
INFORMACIONS GENERALS PRELIMINARS

La Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova, és un
Certamen Multisectorial on es representa la maquinària
agrícola, l'automoció, els ormejos, el comerç i els serveis en
general. La celebració del Certament és anual.

Dates de la celebració:
Del 21 al 24 d'octubre de 2021

Horari:
L'horari de LA FIRA serà del 10 a 14 hores i de 16 a 22
hores pel que respecta al Pavelló Firal.
El Recinte Firal romandrà obert al públic de les 10 a 22
hores, ininterrompudament.
LA FIRA es reserva el dret de canviar l'horari.

Lloc de la celebració:
Recinte Firal de Móra la Nova.

Centre d'informació:
Ajuntament de Móra la Nova
Major, 88 - 43770 Móra la Nova
Telèfon 977 40 03 47 - Fax 977 41 42 74
www.firamoralanova.cat
e-mail: ajuntament@moralanova.cat

Àrea d'ocupació:
Es desenvolupa en una superfície aproximada de 30.000m
amb una ocupació útil d'exposició de 6.000m en total, dels
quals 1.300 corresponen al Pavelló Firal i la resta a l'exterior.

Activitats paral·leles:
Jornades Tècniques de sectors presents en el Certament.

Activitats diverses:
Concurs literari.

NORMES DE PARTICIPACIÓ

Sol·licitud d'espai:
La participació en LA FIRA 2021 es condiciona a la prèvia
complimentació de la "Sol·licitud de reserva d'espai".

Les sol·licituds rebudes abans del 21 de setembre gaudiran
de la reserva d'espai ocupat a la darrera edició, sempre
d'acord amb la distribució general de les seccions del
Certamen.

Les que arribin posteriorment a la data assenyalada,
s'atendran en funció de l'espai disponible, després de saber
el parer del Comitè Organitzador, i es resoldran en caràcter
inapel·lable per la Direcció de LA FIRA. Així mateix, el Comitè
Organitzador, tindrà la facultat de seleccionar les empreses
expositores, adjudicar menys espai del sol·licitat, això com
canviar l'espai sol·licitat per l'expositor a fi i efecte
d'aconseguir una més racional distribució dels sectors.
El Comitè Organitzador es reserva el dret d'admissió.
El termini hàbil per presentar les sol·licituds, finalitzarà el dia
5 d'octubre de 2021.

Adjudicació d'espai:
En el moment de la confirmació de la reserva de l'espai,
deurà fer-se efectiva la totalitat de l'import del contracte. Per
poder accedir a les instal·lacions, i procedir al muntatge,
s'haurà d'haver fet efectiva la totalitat de l'import, ja que
l'adjudicació de l'espai no es considerarà fixada fins que la
totalitat del contracte no s'hagi formalitzat.

Tot sol·licitant que anul·li la seva participació o utilitzi l'espai
contractat per a una classificació diferent de l'establerta,
perdrà tots els seus drets econòmics i d'ús.

Passis:
Les persones que durant la celebració del certament s'hagin
d'ocupar d'atendre els stands del Pavelló Firal,

tindran accés al mateix fora de l'horari de l'obertura al públic,
prèvia presentació de la corresponent targeta d'identificació.

Muntatge:
Prèvia obtenció al centre d'informació -OFICINES DE
L'AJUNTAMENT- de la corresponent autorització de
muntatge, els expositors s'hauran d'adreçar a la caseta
d'informació que es trobarà instal·lada dins del Recinte
Firal, on li lliuraran la corresponent autorització de
muntatge i li adjudicaran l'espai. És imprescindible
presentar el rebut de pagament per poder muntar
l'stand.

El Recinte exterior es podrà utilitzar des del dia 18 d'octubre i
s'acabaran les feines a les 12 hores del dia 21 d'octubre de
2021.

Per al muntatge dels estands, els expositors podran utilitzar
el Pavelló Firal el dilluns dia 18 fins el dijous dia 21
d'octubre a partir de les 10.00h. Les feines de muntatge
han de finalitzar el dijous dia 21 d'octubre a les 14.00.
Aquest dia, a partir de les 14.00 i fins a les 18.00 no es
permetrà l'entrada al Pavelló Firal.

NOTA IMPORTANT:
Desmuntatge:
El gènere exposat i el desmuntatge dels stands, s'haurà
d'iniciar a partir de les 8 del matí del dia 25 d'octubre de
2021.

L'organització de LA FIRA no es farà responsable de cap
mena de material que estigui al Pavelló Firal, Recinte Firal
i Fira del Vi després de les 8 hores del dia 25 d'octubre.

Per cap concepte es podrà començar el desmuntatge abans
de l'horari previst.
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No s'autoritzarà cap sortida del Recinte Firal, en cas que
l'expositor sol·licitant tingui pendent de liquidació alguna
quantitat per qualsevol concepte en relació amb la seva
participació en la FIRA.

Els treballs de desmuntatge finalitzaran el dia 28 de octubre a
les 22h. pel que respecta al Pavelló Firal, i el dia 28 de
octubre per què respecta al Recinte Exterior. Tot el material
que no s'hagi retirat en aquestes dates és considerarà
abandonat i els serveis de neteja disposaran del mateix.

Stands Prefabricats
Stands Pavelló Firal:
El Pavelló Firal ocuparà una superfície aproximada de
1.300m, dividit en stands.
Aquests stands inclouen:
1. Il·luminació general de l'estatge, a base de sostre de llum
de 1,09x1,09m. amb 4 bombetes de 100w.
2. Retolació comercial amb el nom de cada expositor.
3. Parets plastificades de color blanc.
4. Perfils d'alumini ranurat de 3x3cm.
5. Bandes de PVC amb mecanisme de subjecció
6. Sostre reticulat.
7. Quadre amb interruptor magnetotèrmic de 10A.,  INT. DIF.,
i base de presa de corrent (2.200w a 220v).
8. Moqueta tipus fira de color, directament a terra recoberta
per plàstic fins a la inauguració del certament.

En el Pavelló Firal es facturarà el preu per m indicat en la
butlleta d'inscripció, independentment si el client sol·licita un
stand o no.

En el Pavelló inclourà un estatge d'informació oficial atès per
hostesses de LA FIRA, les quals permanentment restaran a
disposició de l'expositor i del públic assistent.

Stand a exteriors:
Els estands exteriors compten amb les mateixes
característiques que els del Pavelló Firal, amb la particularitat
de què poden ser de la mida que li convingui a l'expositor,
respectant, els 3m. de fons. A més compten amb coberta
metàl·lica protectora dels agents meteorològics. Cada
expositor haurà de portar el seu ICP de més de 10A i mínim
25m. de cable d'escomesa. A partir de 2.200w. s'aplicarà la
tarifa màxima fins a 6kw.

Assegurances
Responsabilitat Civil:
LA FIRA assegura mitjançant pòlissa col·lectiva els danys a
tercers persones, tant al Pavelló Firal com a la resta del
Recinte Firal.

Mesures de Seguretat:
LA FIRA posarà a disposició dels expositors un servei de
vigilància del Recinte Firal, que començarà a partir de les 6h.
de la tarda del dia 21 d'octubre i finalitzarà el dia 25 a les 8h.
del matí.

Els participants es responsabilitzaran dels seus stands i
instal·lacions durant les hores de visita, neteja, muntatge i
desmuntatge. Està prohibida la permanència del personal
durant la resta de les hores, si no és amb una autorització
especial de la Direcció i per causes molt justificades.

Activitats molestes:
Les màquines i altres utillatges i mercaderies exposades i que
estiguin en funcionament dintre dels recintes firals, hauran
de comptar amb les proteccions necessàries per a evitar
desperfectes i accidents.
La Comissió Organitzadora podrà prohibir el funcionament si
ocasionen sorolls excessius o metessin males olors, molestes
als visitants.

Publicitat:
Cada stand és autoritzat a fer publicitat, únicament, dels seus
propis productes.
Els productes exposats no podran ser fotografiats sense
l'autorització dels expositors. LA FIRA es reserva el dret de
fotografiar, dibuixar o filmar les instal·lacions i productes
exposats i reproduir-los a les seves publicacions i als mitjans
de difusió.

Catàleg Oficial:
LA FIRA editarà un Catàleg Oficial del Certament. Els
expositors que ho desitgin podran contractar un espai
publicitari en aquest catàleg. Cada expositor inclòs en el
catàleg, rebrà un exemplar gratuït.

Megafonia:
LA FIRA disposarà d'un servei de megafonia que els
expositors podran contractar pel recinte exterior segons
tarifes vigents.

Actes paral·lels i complementaris:
LA FIRA disposarà d'una Sala d'Actes i sala de reunions i
conferències, el detall de les quals, pel que fa a la seva
utilització s'especificarà a les oficines de LA FIRA.
Els expositors que desitgin utilitzar aquest servei hauran de
comunicar-ho amb antelació, a efectes de programació i
coordinació amb els actes organitzats pel mateix Certamen.

Reglament interior:
Per a qualsevol circumstància no indicada en aquestes
normes de participació, s'atendrà la decisió de la Comissió de
Fires. La presentació de la sol·licitud d'inscripció i
contractació, implica que els sol·licitants accepten les Normes
de Participació exposades.
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Aquest servei de vigilància i control s'intensificarà a la zona
d'exposició exterior i al Pavelló Firal durant la nit i al Recinte
de Cooperatives de la Fira del Vi.


