
 

 

 

 

 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NormesNormesNormesNormes    
ddddeeee    ParticipacióParticipacióParticipacióParticipació    
    
HORARISHORARISHORARISHORARIS    
La Fira romandrà oberta al públic de 10.30 a 

21.30 hores de divendres al diumenge de fira. 

Els encarregats de la seguretat al recinte firal 

podran limitar o prohibir la presència de públic 

fora dels horaris indicats. 

L’organització de la fira podrà modificar els 

horaris de tancament del recinte firal (avisant-

ho fins mitja hora abans als expositors), 

sempre que les condicions atmosfèriques o 

l’afluència de visitants així ho aconsellin. 

 

INSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONS    
La inscripció és oberta des del 1 de Juny. 

El termini màxim de presentació de la 

documentació per la participació (contracte / 

declaració sanitària si és el cas) finalitzarà tres 

setmanes abans de començar la fira. 

La documentació s’ha de complimentar 

integrament i s’ha de remetre a l’organització 

de la fira. La presentació de la documentació 

implica l’acceptació de les normes de 

participació i la normativa de prevenció de 

riscos laborals. 

 

 

. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓ    
Tota la documentació serà facilitada per 

l’organització de la fira. 

Aquesta documentació consta de: 

Full de contractació: on es tindran que 

especificar totes les dades de l’empresa 

expositora, així com el tipus d’estand, espai 

comercial o parada. S’haurà d’indicar també si 

es vol augment de potencia. 

Declaració sanitària: es tindran que 

complimentar les dades del titular de la 

parada, que han de coincidir amb les dades 

especificades al contracte, així com les dades 

de l’activitat. Es imprescindible estar inscrit al 

Registre sanitari o al Registre municipal 

d’establiment minorista d’alimentació. 

Aquesta declaració serà registrada per 

l’ajuntament qui donarà el vist-i-plau per 

participar. 

Informació en cas d’emergència: una vegada 

realitzada la contractació s’enviarà pressupost 

definitiu (que s’haurà de retornar signat) i un 

planell d’ubicació dels estands i/o espai 

sol·licitat, juntament amb un tríptic 

d’informació en cas d’emergència. 

 

RECINTERECINTERECINTERECINTE    
El sector firal s’ubica entre la plaça de les Neus 

(Església de Sant Antoni Abat) i el Passeig 

marítim (monument Francesc Macià). També 

trobem fira a la plaça de la Vila, voltant del 

castell de la Geltrú i Parc de baix a mar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per sectors: 

Automoció: Plaça de les Neus fins a la Rambla 

principal (C. Cuba) 

Promoció: Rambla principal (C. Cuba) fins a la 

Rambla de la Pau (C. Conxita Soler). 

Alimentació: Rambla de la pau (C. Conxita 

Soler) fins el Passeig Marítim 

Food Trucks: Passeig Marítim (monument 

Francesc Macià) 

Viu Comerç: Plaça de la vila 

Espai enogastronòmic: voltant del Castell de la 

Geltrú 

Turisme /Nàutica / Entitats / Artesania: Parc de 

baix a mar 

Tallers i espectacles: Parc de baix a mar / Plaça  

de la vila / monument Francesc Macià 

 

 

 

 

 

    
Estands i Estands i Estands i Estands i     
PPPParadesaradesaradesarades    
    
MUNTATGEMUNTATGEMUNTATGEMUNTATGE    
Els expositors del recinte firal podran ocupar el 

seu espai a partir del dijous abans de la fira de 

de 18 a 22 hores.  

Caldrà tenir finalitzat el muntatge, de 

l’interior dels estands, com a màxim el 

divendres de fira a les 10 hores. A partir 

d’aquest horari no s’autoritza a estacionar cap 

vehicle dins el recinte firal, fins a la finalització 

de la fira el diumenge a les 21.30 hores. 

S’ha de tenir present que el dispositiu de 

vigilància de la fira no serà efectiu fins a les 

21.30 hores del dijous abans de la fira. 

En cas de necessitar iniciar el muntatge de 

l’interior de l’estand o espai comercial exterior 

amb anterioritat s’haurà de coordinar amb 

l’organització de la fira. 

Els expositors no podran manipular pel seu 

compta i sense permís de l’organització la 

instal·lació elèctrica. No està permesa la 

utilització de generadors. 

 

ESTANDSESTANDSESTANDSESTANDS    
Els estands estan compostos de parets 

modulars posteriors i dues parets laterals a 

cada costat de l’estand d’1 metre . Il·luminació 

mitjançant fluorescent, quadre de potència 

500 w amb endoll per expositor, tancament 

amb lona impermeable, tarima (l’espai de 

promoció amb moqueta de color blau 

Ducados), i friso amb retolació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lloguer de mobiliari i complements té un 

cost a banda i s’haurà de demanar, si es vol,  

quan es contracti l’estand. L’organització de la 

fira no es fa responsable de l’estat dels 

materials subministrats, ni del termini de 

lliurament, atès que només actua com a 

mitjancera entre l’expositor i l’empresa de 

muntatge. Tanmateix l’organització vetllarà 

per la màxima qualitat d’aquest servei. 

Qualsevol activitat que vulgui promoure 

l’expositor al seu estand, i que suposi una 

concentració de persones al voltant, s’haurà 

de comunicar prèviament a l’organització. 

No es permet la cocció d’aliments a l’interior 

dels estands, sempre que això suposi 

escampada de fums o olors.  

L’expositor serà el responsable de l’obertura i 

tancament del seu estand i de la neteja general 

del mateix. 

    
    
    
    
    

TARIFESTARIFESTARIFESTARIFES    
Els estands del recinte firal són tots 

prefabricats de caràcter modular. El recinte 

ocuparà una superfície de 65.000 m2. Els 

expositors podran contractar la superfície dels 

estands per tipologia d’estand en funció de les 

seves necessitats, tenint en compte que la 

superfície mínima de l’estand ha de ser de 9m2 

(3x3). 

TARIFES ESTANDS   (+10% IVA) 

Estand 3x3 (Espai de promoció)   695,45€ 

Estand 4x3 (Espai promoció)   927,27€ 

Estand 3x3 (Espai alimentació)    818,18€ 

Estand 4x3 (Espai alimentació)              1.090,91€ 

Estand 3x3 (Espai automoció)   613,64€ 

Estand 4x3 (Espai automoció)   818,18€ 

Estand 2x2 (Espai d’entitats)   236,36€ 

Espai per parada 3x3 d’artesania   145,45€ 

Espai parada artesania (m. addicional)    49,09€ 

Espai lliure automoció (m2)   9,09€ 

Espai lliure comercial (m2)   45,45€ 

Espai food truck (ml)**        45,45€ 

**Al preu de l’espai food truck se li ha d’afegir el cost de la 

potència sol·licitada. 

 

MOBILIARI   (+10% IVA) 

Tarima modular 7,50€ 

Moqueta (color a determinar) 6,60€ 

Cadira PVC negra (50x50x80) 13,05€ 

Cadira de PVC blanca (50x50x80) 13,05€ 

Tamboret negra (35x80) 30,15€ 

Taula rodona blanca (80x75) 35,20€ 

Taula de despatx blanca (132x38x74) 52,85€ 

Taula aeroport (60x110) 44,00€ 

Taula plegable 183x76 Trans. 15,00€ 

Moble de fulletons 2portes fusta (51x42x80) 43,20€ 

Mostrador blanc 100 (100x50x86) 100,00€ 

Mostrador blanc 100 amb clau (100x50x86) 115,00€ 

Mostrador vitrina blanc (100x50x86) 150,00€ 

Prestatge modular inclinat blanc 24,00€ 

PVC Paret de 95x250cm blanc 24,25€ 

PVC Paret de 95x292cm blanc 42,15€ 

PVC Paret 92x250cm entapissada 54,30€ 

Canvi color panell 100x250 28,00€ 

Nevera 90,00€ 

 

INSTAL·LACIONS   (+10% IVA) 

Focus 400w baix consum, sector automoció 75,00€ 

Focus quars 500w negra 55,00€ 

Base endoll doble 220V 500w 35,00€ 

Instal·lació pressa d’aigua-desaigua 162,00€ 

Increment potència: (de 220V) 
 

De 1.000w a 3.000w 90,00€ 

De 4.000w a 6.000w 120,00€ 

De 6.000w a 10.000w 140,00€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓ    
L’adjudicació dels estands / parades / espais 

comercials del recinte firal és competència de 

l’organització de la fira de novembre. 

S’acceptaran els suggeriments dels expositors, 

però sense caràcter vinculant obligatori. 

No es reservaran ubicacions d’un any per 

l’altre. 

L’organització de la fira es reserva el dret de 

modificar les assignacions dels estands i 

reubicar a l’expositor que ho cregui 

convenient en funció de les necessitats. 

L’organització de la fira es reserva el dret de 

no acceptar la participació com a expositors de 

determinades empreses per preservar la 

imatge de la Fira. 

L’estand / parada / espai comercial no es 

posarà a disposició de l’expositor fins que 

aquest no hagi satisfet la totalitat de la 

factura o factures corresponents a les taxes 

de contractació i lloguer. 

 

    
    
    
    
    
    
DESMUNTATGEDESMUNTATGEDESMUNTATGEDESMUNTATGE    
La retirada del gènere exposat es podrà iniciar 

a partir de les 22 hores del diumenge de fira i 

s’haurà d’haver retirat tot abans de les 8 hores 

del dilluns següent a la fira.  

L’organització no es farà responsable de cap 

mena de material que estigui a l’interior dels 

estands o als espais comercials després de les 

8 hores del dilluns següent a la fira.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InformacióInformacióInformacióInformació    

ComplementariaComplementariaComplementariaComplementaria    
NORMES DE PAGAMENTNORMES DE PAGAMENTNORMES DE PAGAMENTNORMES DE PAGAMENT    

Un cop acceptada la sol·licitud de participació 

s’enviarà, per correu electrònic, el pressupost 

segons les demandes realitzades, perquè 

puguin efectuar el pagament mitjançant ingrés 

en l’entitat corresponent. Un cop efectuat el 

pagament cal enviar el justificant per correu 

electrònic a l’adreça: 

firadenovembre@vilanova.cat 

olopez@vilanova.cat  

indicant en el rebut el nom de l’empresa o 

persona de contacte. 

Els pagaments es realitzaran segons 

l’especificat en el contracte. 

L’expositor que, una vegada satisfet l’import 

de l’espai reservat o part d’ell, renunciï  a 

participar a la Fira, haurà de notificar-ho per 

escrit (carta o correu electrònic) a 

l’organització de la fira com a mínim 30 dies 

abans de la inauguració. En aquest cas, es 

reintegrarà el 50% de la quantitat pagada. Si la 

renuncia es produís més tard de la data abans 

indicada, o no fos notificada en la forma 

expressada, l’expositor perdrà el dret a 

qualsevol reintegrament. 

 

 

 

 

    

    
PUBLICITATPUBLICITATPUBLICITATPUBLICITAT    
L’organització de la fira es reserva el dret a 

fotografiar, o filmar les instal·lacions i/o 

productes exposats, i reproduir-los als mitjans 

de comunicació o en publicacions que puguin 

realitzar o autoritzar l’ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú. 

 

 

 

 

 

 

 

MEGAFONIAMEGAFONIAMEGAFONIAMEGAFONIA    

La música d’ambient i/o megafonia anirà a 

càrrec de CANAL BLAU. 

L’ambient d’àudio de la Fira de Novembre té 

l’objectiu d’informar puntualment de les 

notícies, activitats i programació que es 

produeix en cada moment, i del servei 

d’emergència si fos el cas. 

Es prohibeix estrictament l’ús d’aparells 

acústics que puguin molestar qualsevol altre 

expositor o terceres persones. 

 

ASSEGURANÇAASSEGURANÇAASSEGURANÇAASSEGURANÇA    

Cada expositor, excepte el sector 

d’automoció, té l’obligació de contractar 

l’assegurança de la fira. Aquesta cobreix: la 

responsabilitat civil de la fira, 1.000 € de 

contingut i 300 € de continent. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es vol una ampliació de la cobertura pel 

contingut dipositat a l’estand la prima serà de 

12,40 € per cada 1.000 € d’increment del valor 

del contingut. 

Es cobrirà el robatori del contingut assegurat 

entre el període comprès entre les 21.30 hores 

i les 10.30 hores del matí següent. La 

companyia quedarà exempta de qualsevol 

responsabilitat en aquest sentit durant les 

hores d’exposició al públic. 

 

 

 

 

NORMATIVA ALIMENTARIANORMATIVA ALIMENTARIANORMATIVA ALIMENTARIANORMATIVA ALIMENTARIA    

Tot aquell expositor que vengui producte 

alimentari haurà de signar la Declaració 

responsable sanitària per l’autorització de 

venda ambulant a la Fira de Novembre de 

Vilanova i la Geltrú. 

La Declaració s’haurà d’enviar juntament amb 

el full de contractació. Ambdós documents els 

facilitarà l’organització de la fira. 

Fins que la declaració no estigui correctament 

complimentada i registrada per part de 

l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, no es 

permetrà la venda de cap producte alimentari. 

 

    

    

    

    

AAAAPARCAMENT EXPOSIPARCAMENT EXPOSIPARCAMENT EXPOSIPARCAMENT EXPOSITTTTOOOORSRSRSRS    

Ubicat en el carrer de la Boia amb la rambla de 

la pau. 

Cada expositor tindrà dret a dues 

acreditacions per estand per poder gaudir 

d’aparcament gratuït durant els dies de la fira. 

Aquesta acreditació es lliurarà en el punt 

d’informació, a partir de les 16 hores del dijous 

abans de la fira. 

L’horari d’obertura controlat de l’aparcament 

serà de: 

Dijous: 16.00h a 21.00h 

Dies de la fira: de 9.00h a 22.00h 

La resta d’hores, durant els dies de la fira, 

l’aparcament romandrà obert, però sense 

control. 

    
PUNT D’INFORMACIÓPUNT D’INFORMACIÓPUNT D’INFORMACIÓPUNT D’INFORMACIÓ    

Rambla de la pau amb el carrer de l’any dels 

negats. 

Horari de l’estand: 

Dijous de 16 a 21 hores 

Dies de fira: de 10 a 21.30 hores 

 

 
    
    
ORGANITZACiÓ DE LA FIRA:ORGANITZACiÓ DE LA FIRA:ORGANITZACiÓ DE LA FIRA:ORGANITZACiÓ DE LA FIRA:    
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Pl. de la Vila 11 (planta baixa) 

T. 93 814 19 19 

info@firadenovembre.cat 
 


