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1. Dades de l’esdeveniment
1.1 Descripció
La Fira del còmic, el manga i l’entreteniment arriba a la seva cinquena edició consolidant els
fonaments que l’han fet crèixer i encarant nous reptes per a seguir sent any rere any atractiva
per als seus visitants.
1.2 Lloc, dates i horaris
Girocòmic 2020 tindrà lloc els dies 10, 11 i 12 d’octubre al Palau de Fires de Girona (Passeig
de la Devesa, 34).
Els horaris de la Fira són de 10:00 a 20:00
Durant aquests horaris, els expositors hauran de mantenir els seus stands oberts i com a mínim
amb una persona d’atenció al públic.
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2. Condicions generals
2.1 Sol·licitud i confirmació
Les empreses que vulguin exposar al GIROCÒMIC 2020 hauran d’enviar a l’organització el
formulari de participació degudament emplenat, firmat i segellat.
2.2 Tarifes
A) Estand modular de fusta (3x2m)
- Estand Lineal: 350€ (abans del 30/06/2020) / 400€ (després del 1/07/2020)
- Estand Cantoner: 395€ (abans del 30/06/2020) / 450€ (després del 1/07/2020)
Els preus de l’estand no inclouen el 10% d’IVA

B) Estand d’alimentació* (4x2m + office):
- 480€ (abans del 30/06/2020) / 550€ (després del 1/07/2020)
* Tiquet de tast per valor de 1 euro, l’organització abonarà a l’expositor 0,72€+ 10% IVA per tiquet. Els
preus de l’estand no inclouen el 10% d’IVA

C) Artist alley (4m2)
- 60€ (abans del 30/06/2020) / 75€ (després del 1/07/2020)
Els preus de l’estand no inclouen el 10% d’IVA
Els preus no inclouen el 10% d’IVA

Cada estand de la modalitat A inclou:
Cada estand de la modalitat C inclou:
· Rètol expositor
· Rètol expositor
· Estructura modular de fusta 4x2m
· Quadre elèctric amb un endoll
· Quadre elèctric amb un endoll
· 1 taula de plàstic 1,80x0,72m
· 1 taula de fusta 1,80x0,72m (cada 4m2)
· 1 cadira
· 1 cadira (cada 4m2)
· Neteja general exterior
· Neteja general exterior

Cada estand de la modalitat B inclou:
- Rètol expositor
- Estructura modular
de fusta 4x2m + office
- Potència elèctrica 1.100w
- Mostrador i taula de treball
- Neteja general exterior

* Lliurament de passis de muntatge i expositors (2 passis d’expositor per cada 4 m2 contractats)
* Invitacions segons superfície contractada (10 per cada 6m2)
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2.3 Condicions i terminis de pagament
El pagament de l’estand s’efectuarà de la següent manera: (i) el 50% de l’import serà abonat
en el moment de la sol·licitud de l’estand i (ii) el 50% restant, com a molt tard, 15 dies abans de
l’inici de la fira.
Pagaments
És condició imprescindible per a la participació en al GIROCÒMIC 2020 haver complert amb
les condicions i terminis de pagament de les factures: stand i complements. 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. L’organització no autoritzarà la participació en la fira ni
l’ocupació de l’espai fins que no s’hagi rebut el justificant del pagament íntegre de les factures.
2.4 Adjudicació d’espais
L’organització resoldrà les sol·licituds presentades segons el següent ordre de criteris:
· Participació de l’expositor en edicions anteriors.
· Data de la sol·licitud.
· Pagament de la sol·licitud.
· Superfície demanada.
· Sector d’activitat.
Les empreses que hagin participat en l’última edició tindran preferència en l’elecció de l’espai
fins al 15 de juliol. La organització pot modificar la distribució de les superfícies sol·licitades
per l’expositor. Aquesta modificació no autoritza a l’expositor a rescindir unilateralment el seu
compromís de participació.
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.
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3. Condicions de participació
Per optar a ser expositor caldrà presentar la següent documentació:
i) declaració d’estar al corrent d’obligacions tributaries i amb la seguretat social.
ii) L’assegurança de responsabilitat civil per fer l’activitat.
iii) L’expositor només pot presentar materials, productes, processos o serveis de
fabricació o concepció pròpia o de la persona o empresa de la que sigui agent o
concessionari. L’organització es reserva el dret a exigir qualsevol document acreditatiu de la
titularitat dels drets sobre els productes, marques i/o serveis exposats, tant abans, com durant o
després l’organització de la fira.
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 stands.
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.

4. Muntatge i desmuntatge
Muntatge
L’horari de muntatge dels stands serà:
· Estands de lliure construcció: 7, 8 i 9 d’octubre, de 8 a 20 h.
· Estands modulars: 9 d’octubre de 8 a 20 h i 10 d’octubre de 8 a 9.30 h
El dia 9 d’octubre a les 20h es netejarà el recinte.
Desmuntatge
L’horari del desmuntatge dels stands serà:
· El dia 12 d’octubre de 20 a 22 h (només material exposat)
· El dia 13 d’octubre de les 8 a les 14 h
Queda totalment prohibit iniciar el desmuntatge dels stands abans de les 20h del dia 12.
Tots els stands hauran d’estar totalment desmuntats i amb els elements i mercaderies retirades
a les 14 hores del 13 d’octubre de 2020.
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5. Personal i passis
Els passis del GIROCÒMIC 2020 són personals i intransferibles.
Passis de muntatge
No es permetrà l’accés a personal sense acreditació per la qual cosa l’expositor haurà de
sol·licitar els passis necessaris per als muntadors del seu stand.
Aquests passis només són vàlids per accedir al recinte durant les jornades de muntatge i
desmuntatge.
Passis d’expositor
Els expositors rebran gratuïtament 2 passis d’expositor per cada 4m2 contractats.
Aquests passis donen dret a accedir al recinte durant el transcurs de la fira.
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.
Passis de pàrking
S’hauran de contractar mitjançant el full de sol·licitud de participació i seran subjectes a
disponibilitat.
El passi de pàrquing té un cost de 20€ i és vàlid per a tots els dies de celebració del
GIROCÒMIC 2020
No és necessari disposar de passi de pàrking durant els dies de muntatge i desmuntatge.
6. Imatge de marca
L’organització té dret a utilitzar el nom de l’expositor i la imatge de marca o logo en tots aquells
actes de promoció i comunicació de la fira, abans, durant i després de la Fira.
L’organització tindrà dret a fotografiar i/o filmar les instal·lacions, els stands i tots els productes
exposats, i a utilitzar-les en qualsevol dels seus suports comunicatius (web, elements gràfics,
publicacions de Girocòmic, vídeos promocionals, etc.)
7. Senyalitzacions i accessos
En tot moment l’expositor haurà de respectar 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.
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’stand. L’adreça de la Fira és Passeig de la Devesa, 34 17001
Girona
L’organització facilitarà un espai de magatzem a l’expositor que ho necessiti però no es fa
responsable de pèrdues o furts.
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9. Cancel·lacions
L’organització es reserva el dret a modificar les dates i l’emplaçament de la GIROCÒMIC 2020
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 alienes 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 la GIROCÒMIC 2020
amb suficient antel·lació. La baixa o cancel·lació de l’stand una vegada contractat
no dóna dret al retorn del pagament efectuat.
Quan la renúncia es produeixi dins d’un termini inferior o igual a 30 dies de la celebració de
l’esdeveniment, l’organització podrà reclamar el pagament total de l’espai, tot i que aquest espai
pugui ser ocupat per un altre expositor.
La incompareixença de l’expositor a l’esdeveniment que no hagi estat comunicada a
l’organització amb antel·lació podrà ser motiu suficient per interposar una demanda per danys i
perjudicis contra l’expositor, sense que aquest pugui reclamar el pagament ja efectuat.
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.
Exclusió de l’esdeveniment
L’organització podrà expulsar aquells expositors que incompleixin greument o de forma repetitiva
les condicions generals de participació, sense que aquests tinguin dret a cap reclamació.
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 contractar-la individualment amb la companyia que desitgin.
11. Propietat intel·lectual
L’expositor es compromet a complir les disposicions legals vigents en matèria de propietat
industrial, en relació als productes i propietats que exposa. Aquestes mesures han
d’implementar-se amb caràcter previ a que es produeixi la presentació d’aquests materials i
productes. 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 stand com del
material que hagi cedit a l’organització.
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12. Protecció de dades
De conformitat amb la normativa de Protecció de Dades Personals, l’informem que les seves
dades personals passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat d’Incatis, S.L., amb les
següents finalitats: Gestionar la inscripció a la fira i les gestions administratives. Estar informat
a través de comunicacions periòdiques d’altres fires relacionades i organitzades pel responsable
del fitxer. Les dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal. Pot exercir els seus
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a Incatis, S.L. al C/ General Mendoza,
1 P2 de Girona o per correu electrònic a info@incatis.cat. Per a més informació ens pot sol·licitar
el nostre document d’informació addicional.
13. Acords verbals i reclamacions
Qualsevol reclamació adreçada a l’organització s’haurà de fer per escrit, inclosos els dies de
muntatge i de l’esdeveniment.
14. 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
Generals de Participació de Girocòmic.

INCATIS SL B17456690 Passeig General Mendoza, 1 P2 17002 Girona

