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Organitza: Coordina: 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
 

Localitat:  Calaf (Barcelona) 

Dates: 1 (tot el dia) i 2 (matí) de setembre de 2017 

Horaris d’obertura: Divendres de 10:00h a 20:00h – Dissabte de 10:00h a 14:30h 

 

 

 AGRO ALTA SEGARRA  l’organitza l’Ajuntament de Calaf i està coordinada per l’empresa 

Cat Patrimoni. 

 Poden participar a la fira tots els expositors que ofereixin serveis i estiguin directament 

relacionats en el món agrari. 

 Les sol·licituds de reserva d’espais s’han de formular per escrit amb el model d’imprès 

que facilita l’organització de la fira que, degudament complimentat s’haurà de remetre a 

l’adreça electrònica  cat@catpatrimoni.com 

 L’empresa coordinadora de AGRO ALTA SEGARRA té facultat per acceptar o desestimar 

qualsevol sol·licitud de reserva d’espai. 

 L’adjudicació dels espais és una facultat exclusiva de CAT PATRIMONI i es farà en funció 

de consideracions d’ordre tècnic. 

 L’abonament dels espais contractats es farà mitjançant transferència bancària de la 

següent forma: Un cop la sol·licitud d’inscripció ha estat enviada i confirmada directament 

per Cat Patrimoni (rebreu un e-mail de conformitat de reserva), s’ha de liquidar la totalitat 

de l’import de participació, com a màxim el dia 18 d’agost, a aquest núm. de compte: 

ES36 2100 0110 7002 0000 0343 de La Caixa. 

 Queda prohibida l’exposició de productes que no compleixin els criteris generals i 

específics de AGRO ALTA SEGARRA, així com els productes que per la seva naturalesa, 

puguin molestar els altres expositors o el públic en general; en especial productes 

perillosos, insalubres o que puguin deteriorar les instal·lacions. 

 Resta totalment prohibida qualsevol manipulació que pugui alterar l’estat en que van 

ésser lliurades les carpes. 
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 Les carpes han d’estar obertes durant l’horari de la fira. Els qui optin per tancar al migdia, 

en horari de 14:30h a 16:00h, hauran de tancar la carpa i fer-se càrrec de la seva 

protecció i vigilància. L’organització no tindrà servei de vigilància al migdia. 

 L’exposició dels productes queda limitada a l’interior de l’estand i de l’espai exterior 

contractat. 

 L’Ajuntament de Calaf té contractat un servei de vigilància nocturna (nit de divendres 

a dissabte) i durant la tarda del dissabte (dia 2 de setembre)  i  també durant la nit 

del dissabte al diumenge (nit del 2 al 3 de setembre) per tal de facilitar la retirada 

amb seguretat de la maquinària exposada durant l’AGRO ALTA SEGARRA, no obstant 

això, es declina tota responsabilitat per danys que puguin sofrir les instal·lacions i els 

objectes exposats, tant pel que fa a deteriorament com pel que fa a robatori d’objectes. 

 Les carpes tindran tancament frontal, que al matí, cada expositor haurà de treure i recollir 

correctament. 

 Les carpes es desmuntaran a partir de les 17h del dissabte, per aquesta raó en finalitzar 

la fira s’han de buidar a la major brevetat possible. 

 Tots els participants, pel sol fet de signar la sol·licitud de reserva d’espai o de 

contractació per prendre part a la fira, estan obligats en tot al present reglament que, 

respecte als expositors i en la part que els és d’aplicació, constitueix el plec de condicions 

de la contractació. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS ESTANDS I ESPAIS ADDICIONALS 

 

 Estand: 

o Els estands són carpes de 3 x 3m / alçada màxima 2’80m, amb estructura 
d’alumini hexagonal de 40mm. 

o Sostre i laterals de lona blanca, impermeable i amb tractament retardant de foc. 

 Equipament estand:  

o Taula de 2 x 1m, de fusta, amb marc metàlic i potes de ferro. 

o Estovalles / cobretaula de color verd. 

o Dues cadires. 

o Cada expositor pot portar les taules i cadires addicionals que cregui convenient 
per a l’espai que tingui contractat. 
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 Il·luminació: Les carpes no inclouen il·luminació amb focus, ja que l’horari d’obertura (fins 
a les 20:00h) no ho requereix. 

 Punt de llum:  

o Els estands no inclouen punt de llum independent. Cada 25 metres hi haurà 
escomeses de llum, per la qual cosa cada expositor ha de portar un alargador 
elèctric enrotllable, de com a mínim 25 metres. 

 Retolació estand: 

o Cada carpa es retolarà amb el logo d’AGRO ALTA SEGARRA i el nom que se’ns 

indiqui en el formulari d’inscripció. 

 Espai addicional: 

o Espai lliure de 10m de façana x 4m de profunditat. 

o Aquest espais addicionals estaran situats al costat mateix de la carpa de cada 
expositor que el necessiti. 

 

 

DINAR – Divendres dia 1 de setembre 

 

 El divendres dia 1, hi ha organitzat el dinar de l’AGRO ALTA SEGARRA, al Restaurant 

Bogart, de Calaf. 

 Hi poden assistir, prèvia reserva i pagament, els expositors que així ho indiquin en el 
formulari. 

 Aquest dinar està obert solament als visitants professionals del món agrari que ho hagin 
reservat i als expositors. 

 La reserva dels dinars, s’ha de realitzar a través del formulari de “Solicitud d’Inscripció”, 
on s’ha d’indicar el nombre de comensals. 

 El preu del dinar és de 15’-€ per persona 

 La liquidació de l’import del dinar s’ha de realitzar juntament amb el pagament de 
l’estand. 

 En el supòsit que, un cop liquidat l’import de participació, es necessitin més dinars, s’ha 
de consultar la reserva i disponibilitat amb l’organització.     

 


