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SOCIS 
FULL DE SOL·LICITUD D’ESTAND PER A LA FIRA COMERCIAL I GASTRONÒMICA  

21 i 22 de maig de 2016 
Completeu les dades amb lletra clara, a fi d’evitar possibles errors. 
 
Empresa ______________________________________________________ NIF: ________________ 
 
Nom del/la responsable_________________________________________ Núm. d’estands: ________  
                
Adreça: __________________________________  CP ________  Població: ____________________ 
 
Telèfon:______________ Mòbil_______________  Activitat: _________________________________ 
 
A. electrònica: ___________________________ Web:___________________ Matrícula___________ 
    

INFORMACIÓ GENERAL: 
 

Estand de 9 m2 (3 x 3 m2) 130 €, IVA inclòs   
Núm. c. corrent: ES26 0081 0067 0600 01269735 
 

El preu inclou: 
Lloguer de l’espai 
Estand amb paret de fons i divisions laterals  
Paret frontal amb retolació estàndard 
Consum d’enllumenat 
Servei de neteja general 
Activitats durant la Fira 
Assegurança de responsabilitat civil 
Seguretat general 
Aparcament gratuït  
 

Serveis opcionals: 
Dipòsit de mobiliari (taules i cadires) 
Ampliació de potència de llum (10 € cada 500 W) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      He llegit i accepto les prestacions i condicions general de la Fira.  
   
                                                                             Signatura i segell de l’expositor 
 
 
 
 
 
 
El Masnou,      de               de 2016 
 
 

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals obtingudes mitjançant la 
relació que serveix de fonament a aquest contracte seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la Federació del Comerç, 
la Indústria i el Turisme del Masnou, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats del contracte i de la relació subjacent. 
Us informem que podeu exercir els vostres drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: C/Navarra, 53 
1r. Pis - 08320 El Masnou (Barcelona). 
Mentre no ens comuniqueu el contrari, entenem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar-nos qualsevol 
variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.  
 

                               
 

 

Lloc: Port esportiu del Masnou (aparcament) 
 

Horari:  
Dissabte:   De 10 a 24 hores 
Diumenge: De 10 a 20 hores 
 
 

Forma de pagament: 
50% en signar aquest full de sol·licitud d’una 
reserva d’estand i el lloguer de serveis. (Fins 
al 31 de març 2016) 
50% restant, abans del 15 d’abril 2016 
 
 

Sector: Multisectorial 
 

Nota important: 
L’adjudicació dels estands es farà per rigorós 
ordre de recepció de les sol·licituds de reserva i 
pagament de l’espai de la manera següent: 
expositors associats, expositors del Masnou, 
expositors d’edicions anteriors, expositors vinguts 
d’altres poblacions. La ubicació serà decidida per 
l’organització, la qual té la facultat per acceptar o 
desestimar les sol·licituds de reserva d’estands i 
es reserva el dret d’admissió de persones i 
objectes. 

Assegurança:  
La Fira contractarà una assegurança de 
responsabilitat civil de danys a terceres persones 
i/o coses, sense incloure-hi el robatori. 
L’organització no es fa responsable dels danys 
ocasionats als béns disposats pels expositors com a 
conseqüència de furt, robatori o amotinament. 
 



 
 

 
 
 

SERVEIS OPCIONALS 
XVII FIRA COMERCIAL I GASTRONÒMICA 

 
Completeu les dades amb lletra clara, a fi d’evitar possibles errors. 
 
Empresa _____________________________________________________ NIF: _________________ 
 
Nom del/la responsable_______________________________________ Núm. d’estands: _________ 
                
Adreça: __________________________________  CP________  Població: ____________________ 
 
Telèfon:______________ Mòbil______________  Activitat: __________________________________ 
 
Adreça electrònica:_______________________ Web: __________________ Matrícula:___________ 
 
* Dipòsit de mobiliari (taules i cadires) 

 
Vull  ___ taules i ___ cadires, per un dipòsit de 20 €, que es tornarà en finalitzar la Fira i tornar-les al 
lloc d’on s’han agafat. 
(És imprescindible fer la reserva, de no ser així, no es podran facilitar ni taules ni cadires.) 
 
* Ampliació de potència de llum (10 € cada 500 W) 

 
En el cas que necessiteu endollar algun aparell elèctric que creieu imprescindible per portar a terme la 
vostra activitat, heu d’especificar els watts que necessiteu. El quadre elèctric el comparteixen quatre 
estands. En el cas que vulgueu llum a l’estand, heu de portar una bombeta i un allargador i, si voleu 
potència extra (a banda dels 300 W de l’estand, compartits) ho heu de comunicar i esperar que us 
donem el vistiplau, ja que hi ha una potència limitada. Per cada 500 W d’ampliació, hi ha un càrrec de 
10 €. 
 
Necessito més kW: Quants? ______  Per endollar:__________________________________________ 

 
(És imprescindible fer la reserva, de no ser així, no es podrà fer l’ampliació de potència.) 

 

• Per tenir dret a gaudir d’aquests serveis, s’ha de fer el pagament juntament amb la sol·licitud 
de reserva. 

 
 
Cada un dels estands de restauració tindrà el seu propi quadre elèctric de 800 W. Si necessiteu més 
potència, ho heu de comunicar. Per cada 500 W d’ampliació, hi ha un càrrec de 10 €. 
 
                                                                                 Signatura i segell de l’expositor 
 
 
 
 
 
 
 El Masnou,      de               de 2016 

 
 
 
 

 

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals obtingudes mitjançant la 
relació que serveix de fonament a aquest contracte seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la Federació del Comerç, 
la Indústria i el Turisme del Masnou, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats del contracte i de la relació subjacent. 
Us informem que podeu exercir els vostres drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: C/Navarra, 53 
1r. Pis - 08320 El Masnou (Barcelona). 
Mentre no ens comuniqueu el contrari, entenem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar-nos qualsevol 
variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.  
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           Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou 
           
 

PRESTACIONS i CONDICIONS GENERALS 
Fira Comercial i Gastronòmica, 21 i 22 de maig de 2016 

1. UBICACIÓ: Aquesta Fira està ubicada al port esportiu del Masnou (aparcament), l’horari és dissabte de 
10 a 24 h i diumenge de 10 a 20 h. Us demanem que respecteu l’horari establert. 

2. PRESTACIONS DELS ESTANDS: Dimensions 3 x 3 (9 m²). Estand de lona blanca. Alçària útil de 
l’estand: 2,4 m. Retolació dels estands amb cartell amb el nom de l’expositor. Instal·lació a càrrec de 
l’organització.  

3. MUNTATGE I DESMUNTATGE: El temps de muntatge permès durant el matí és fins al dissabte a les 
9.45 h. Un cop acabada la Fira, el diumenge, qualsevol desperfecte o pèrdua del material que no s'hagi 
retirat serà responsabilitat de l'expositor.  

4. APARCAMENT: Si els expositors volen tenir aparcament gratuït, se’ls facilitarà un distintiu de la Federació 
per posar al vehicle i una targeta cedida per Promocions Portuàries, una per estand, per entrar i sortir del 
recinte, però, per gaudir d’aquests avantatges, és imprescindible aparcar als pantalans del port i cal 
facilitar la matrícula del vehicle. 

5. TAULES I CADIRES: En el cas que vulgueu taules i cadires (opcional), s’ha de demanar en el moment de 
la inscripció i cal pagar un dipòsit de 20,00 € (que es tornaran en acabar la Fira, sempre que es tornin al 
lloc d’on s’hauran agafat). És imprescindible fer la reserva, ja que, si no la tenim, no es podran facilitar.  

6. AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA ELÈCTRICA: És imprescindible fer la reserva, ja que, si no, no es podrà 
ampliar. Cada estand comercial té una potència de 300 watts. i cada estand de restauració té una 
potència de 800 watts. En el cas que en necessiteu més, vegeu la butlleta de SERVEIS OPCIONALS. 

7. NETEJA: Servei de neteja de tot el recinte firal. 

8. SEGURETAT: Vigilància de tot el recinte firal amb personal de suport de l’organització durant tot el dia, i 
de l’organització i el port a la nit (no ens fem responsables dels objectes que deixeu al vostre estand).  

9. ASSEGURANÇA: La Federació té assegurança de responsabilitat civil per a l’organització de la Fira. Cada 
expositor ha de tenir la seva pròpia assegurança per als productes de l’estand.  

 
10. PARTICIPANTS: Es procurarà decorar l’estand amb motius mariners (i, si pot ser, també els expositors, 

amb samarreta blanca o de ratlles blanques i blaves, amb una gorra marinera o qualsevol vestuari que 
recordi els mariners).  
 

11. RESTAURACIÓ: Durant els dies de la Fira es treballarà conjuntament amb un sistema de tiquets que fixi 
l’organització, i cal complir estrictament el que l’organització decideixi. 

 
12. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I PAGAMENT: La Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme del 

Masnou resoldrà les sol·licituds presentades mitjançant els criteris següents: expositors associats, 
expositors del Masnou, expositors d’edicions anteriors, expositors vinguts d’altres poblacions, data de 
sol·licitud i nombre d’estands desitjats. 

 
13. ALIMENTACIÓ: Hi ha determinats productes d’alimentació dels quals només hi pot haver un, dos o com a 

màxim tres expositors i són: un per a anxoves, dos per a exclusivament formatges, dos per a 
exclusivament embotits, i dos per a embotits i formatges.   
Per poder gaudir d’un lloc, és imprescindible que tramiteu el full de sol·licitud d’admissió i aboneu el 50% 
de l’import de la inscripció abans del dia 31 de març de 2016, juntament amb el dipòsit de les taules i 
cadires i de l’ampliació de la potència d’electricitat, si escau.   
El pagament del 50% restant es pot fer fins al 15 d’abril de 2016  
El compte corrent per fer l’abonament és: Banc de Sabadell ES26 0081 0067 0600 01269735. 

  
14. REEMBORSAMENT PER CANCEL·LACIÓ: Reemborsament del 50% del cost de contractació, sempre que 

es comuniqui per escrit i com a mínim 30 dies abans de la inauguració. 
  
15. NOTA: En el cas que s’anul·li la Fira per mal temps, l’organització no n’és responsable i no es tornarà 

l’import de la inscripció. 
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