
 

Reglament general 
 
Objecte, organització i gestió 
 
ART. 1 La Fira de Biomassa de Catalunya i el Saló del Biogàs i Tractaments de Purins tenen per objecte ser una 
plataforma de divulgació per tal de promocionar l’ús de la biomassa i el biogàs per a l’obtenció d‘energia. 
 
ART. 2 La Fira l’organitza i la gestiona l’Ajuntament de Vic. La Generalitat de Catalunya, a través del Centre de la 
Propietat Forestal, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i la Direcció General de Medi Natural, el Consell Comarcal 
d’Osona, el Centre Tecnològic Forestal, el Clúster de la Biomassa, la Universitat Autònoma de Barcelona i les 
Diputacions de Barcelona i Girona participen en  l’organització de la Fira de la Biomassa mentre que la UVIC, l’Agència 
Catalana de Residus, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, l’Associació 
Espanyola de Biogàs, el Catalan Water Paternship, l’Institut Català d’Energia (ICAEN), el Consell Comarcal d’Osona i 
la Universitat Politècnica de Catalunya participen en la organització del Saló del Biogàs. 
 
ART. 3 Poden concórrer a la Fira tots els expositors que ho desitgin, sense més restriccions que les previstes en la 
Llei de fires de Catalunya. 
 
ART. 4 L’admissió de sol·licituds és competència de la direcció del certamen i aquesta pot rebutjar aquelles que 
consideri que no s’ajusti a la temàtica de la Fira o que no reuneixin les condicions adequades per participar en el 
certamen. 
 
Reserva d’espai 
 
ART. 5 Les peticions de reserva d’espais s’han de formular per internet a través del web www.vicfires.cat. Fins que la 
organització no hagi rebut tota la informació que es demana al fer la inscripció no es considerarà formalitzada la reserva 
i només tindrà validesa si s’ha satisfet la liquidació íntegra de l’import corresponent a la reserva en els límits establerts. 
 
ART. 6 D’acord amb el calendari es publicarà el llistat d’expositors. L’adjudicació dels espais es farà d’acord amb 
l’interès general de la Fira, atenent l’activitat de l’empresa, la data d’inscripció, l’antiguitat com a expositor en la Fira i 
els metres contractats. 
 
ART. 7 En casos excepcionals, l’organització es reserva el dret de modificar l’emplaçament de qualsevol expositor, en 
atenció als interessos de la Fira. 
 
Assegurança 
 
ART. 8 L’expositor serà responsable dels productes presentats en el seu espai i de les conseqüències jurídiques que 
se’n puguin derivar. 
 
ART. 9 L’expositor i el personal que treballi en un estand durant la celebració del certamen haurà de tenir un contracte 
laboral que respongui als requisits fixats per les lleis vigents. Hauran d’estar assegurats contra accidents, tenir cobertes 
les assegurances socials, i està al corrent del pagament dels impostos corresponents. La Organització no es 
responsabilitza del seu incompliment. 
 
ART. 10 L’assegurança de responsabilitat civil és obligatòria. L’assegurança de robatori i furt va a càrrec de l’expositor. 
 
Condicions econòmiques i forma de pagament 
 
ART. 11 Els preus de contractació d’espai seran els que a proposta del Comitè Organitzador de la Fira de Biomassa 
de Catalunya i del Saló del Biogàs i Tractaments de Purins hagi aprovat la Junta de l’Organisme Autònom de Fires i 
Mercats (OFIM) i s’hagin fet públics en la documentació promocional. 
 
ART. 12 L’import satisfet en concepte de serveis generals de fira inclou la neteja general i el consum bàsic de 
subministraments. En els casos en què superi aquest llindar de consum estàndard, la diferència de costos de 
subministrament s’imputaran directament a l’expositor. 
 
ART. 13 Els expositors que, una vegada satisfet l’import de l’espai reservat, renunciïn a participar a la fira han de 
notificar-ho per escrit a l’organització de la Fira i amb un mínim de quinze dies abans de la inauguració. En aquest cas, 



 

es reintegrarà al renunciant el 50% de la quantitat pagada; si la renúncia es fa més tard de la data abans esmentada, 
o no fos notificada en la forma dictada, l’expositor perdria el dret a qualsevol reintegrament. 
 
ART. 14 En cas que l’expositor no ocupi l’espai o estand reservat 24 hores abans de la inauguració, l’organització de 
la Fira pot cedir-lo a un tercer, sense cap obligació d’indemnitzar o retornar l’import de la contractació a l’expositor. 
 
ART. 15 Si, per alguna raó, la Fira no pot posar a disposició de l’expositor l’espai adjudicat, però n’hi adjudica un altre 
aquest només té dret a la diferència d’import entre l’espai adjudicat i el que finalment se li pugui assignar, sense que 
se li hagi d’abonar cap indemnització per danys i perjudicis. 
 
Muntatge i desmuntatge d’estands 
 
ART. 16 Les instal·lacions dels estands i la col·locació de les mercaderies han d’estar totalment acabades 4 hores 
abans de la inauguració de la Fira. 
 
ART. 17 L’expositor es fa responsable de la solidesa de la construcció, del seu muntatge i dels danys a tercers que es 
puguin derivar de la manca de seguretat. També es fa responsable dels danys que tinguin origen en la instal·lació de 
l’estand i que afectin persones, maquinària o altres elements que continguin. 
 
ART. 18 L’expositor està obligat a deixar en perfecte estat l’espai que li sigui assignat. L’organització de la Fira pot 
establir una fiança en aquells casos en què ho consideri oportú. 
 
ART. 19 La il·luminació general del recinte va a càrrec de l’organització. Les connexions de llum, força i aigua les 
efectuen els serveis tècnics de la fira. 
 
ART. 20 Tots els estands disposaran del diferencial i el magneto-tèrmic corresponent, segons la potència que utilitzin, 
d’acord amb l’actual reglamentació. 
 
ART. 21 Es proveirà el Recinte d’un sistema d’extracció de fums. Per utilitzar-lo s’ha de contractar prèviament a la 
organització. Només en aquest cas l’emissió de gasos estarà permesa. 
 
Seguretat 
 
ART. 22 Dins del recinte firal hi ha un servei de vigilància nocturna, no obstant això, l’organització de la Fira no es 
responsabilitza dels danys que puguin sofrir les instal·lacions i els objectes exposats, tant pel que fa a deterioraments 
com a robatoris d’objectes. 
 
Funcionament del certamen 
 
ART. 23 Queda prohibit l’ús d’altaveus i aparells musicals en els estands dels expositors i també tot tipus de publicitat 
que pugui molestar els expositors veïns o els visitants de la Fira. 
 
ART. 24 En cas que es reprodueixi música o es projectin imatges a l’estand, l’expositor s’haurà de fer càrrec de complir 
amb les obligacions dels drets d’autor de la Societat General d’Autors i Editors. L’organització queda exempta de tota 
responsabilitat derivada d’aquesta pràctica. 
 
ART. 25 Es prohibeix la cessió o el sotsarrendament, total o parcial, d’estands o espais a la fira.  
 
ART. 26 Queda prohibida l’exposició de 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. 
 
ART. 27 L’organització es reserva el dret d’admissió de persones i objectes. 
 
ART. 28 L’organització es reserva tots els drets sobre l’exposició publicitària de la fira en general i, en concret, de la 
publicitat que tingui com a suport o que estigui ubicada en instal·lacions, estructures i espais no contractats per 
particulars. 
 
ART. 29 Tots els estands han d’estar en funcionament durant l’horari de la Fira. 
 



 

ART. 30 El personal responsable de la Fira pot inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions dels estands, per 
tal de comprovar si s’ajusten a les prescripcions reglamentàries. 
 
ART. 31 En el termini de 48 hores, comptades des de la data de la clausura de la Fira, s’ha d’haver desmuntat l’estand 
i s’ha de deixar l’espai que s’ocupava en les mateixes condicions en què fou rebut. 
 
ART. 32 Si el certamen no pogués celebrar-se per causes de força major no imputables a l’organització, aquesta no 
es fa responsable dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar i l’expositor només tindrà dret a l’abonament de les 
quantitats entregades. 
 
Protecció de dades 
 
ART. 33 En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu reglament, Organisme 
Autònom de Fires i Mercats  us informa que les vostres dades personals seran tractades i incorporades als nostres 
sistemes informàtics i documentals, dels quals és titular aquesta empresa. Si voleu podeu exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei, adreçant un escrit amb la fotocòpia del DNI a Organisme Autònom 
de Fires i Mercats C/. Historiador Ramon d’Abadal i Viñals, 5 2ª – 08500 Vic (Barcelona) o bé per email a fires@vic.cat. 
 
Criteris d’adjudicació d’espais 
 
ART. 34 L’adjudicació d’espais es realitzarà seguint els següent ordre de criteris: 
 

1. Patrocinadors 2018 
2. Expositors 2017 
3. Expositors amb més metres quadrats contractats 
4. Dates de contractació 

 
Hi ha altres factors tècnics que poden limitar l’espai i que també cal tenir en compte: 

- Disponibilitat de sortides de fum 
- Accés de grues 
- Sobrepès dels productes exposats 


