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1.DADES DE LA FIRA
1.1 Descripció
L’Ajuntament d’Olot organitza Orígens. 7a Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya, un esdeveniment
en el que els productors i els productes de la terra són els principals protagonistes.
Una fira dinàmica i participativa on el visitant podrà aprendre les qualitats dels productes i les seves aplicacions a la cuina
i comprar i tastar. Comptarà amb tres espais d’activitats: l’aula de cuina, on es faran demostracions de cuina en directe;
l’aula de tast, reservada per a activitats dels expositors; i l’aula dels nens amb tallers per als més petits.

1.2 Lloc, dates i horaris
Orígens. 7a Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya, tindrà lloc els dies 6 i 7 d’octubre, al Recinte Firal
d’Olot (Garrotxa).
Els horaris de l’espai expositiu són:
DISSABTE 6 de 10:00 a 21:00h
DIUMENGE 7 de 10:00 a 20:00h
Els expositors estan obligats a mantenir els seus estands oberts al públic, durant aquests horaris, i sempre hi ha d’haver
com a mínim una persona.

2.CONDICIONS GENERALS
2.1 Sol·licitud i confirmació
Les empreses que vulguin exposar a Orígens. 6a Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya, hauran d’enviar a l’organització la sol·licitud de participació degudament emplenada, firmada i segellada.
L’organització confirmarà l’acceptació de participació seguint els següents criteris:
a) Que es compleixin tots aquells requisits que estableixen les reglamentacions específiques dels productes que elaborin.
b) Que el productor elabori, produeixi i/o transformi i també comercialitzi el producte. Ha de ser artesà i /o disposar d’un
distintiu d’origen o qualitat agroalimentària. No podran vendre altres productes no elaborats per ells.
c) Que treballi sota les premisses del respecte mediambiental i que vetlli per l’ètica professional, la responsabilitat social
corporativa i la qualitat gastronòmica.
d) Que s’apliquin bones pràctiques en el procés d’elaboració del producte.
e) Durant els dies de la fira, el productor ha de ser present ja que serà qui donarà valor als seus productes.
f) L’organització es reserva el dret de no admetre sol·licituds de productors que han participat en altres edicions d’Orígens,
per permetre l’accés a nous productors del mateix sector que no hi hagin estat presents.
En el cas que es presentin vàries sol·licituds d’un mateix sector d’activitat i/o procedència, l’organització es reserva el dret
de fer una selecció i limitar la seva presència.
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2.2 Tarifes
Contractació espai firal + estand modular:
Tarifa 3x2 m = 300€
(Aquest preu no inclou IVA)
Aquesta tarifa inclou els següents serveis:
Estand modular
- El lloguer de l’espai contractat
- Quadre elèctric i un endoll per estand
- 1.000 w de lliure disposició (monofàsic) i il·luminació pròpia
- Moqueta
- Retolació nom comercial
- Parets modulars
- Presència del nom en tots aquells elements on es publiqui la relació d’expositors

2.3 Adjudicació d’espais
L’organització resoldrà les sol·licituds presentades segons el següent ordre de criteris:
Sector d’activitat
Procedència
Data de la sol·licitud
Pagament de la sol·licitud
Modificacions
L’organització es compromet a estudiar totes les reclamacions i a buscar, sempre que sigui possible, una alternativa que
satisfaci l’expositor.
L’organització es reserva el dret, per necessitat o força major, de modificar la superfície i/o l’espai adjudicat en qualsevol
moment, sense cap tipus d’indemnització ni compensació per a l’expositor.
Excepte autorització escrita per part de l’organització, l’expositor no pot cedir, subcontractar o compartir l’espai assignat.

2.4 Condicions i terminis de pagament
Un cop acceptada la seva participació rebrà un correu on s’indicarà com formalitzar la inscripció i realitzar el pagament.
És condició imprescindible haver complert amb les condicions i terminis de pagament. En cas de no fer-se en els terminis
establerts, l’expositor perdrà tots els drets sobre l’espai reservat i aquest espai quedarà a disposició de l’organització.
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3.CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
3.1 Serveis generals
Aquest apartat descriu els serveis generals inclosos en la tarifa d’Orígens. 7a Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat
de Catalunya. A part, l’organització posarà a disposició dels participants un dossier de complements, a través del qual els
expositors podran contractar serveis addicionals.
Vigilància
L’organització vetllarà per la seguretat general del recinte les 24 hores del dia, però no es fa responsable, en cap cas, del
material i els objectes dipositats pels expositors en els seus estands. El servei de vigilància s’iniciarà el 5 d’octubre a les 20
hores i finalitzarà el 8 d’octubre a les 14 hores.
Els expositors hauran d’ocupar-se de la vigilància del seu estand i dels materials exposats, durant les hores d’obertura de
la fira i durant el muntatge i desmuntatge.
El personal de vigilància de la fira no pot acceptar cap treball o encàrrec dels expositors. L’organització no es fa responsable
de les ordres donades i acceptades contràriament a aquesta disposició.
Neteja
L’organització vetllarà per la neteja general del recinte i les instal·lacions durant la fira (passadissos, zones comunes, recollida de contenidors, recollida selectiva del vidre,...).
La neteja específica de cada estand durant el muntatge, els dies de fira i el desmuntatge anirà a càrrec de l’expositor.

3.2 Muntatge i desmuntatge
Muntatge
L’horari de muntatge dels estands serà el dia 5 d’octubre de 9 a 20h.
Desmuntatge
L’horari del desmuntatge dels estands serà:
El dia 7 d’octubre de 20:30 a 22h
El dia 8 d’octubre de les 8 a les 14h
Tots els estands hauran d’estar totalment desmuntats i amb els elements i mercaderies retirades a les 14 hores del 8
d’octubre de 2018.
L’organització no permetrà activitats de muntatge o desmuntatge fora dels horaris establerts.
En el desmuntatge, l’expositor està obligat a retirar tots els materials de construcció, objectes i accessoris dels estands
sense excepció i a retornar l’espai d’exposició al seu estat original.

3.3 Personal i passis
Els passis d’Orígens. 7a Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya són personals i intransferibles.
Passis d’expositor
Els expositors rebran gratuïtament 4 passis d’expositor.
Aquests passis donen dret a accedir al recinte durant el transcurs de la fira i durant les jornades de muntatge i desmuntatge.
El personal amb passi d’expositor podrà accedir al recinte una hora abans de l’obertura al públic i podrà abandonar-lo fins a
una hora després del tancament.

3.4 Activitats d’animació
No es podran realitzar activitats d’animació a l’estand que impliquin la utilització de megafonia.
Totes aquestes accions s’hauran d’autoritzar des de l’organització, la qual es reserva el dret a limitar, prohibir, restringir o
suspendre qualsevol activitat, si creu que pot interferir en el bon funcionament de la fira, sense que l’expositor tingui dret
a reclamar cap indemnització
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3.5 Accions promocionals
Queda totalment prohibida tota acció promocional i publicitària fora dels límits del propi estand sense el consentiment de
l’organització.
Imatge de marca
L’organització té dret a utilitzar el nom de l’expositor i la imatge de marca o logotip en tots aquells actes de promoció i
comunicació abans, durant i després de la fira. L’organització tindrà dret a fotografiar i/o filmar les instal·lacions, els
estands i tots els productes exposats, i a utilitzar aquests materials en els seus suports comunicatius (web, elements
gràfics, publicacions de la fira, vídeos promocionals, xarxes socials, etc.)

3.6 Venda directa i degustacions
Degustació de productes:
Gran part de l’atractiu de la fira serà la degustació dels productes exposats amb la qual cosa els expositors rendibilitzaran
la seva presència. Amb aquesta finalitat, l’organització posarà a la venda tiquets de tast a 0,50€ IVA inclòs, i abonarà a
l’expositor 0,35€ IVA inclòs (70% del valor). Les degustacions tindran un valor mínim d’1 tiquet i màxim de 4. L’expositor
oferirà les seves degustacions sol·licitant al visitant d’1 a 4 tiquets segons el seu criteri.
L’expositor no podrà vendre ni oferir gratuïtament cap tast si el visitant no li ha lliurat prèviament el tiquet de degustació.
Venda de productes:
L’expositor podrà fer venda directa dels productes originals (no per a degustació) sense necessitat de tiquets.
En la sol·licitud de participació caldrà especificar els productes que es vendran durant l’esdeveniment. En cas que es detecti
alguna anomalia o una sobre oferta d’un determinat producte, des de l’organització es contactarà amb el productor.
Queda totalment prohibida la venda i degustació d’alcohol a menors de 18 anys.

3.7 Senyalitzacions i accessos
En tot moment es respectarà la ubicació dels elements de senyalització, aparells contra incendis, alarmes, sortides d’emergència, caixes de llums i passadissos.
Queda totalment prohibit utilitzar les sortides d’emergència com a entrades i sortides del recinte. Un cop iniciada la fira, les
portes d’emergència només podran ser utilitzades en casos justificats.

3.8 Recepció de mercaderies
Les empreses participants es faran càrrec de les mercaderies destinades a ells i del seu posterior emmagatzematge.
En els enviaments que es facin al recinte és obligatori fer constar el nom de l’ empresa, la persona de contacte i el número d’estand.
L’organització no es fa responsable de les pèrdues o furts ocasionats per la recepció i/o emmagatzematge incorrectes.

3.9 Cancel·lacions
L’organització es reserva el dret a modificar les dates i l’emplaçament d’Orígens. 7a Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat
de Catalunya, per causes justificades o de força major. En aquest cas la sol·licitud de reserva mantindria la seva validesa.
Si la fira no pogués celebrar-se per causes de força major no imputables a l’organització, aquesta no es responsabilitzarà dels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar.
Renúncies i incompareixences
L’expositor ha de comunicar a l’organització la renúncia a la participació a Orígens. 7a Fira Agroalimentària de Productes
de Qualitat de Catalunya, amb suficient antelació. La baixa o cancel·lació de l’estand una vegada contractat no dona dret
al retorn del pagament efectuat.
La incompareixença de l’expositor a l’esdeveniment que no hagi estat comunicada a l’organització amb antelació podrà
ser motiu suficient per interposar una demanda per danys i perjudicis contra l’expositor, sense que aquest pugui reclamar
el pagament ja efectuat.
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Força major
L’organització podrà desallotjar les diferents zones del recinte de manera temporal o permanent, o posposar i/o reduir la durada
de l’esdeveniment per causes de força major que ho justifiquin, sense que l’expositor pugui reclamar danys i perjudicis.

3.10 Assegurances
L’organització ha contractat una assegurança obligatòria de responsabilitat civil i danys materials. Els expositors interessats a contractar una pòlissa d’assegurança per robatori, pèrdua o danys hauran de fer-ho individualment amb la companyia que desitgin

3.11 Propietat intel·lectual
L’expositor es farà càrrec dels drets de propietat intel·lectual de qualsevol tipus que puguin derivar-se de la utilització de
música, so i/o imatges, tant de les del seu estand com del material que hagi cedit a l’organització.

3.12 Protecció de dades
Li recordem que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016
relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en
endavant RGPD) i la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals facilitades
estan incorporades a un fitxer titularitat de l'Ajuntament d'Olot (13. Fitxer PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ).
També l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i
oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei.

3.13 Acords verbals, reclamacions i desmuntatge
Qualsevol reclamació adreçada a l’organització s’haurà de fer per escrit, inclosos els dies de muntatge i desmuntatge de la fira.

3.14 Altres mesures
L’organització es reserva el dret d’adoptar qualsevol altra mesura que enriqueixi el funcionament i/o que millori la protecció dels drets dels expositors i els visitants.

3.15 Plec contractuals
Tots els expositors han de signar el formulari de sol·licitud de participació, confirmant que entenen i accepten aquestes
normes de participació.
Qualsevol aspecte no previst en aquestes normes serà regulat per l’aplicació de les Normes d’ús del Pavelló Firal d’Olot.
Els serveis no inclosos podran contractar-se directament a través del Departament Comercial segons tarifes que s’inclouen
al catàleg de serveis.

Dades de contacte:
Pep Palau, von Arend & Associats
Dep. Comercial
expo@produccionsgastronomiques.com
T. 93 883 30 45 / 672 00 56 56
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CONTACTE:
Pep Palau, von Arend & Associats
T. 93 883 30 45 | expo@produccionsgastronomiques.com

Promou:

Organitza:

