
 
Ajuntament de Gata de Gorgos

BASES DE PARTICIPACIÓ PER A LA CESSIÓ D'ESTANDS GRATUÏTS A LES EMPRESES 
DE NOVA CREACIÓ EN LA XII FIRA, GATA Al CARRER. ANUALITAT 2015

DATES I HORARIS
1. La Fira Gata al Carrer, se celebrarà en el casc urbà de Gata de Gorgos, durant els dies 10 i 
11 d'Octubre de 2015.
2. Horari: de 10:00 hores a 20:00 hores.
3. Dia 10 d'octubre: inauguració a les 11:30* hores. 
4. Dia 11 d'octubre: clausura a les 20.00* hores.

INSCRIPCIÓ I PREU
5. Els qui desitgen participar com a expositors, ho sol·licitaran en el registre d'entrada de 
l'Ajuntament fins a les 14:00h del dia 30 de setembre i aportaran la còpia de la Declaració 
Censal (Mod. 036 ó 037).
6. Els expositors no tindran dret a la reserva i preferència d'espai, quedant a criteri de 
l'Ajuntament.
7. Cap estand podrà ser cedit pels expositors a usuari diferent del que haguera realitzat la 
inscripció.
8. Les empreses expositores identificaran el seu espai amb la cartelleria i decoració que 
estimen oportuna.
9. El cost de l'espai de l'estand serà gratuït.

OBLIGACIONS I REQUISITS DELS PARTICIPANTS
10. L'empresa haurà de ser de nova creació, és a dir, haurà d'haver-se engegat com a màxim 
un any abans a l'inici de la fira (11 d'octubre de 2014). La data de creació de l'empresa es 
justificarà amb el model de la Declaració Censal (Mod. 036 ó 037).
11. El domicili social de l'activitat haurà d'estar radicat a Gata de Gorgos.
12. No podran participar aquelles empreses que ja ho hagen fet en edicions anteriors.
13. No es podrà exercir la venda en l'estand, ja que es tracta d'un espai destinat a la 
promoció de les empreses de nova creació.
14. Durant el transcurs de la fira haurà d'haver-hi en tot moment un responsable de l'estand.

PRESTACIONS
15. Es posarà a disposició de cada expositor un estand, les mesures del qual es determinaran 
una vegada s'hagen presentat totes les sol·licituds de participació, dotat d'enllumenat 
interior i endoll elèctric.

DATES I HORARIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE
16. Es podrà començar muntar la vesprada del 9 d'octubre, sempre que el temps ho permeta, 
i una vegada que els operaris de l'Ajuntament hagen finalitzat les tasques de muntatge dels 
estands.
17. Els expositors es comprometen a ocupar l'estand i a acabar els treballs de decoració 
abans del dia 10 d'octubre a les 10:00 hores.
18. El desallotjament dels estands haurà de quedar finalitzat l'últim dia de celebració de la 
fira a les 24:00 hores.

CRONOGRAMA
30 de setembre, últim dia de presentació de sol·licituds.
9 i 10 d'octubre, muntatge de la fira.
11 d'octubre, desmuntatge.

*L'hora d'inauguració i de cloenda de la fira són susceptibles de patir petites modificacions
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