
HORARI
La Fira romandrà oberta al públic d’11 a 22 hores, tenint en compte que 

el recinte exterior és obert, els encarregats de la seguretat al recinte firal 

podran limitar o prohibir la presència de públic fora dels horaris indicats. 

L’organització facilitarà dues acreditacions identificatives a cada expo-

sitor.

El pavelló es tancarà des de les 14 a les 17 hores. Els expositors del Pa-

velló podran fer ús dels estands mitja hora abans de l’horari d’obertura, 

presentant la corresponent identificació per poder accedir-hi.

INSCRIPCIÓ
La inscripció és oberta des del dia de la recepció de la documentació, te-

nint preferència els antics expositors (sempre que la sol·licitud s’enviï 

abans del dia 23 de març). A partir d’aquesta data, es cobriran les vacants 

per ordre d’entrada de les sol·licituds.

El termini màxim de presentació de la sol·licitud d’inscripció finalit-
zarà el dia 13 d’abril.

Cal complimentar íntegrament la sol·licitud d’inscripció que s’ha de re-

metre a la Regidoria de Promoció Econòmica. Un cop esgotat aquest ter-

mini es comunicarà quins dels sol·licitants són admesos com a expositors 

i s’obrirà el període de pagament.

RECINTE
El sector comercial de la fira s’ubica al passeig Albert,  av. Mil·lenari i 

laterals. Consta d’una superfície exterior de 26.000 m2 i un pavelló de 

1.000 m2.

* L’organització es reserva la potestat de modificar les dimensions en funció de les necessitats.

INAUGURACIÓ
L’acte d’inauguració es preveu pel 
divendres dia 1 de juny a les 12 
hores i donarà pas a l’obertura de 
la Fira.



MUNTATGE
Els expositors del recinte exterior podran ocupar el seu espai a partir del 

dia 31 de maig de 8 a 22 hores. I els expositors del pavelló podran ocu-

par el seu espai a partir del dia 30 de maig de 10 a 22 hores. Caldrà tenir 

acabat el muntatge com a màxim el dia 1 de juny a les 10 hores. A partir 

d’aquest horari no s’autoritza a estacionar cap vehicle dins el recinte firal 

durant els horaris d’obertura de la Fira al públic.

És imprescindible presentar el rebut de pagament per poder muntar 

l’estand. El personal encarregat de l’organització de la Fira, degudament 

identificat, podrà requerir-lo en qualsevol moment.

DESMUNTATGE
La retirada del gènere exposat i el desmuntatge dels estands del pavelló 

es podrà iniciar a partir de les 22 hores del dia 3 de juny i s’haurà d’haver 

retirat abans de les 12 hores del dia 4 de juny. L’organització de la Fira no 

es farà responsable de cap mena de material que estigui al pavelló o al 

recinte exterior després de les 12 hores del dia 4 de juny. 

No s’autoritzarà cap sortida del recinte  
firal en cas que l’expositor tingui pendent 
la seva liquidació per qualsevol concepte 
relacionat amb la seva participació a la Fira 
de Cambrils.

Tot el material que no s’hagi retirat 
respectant les dates i els horaris establerts 
es considerarà abandonat i el personal de 
neteja podrà disposar del mateix.



PAVELLÓ
Els estands del pavelló són tots prefabricats de caràcter modular. El pa-

velló ocuparà una superfície de 1.000 m2. Els expositors podràn con-

tractar la superfície dels estands per m2 en funció de les seves neces-

sitats, tenint en compte que la superfície mínima de l’estand ha de ser 

de 9m2 (3x3).

RECINTE EXTERIOR
Els espais del recinte exterior tenen una superfície aproximada  

de 15 m2/espai.

SUPLEMENTS

Els expositors que necessitin una potència 
superior i els que necessitin aigua per al 
funcionament del material d’exposició, també 
se’ls hi aplicarà un suplement.

Correspondrà a l’Organització de la Fira 
determinar si les característiques de 
cada sol·licitud són les adequades per a la 
instal·lació de l’expositor en els espais del 
Parc del Pinaret.

TARIFES PAVELLÓ (ESTANDS PREFABRICATS): 
Mòdul 3x3 (9 m2)  270€+10% IVA 

Mòdul 4x3 (12 m2)  360€+10% IVA

Mòdul 5x3 (15 m2)  450€+10% IVA

Mòdul 6x3 (18 m2)  540€+10% IVA

Cada m2 adicional incrementarà el preu en 30 euros. 
L’import de l’estand prefabricat inclou l’espai i els següents elements: tarima, moqueta, parets 
laterals i de fons, il·luminació i rètol amb lletra estàndard. El preu inclou, també, un consum 
elèctric màxim sobre una potència instal·lada de 1500 W.

DESCOMPTES ESTANDS PAVELLÓ
Comerços amb seu social a Cambrils: 30% de descompte.

Comerços amb seu social a Cambrils i associats al pla de dinamització comercial de Cambrils 
“Cambrils Obert” (UBC): 50% de descompte.

TARIFES ESPAIS RECINTE EXTERIOR
Contractació d’1 a 3 espais 192,53€/espai + 10% IVA

Contractació de 4 a 6 espais 163,82€/espai + 10% IVA 

Contractació de 7 a 8 espais 144,40€/espai + 10% IVA

Contractació de 9  o més espais  124,97€/espai + 10% IVA

ELECTRICITAT
Consum superior a 1500 W fins a 5000 W: 42,72 € + 10% IVA (per tots els dies de la fira)

Consum superior a 5000 W: consultar

Magnetotèrmic: consultar

AIGUA I DESGUÀS
42,72 € + 10% IVA (per tots els dies de la fira).

TARIFES ESPAIS PARC DEL PINARET / NIU
Contractació d’1 a 5 espais 125,00€/espai + 10% IVA

Contractació de 6 a 10 espais 100,00€/espai + 10% IVA 

Contractació d’11 o més espais 75,00€/espai + 10% IVA

Les tarifes per serveis complementaris 
s’aplicaran tant als expositors del recinte 
exterior com als del pavelló.



NORMES DE PAGAMENT
Un cop seleccionades les sol·licituds s’enviarà, per correu electrònic, als ex-
positors de la Fira de Cambrils 2018 la liquidació corresponent, perquè pu-
guin efectuar el pagament mitjançant ingrés a qualsevol de les entitats col·la-
boradores que s’assenyalin al full de liquidació. El termini per fer front al 
pagament serà de 7 dies naturals, a partir de la data d’enviament del correu 
electrònic.

Un cop efectuat el pagament cal enviar el justificant per e-mail  
(peconomica@cambrils.org) o fax (977 794 572) indicant la referència Fira 
Multisectorial de Cambrils. Serà indispensable haver acreditat el pagament 
abans del muntatge.

Els expositors que, una vegada satisfet l’import de l’espai reservat, renunciïn 
a participar a la Fira, han de notificar-ho per escrit (carta o correu electrònic) 
a la Fira de Cambrils com a mínim 20 dies abans de la inauguració. En aquest 
cas, reintegrarem al renunciant el 100% de la quantitat pagada. Si la renúncia 
es produís més tard de la data abans anunciada o no fos notificada en la forma 
expressada, l’expositor perdrà el dret a qualsevol reintegrament.

PUBLICITAT
Cada estand està autoritzat a fer publicitat únicament dels seus propis pro-
ductes i exclusivament en l’espai contractat amb l’organització. Estarà pro-
hibit fer publicitat fora de l’estand contractat si l’organització de la Fira de 
Cambrils 2018 no ho ha autoritzat expressament. L’organització de la Fira de 
Cambrils es reserva el dret de fotografiar, dibuixar o filmar les instal·lacions i 
productes exposats i reproduir-los als mitjans de comunicació o en publica-
cions que pugui realitzar o autoritzar l’Ajuntament de Cambrils.

ASSEGURANÇA
L’assegurança per robatori, incendi i/o espoliació del contingut de l’estand 
ha de ser subscrita per cada expositor i va a càrrec seu. L’Ajuntament de Cam-
brils estarà  eximit de qualsevol risc que puguin córrer les persones depen-
dents dels expositors, així com de les seves instal·lacions i mercaderies.

FIRA VIRTUAL
La Fira Virtual és un espai del web de la Fira de Cambrils que posem a disposi-
ció dels expositors perquè puguin crear un estand virtual de la seva empresa, 
dels seus productes i/o serveis, promocions i novetats.

Les actualitzacions d’aquest espai virtual estaran vigents del 15 de maig al 10 
de juny, servei inclòs en les taxes de participació a la Fira.

Aquells expositors que tinguin interès en participar-hi ho hauran de fer 
constar en la sol·licitud d’inscripció.

Seran necessaris un titular breu per l’oferta i la descripció d’aquesta. Ens po-
sarem en contacte amb els expositors interessats per sol·licitar una imatge 
que acompanyi l’oferta.

MESURES DE SEGURETAT 
En el pavelló el servei de vigilància 
començarà el dia 30 de maig a les 
10 hores i en el recinte exterior el 
dia 31 de maig a les 10 hores. Aquest 
servei de vigilància es prestarà 
ininterrompudament fins el dia 4 de 
juny a les 14 hores.



Els expositors, en l’apartat 
d’observacions de la sol·licitud 
de participació, han d’indicar les 
preferències d’ubicació en cadascuna 
de les zones, com també els metres 
linials de l’estand que es vol contractar; 
tenint en compte que els metres linials 
mínims a contractar són 3 i que la 
fondària de l’estand és sempre de 3 
metres. 

Nota: A l’hora de l’adjudicació dels 
espais tenen preferència: 

Els expositors que hagin participat en 
l’edició de l’any anterior.

Els expositors que hagin sol·licitat un 
volum considerable d’espais.

Zona A (1-8)

Zona B (9-15)

Zona C (16-20, 33-38)

Zona D (21-32)

Zona E (39-45)

Zona F (46-53)

Aquest plànol és orientatiu i l’organització  
es reserva el dret de poder modificar-lo.
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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

UNITATS  CONCEPTE  PREU UNITAT  IVA  TOTAL

 D’1 a 3 ESPAIS RECINTE EXTERIOR 192,53 € / espai 10%

 De 4 a 6 ESPAIS RECINTE EXTERIOR  163,82 € / espai 10%

 De 7 a 8 ESPAIS RECINTE EXTERIOR  144,40 € / espai 10%

 A partir de 9 ESPAIS RECINTE EXTERIOR  124,97 € / espai 10%

 D’1 a 5 ESPAIS PARC PINARET / NIU 125,00 € / espai 10%

 De 6 a 10 ESPAIS PARC PINARET   100,00 € / espai 10%

 A partir d’11 ESPAIS PARC PINARET  75,00 € / espai 10%

 Estand de 3x3 (9m2) PAVELLÓ   270 € 10%

 Estand de 4x3 (12m2) PAVELLÓ    360 € 10%

 Estand de 5x3 (15m2) PAVELLÓ  450 € 10%

 Estand de             x 3 (        m2) PAVELLÓ *           € 10%

  42,72 € 10%

 Suplement electricitat per potència superior a 1500 W i fins a 5000 W 42,72 € 10%

 Suplement aigua i desguàs TOTAL EUROS

Nom comercial de l’Expositor 

Nom Fiscal 

DNI/NIF

Adreça

*Adreça electrònica

Pàgina de Facebook

Marques representades / Productes d’exposició

Telèfon/*Whatsapp

Localitat

Instagram

ObservacionsInteressat en participar a la Fira Virtual SI NO

* Enviarem informació d’interès per l’expositor des del muntatge fins al desmuntatge.

CP

Web

Fax

Posseïdor i coneixedor de les normes de participació dels expositors que regeixen la celebració de la Fira 
Multisectorial de Cambrils 2018, que s’adjunten a aquesta butlleta de sol•licitud d’inscripció. Manifesto 
acceptar-les, em comprometo a complir-les i sol•licito la participació a la Fira amb la reserva que es detalla 
en aquesta sol•licitud i que conformen la contractació.

Cambrils, a                     de                                        de 2018

El sol·licitant
(signatura i segell de l’empresa)

Us recordem que la data màxima per a retornar 
les sol•licituds d’inscripció finalitza el dia 13 d’abril 
de 2018.

Per a més informació:  
Regidoria de Promoció Econòmica  
Tel. 977 79 46 79 - 977 79 45 79  
peconomica@cambrils.org

Retornar sol·licitud:  
Fax 977 79 45 72  
peconomica@cambrils.org

* En el cas que s’hagin d’ampliar els metres de l’estand preestablerts anteriorment, s’han d’especificar 
tant les mides com la superfície total de l’estand. 
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AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Regidoria de Promoció Econòmica
Fira Multisectorial de Cambrils 2018

Edifici Torre del Llimó
C/Rovira 1 • 43850 Cambrils
Responsable tècnic: Àngels Fortuny
Responsables administratius: Christel Torres i Arantxa Peiro

Tel. 977 79 46 79 o 977 79 45 79 - Fax 977 79 45 72
e-mail: peconomica@cambrils.org
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h.

L’organització es reserva el dret d’adoptar 
altres acords referents al certamen els quals 
seran comunicats als expositors per al seu 
compliment.

Cambrils, gener 2018


