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www.Þraldeltorro.com

DISPOSICIONS GENERALS
1. PRODUCTES I LLOC D’EXPOSICIÓ
Distribució del Recinte Firal
1.

Torronaires amb IGP Torró d’Agramunt i altres dolços: Pavelló Firal
(Dolç).

2.

Empresaris productors de torrons al terme municipal d’Agramunt i
sector agroalimentari: Pavelló Agroalimentari.

3.

negre als pavellons i blanc a les carpes (mòduls d’1 metre d’ample i 2,67
metres d’alt).
Les mides estàndards dels estands són 6x3, 4x3 i 3x3.
La tarifa que es paga per l’estand modular inclou:
•

Parets modulars

•

Moqueta

Sector multisectorial: Carpa exterior

•

Retolació nom comercial

4.

Institucions: Pavelló Agroalimentari

•

Quadre elèctric i un endoll per estand de 50 w/m2

5.

Espai Foodgonetes: Plaça Fondandana

6.

Productes artesanals: Pl. Mercat, C. St. Joan, Pl. Església, C. Sió,
Pl. del Pou, Av. Catalunya, C. Manuel de Pedrolo i Pl. Fondandana.

El subministrament elèctric que dona l’organització per a les parades és
de 100w per metre lineal.

7.

Atraccions i firetes infantils: a concretar.

Tots els productes agroalimentaris han de complir els requisits que
exigeix la legislació vigent en aquesta matèria.

2. DATA, HORARI I SITUACIÓ
La Fira del Torró i Xocolata a la Pedra (XXXIII edició) se celebrarà els dies
8 i 9 d’octubre de 2022.
L’horari d’exposició serà de les 10.00 h fins a les 21.00 h. Excepte a
l’Espai Foodgonetes.

Si es necessita més potència i endoll de permanència durant la nit, cal
demanar-ho amb 30 dies d’antelació a l’organització i pagar la despesa
corresponent segons tarifa.
Si un expositor no pot assistir a la Fira haurà d’avisar per escrit amb
15 dies d’antelació per tal que l’organització li pugui tornar els diners. Si
l’expositor no pot avisar abans d’aquests 15 dies, l’organització no estarà
obligada a tornar-li cap import.
Pel que fa l’espai de les Foodgonetes, es facturaran els consums elèctrics
i cal acompanyar les sol·licituds del certificat de baixa tensió i d’extintors.
D’altra banda, queda totalment prohibida la venda de begudes, de manera
que aquesta queda limitada a l’espai de bar gestionat per l’organització
de la Fira.

La inauguració serà el dissabte dia 8 a les 12.00 h, aproximadament.

3. EXPOSITORS / PARADES / FOODGONETES
La selecció dels expositors, dels paradistes i les foodgonetes es farà
segons criteri exclusiu de l’organització, tenint en compte els següents
punts:
•

Es valorarà la presentació del producte i de l’empresa expositora.

•

Tots els expositors i/o paradistes que venguin productes alimentaris
hauran de presentar el carnet de manipulador d’aliments en
vigència.

•

Aquells expositors que disposin del certificat de producte de
proximitat també l’hauran de presentar.

•

Per a l’acceptació de participació a la fira es tindrà en compte
l’aportació de distintius com DO, IGP i producte de proximitat, entre
altres.

S’admetran sol·licituds de muntatge d’estands de disseny als
pavellons dolç i agroalimentari. Aquests estands hauran de tenir un
disseny individualitzat, no admetent-se el model general que contracti
l’organització de la Fira. Així mateix, si l’organització ho considera
oportú, es requerirà el projecte tècnic i que els materials usats estiguin
homologats per l’autoritat competent.
L’organització examinarà les sol·licituds de contractació d’espais i
determinarà si s’ajusten o no a les condicions establertes, reservant-se en
tot moment el dret d’admissió sense que la decisió hagi d’estar motivada.
Les característiques de l’estand que ofereix l’organització són: modular

4. SOL·LICITUDS
Les sol·licituds d’inscripció pels estands, parades i foodgonetes s’hauran
de fer online a través de la pàgina web https://reserves.firadeltorro.com/.
L’organització notificarà per correu electrònic l’acceptació de les
sol·licituds fetes dins del termini previst. Qualsevol pagament rebut abans
d’aquesta acceptació no tindrà cap validesa a l’hora de participar a la Fira.
El període d’inscripció s’obrirà el dia 26 d’abril de 2022 i es tancarà el dia
31 d’agost de 2022. No s’admetrà cap sol·licitud fora d’aquest període, tot
i que l’organització es reserva el dret d’alterar aquest termini per motius
de funcionament del certamen.
L’organització es reserva el dret d’ubicar els expositors i les parades al
lloc més adequat segons el producte exposat.
En casos excepcionals i ineludibles, l’organització de la Fira es
reserva el dret de canviar la situació de qualsevol expositor, atenent
els interessos generals del certamen. Així mateix, no es podrà cedir,
totalment o parcialment, un estand a una altra firma sense l’autorització
de l’organització.
Totes les sol·licituds no admeses rebran per part de l’organització una
notificació de no admissió, ara bé, si el dia 31 d’agost de 2022 no s’ha
rebut cap tipus de comunicació, automàticament significa la no admissió
de la instància.
Les entitats sense ànim de lucre podran participar a la Fira enviant una
instància general a través del correu electrònic fires@agramunt.cat.
L’organització es reserva el dret d’acceptar la seva participació sempre
que hi hagi espai disponible.

5. PERÍODE DE PAGAMENT

8. DANYS CAUSATS A LES INSTAL·LACIONS

L’import total dels espais i serveis contractats s’haurà de liquidar segons
els següents terminis:

Els expositors seran responsables dels desperfectes que s’ocasionin a
les instal·lacions, ja sigui per accions o omissions negligents, o per mal
ús, fetes per ells o per persones al seu servei.

•

Les parades al carrer hauran de pagar en un termini màxim de 15
dies, un cop hagin estat acceptades per l’organització.

•

Pels estands i food trucks, el termini màxim de pagament serà el 15
de setembre de 2022.

•

En tots els casos, després de fer el pagament, s’ha d’enviar el
comprovant de la transferència via correu electrònic a l’adreça
fires@agramunt.cat.

•

Els expositors, paradistes i/o food trucks que no hagin fet el
pagament dins els terminis establerts no podran participar a la fira.

6. MUNTATGE I DESMUNTATGE
Els espais firals estaran preparats per muntar els dies següents a partir
de les 8.00h del matí:
Pavelló firal:
•

Estand modular: 1 dia abans de l’inici de la fira.

•

Estand de disseny: 5 dies abans de l’inici de la fira.

Pavelló esportiu, la resta de les carpes i exposició exterior pavellons: 1
dia abans de l’inici de la fira.
L’horari de muntatge serà de 8.00 a 20.00h, excepte el dia abans de la fira
que serà de 8.00 a 24.00h.
Queda totalment prohibida l’entrada al pavelló amb vehicles un cop
estiguin muntats els estands per tal de no malmetre les estructures ni
la moqueta. Els productes i elements de decoració interior dels estands
s’hauran de transportar amb carretons o portapalets.
El dia d’arribada, els expositors hauran de dirigir-se a les oficines de la
Fira, ubicades dins del recinte firal, per tal de recollir la documentació
necessària per a la participació a la Fira.
Els paradistes es convoquen el mateix dia d’inici de la fira a les 7 del matí
a la plaça del Pou, just davant de l’Oficina de Turisme. Allà hi haurà les
llistes de tots els paradistes amb el número de parada i la seva ubicació.
El personal de l’organització present a l’oficina els lliurarà els passis pel
vehicle per tal de poder entrar dins del recinte firal un cop començada la
fira.
L’organització es reserva el dret d’ubicar els expositors i els paradistes al
lloc més adequat segons producte exposat.
Una vegada oberta la fira queda totalment prohibit canviar la ubicació de
la parada sense prèvia autorització per part de l’organització. En cas que
es canviï d’ubicació sense aquesta autorització, l’organització es reserva
el dret d’expulsar el participant.

7. 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 estands i parades.
Els expositors hauran d’ocupar-se de la vigilància del seu estand i parada
i del material exposat durant les hores d’obertura de la fira i durant el
muntatge i desmuntatge. Així mateix, durant la nit, es recomana retirar el
producte de les parades, especialment allò de més valor.
L’organització no es fa càrrec de la sostracció de material de les parades,
estands i foodtrucks.
El personal de vigilància de la fira no pot acceptar cap treball o encàrrec
dels expositors o paradistes. L’organització no es fa responsable de les
ordres donades i acceptades contràriament a aquesta disposició.

Un cop acabada la Fira, els estands s’hauran de retornar amb les
mateixes condicions en què es reberen.

9. ACTIVITATS MOLESTES
Les màquines, altres utillatges i mercaderies exposades que estiguin en
funcionament dins el Recinte Firal hauran de comptar amb les proteccions
necessàries per evitar desperfectes i accidents.
L’organització podrà prohibir el funcionament de les màquines i utillatges
que no compleixin aquestes condicions. També es podrà prohibir el seu
funcionament si ocasionessin sorolls excessius, emetessin males olors o
molèsties als visitants i altres expositors.

10. MEGAFONIA
Cap firma expositora pot tenir megafonia pròpia en funcionament dins
dels estands situats als pavellons, carpes i carrers sense autorització
expressa de l’organització.

11. RESPONSABILITATS
L’organització de la Fira no es fa responsable dels danys que es puguin
ocasionar als expositors, al personal, a les mercaderies o material
auxiliar, ja sigui per cas fortuït, robatori, força major, negligència o mal ús
de les instal·lacions.

12. ORDRE INTERN
Per causa de força major, es podran modificar les dates de la Fira o
anul·lar la seva celebració.
La direcció de la Fira del Torró podrà dictar les normes no previstes en
aquestes disposicions generals que siguin necessàries, normes que
hauran de ser acceptades de forma inapel·lable per tots els expositors.

13. COVID-19
A causa de la situació d’incertesa generada per la crisi sanitària de la
COVID-19, l’organització es reserva el dret, en qualsevol moment, de
modificar i/o suspendre parcial o totalment la Fira del Torró i la Xocolata
a la Pedra 2022 atenent a les mesures decretades pel Govern espanyol i
la Generalitat de Catalunya.
L’organització adaptarà la fira a les mesures vigents dictades pel
PROCICAT pel que fa a la distribució d’espais, control d’aforament,
neteja, ús de mascareta i altres mesures sanitàries i de seguretat.
D’altra banda, tots els expositors hauran de complir amb les mesures
d’higiene i prevenció fixades per l’administració per tal de garantir la
seguretat d’ells mateixos, els seus treballadors, el públic de la fira i el
personal de l’organització.

14. ACCEPTACIÓ
La presentació de la sol·licitud de contractació implica que el peticionari
accepta plenament aquestes Disposicions Generals.

