereix l'apartat anterior 
hauran de sol·licitar-ho mitjançant una carta presentada a la direcció del saló durant el període que 
comprèn la celebració i en la qual es consignaran les dades, l'objecte protegit i les dades que siguin 
necessàries d'acord amb la normativa vigent. 

 

9.6. Drets d'imatge: 

 
  En el marc dels esdeveniments, atesa la seva consideració d'actes públics, FIRA DE BARCELONA 

podrà enregistrar imatges que, d'acord amb la Llei de propietat intel·lectual i amb tota la normativa 
que sigui aplicable, podran ser usades per aquesta última amb finalitats de difusió de 
l'esdeveniment.  

 

9.7. Política de privacitat i informació sobre la protecció de dades personals 

 Responsable del tractament: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, amb CIF Q-0873006-A i amb 
domicili a l'av. Reina Maria Cristina, s/n, 08004 Barcelona i les seves empreses participades 
ALIMENTARIA EXHIBITIONS SLU i FIRA BARCELONA INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND SERVICES, SL. 
Finalitat: Tractar les vostres dades en relació amb la vostra participació al saló pertinent. 
Legitimació: D'acord amb l'article 6.1. del RGPD 679/2016, de 27 d'abril, la legitimació per al 
tractament de les vostres dades pot estar basada en a) el consentiment atorgat per l'interessat, b) 
l'execució del contracte de participació o c) el compliment d'una obligació legal. Destinataris: Les 
vostres dades no seran cedides a tercers. Drets: teniu dret a accedir, a rectificar i a suprimir les 
vostres dades personals, així com els drets de portabilitat i de limitació del tractament de dades que 
es detallen a la informació addicional. Informació addicional: podeu consultar la informació 
addicional i detallada sobre la protecció de dades a la nostra pàgina web www.firabarcelona.com, a 
l’apartat Política de privacitat. LSSI: D'acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la 
societat de la informació i de comerç electrònic, podeu autoritzar l'enviament, per qualsevol mitjà, 
d'informació relacionada amb els nostres salons que sigui del vostre interès.                                         

 

9.8. Salons d'art i/o antiguitats 

 Els esdeveniments dedicats al món de l'art i a les antiguitats disposaran de reglaments propis en els 
quals s'acceptarà o es denegarà la participació d'expositors en funció de la proposta artística 
realitzada. 

 De la mateixa manera, els esdeveniments d'art i/o antiguitats podran crear comitès d'experts per tal 
de garantir la qualitat i/o l'autenticitat de les obres exposades. 

 
 

9.9.  Causa de força major 

  FIRA DE BARCELONA es reserva el dret de reduir o d'ampliar la durada d'un esdeveniment 
determinat, així com d'ajornar el muntatge, la celebració i el desmuntatge si es produeixen 
circumstàncies especials que així ho aconsellin o si ho exigeixen causes de força major. 

 

http://www.firabarcelona.com/
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9.10.  Competència i jurisdicció 

   El present Reglament de participació forma part del contracte de participació subscrit per 
l'empresa participant i FIRA DE BARCELONA. 

 

   La legislació aplicable a aquest Reglament és l'espanyola i la competència i jurisdicció, en cas de 
dubtes o divergències respecte a la interpretació o el compliment del que s'hi preveu, serà dels 
jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, a la qual ambdues parts se sotmeten de manera 
expressa, amb renúncia a qualsevol altra que els pogués correspondre. 
 

 

9.11.  Acceptació de les Normes de participació 

 Aquest Reglament es constitueix en un plec de condicions de contractació. 
 A través de la signatura del contracte de participació, l'empresa participant accepta i es 

compromet a complir el present Reglament, el qual forma part integrant del contracte, així com les 
Normes de participació específiques de cada esdeveniment. 

 


