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Fira d’Igualada és l’entitat que organitza, gestiona i promou aquesta fira. És
una fira professional alimentària, oberta a tot tipus de productors alimentaris
de la comarca de l’Anoia, amb l’objectiu de potenciar el producte de proximitat
dins el territori, i crear negoci entre productors i visitants (restauradors,
botiguers i distribuïdors de la comarca i radi d’influència), obrint l’últim dia al
públic en general per a donar a conèixer productes al consumidor final. 

Durant els dies de la fira es duran a terme showcookings, degustacions i
xerrades.

Productors alimentaris
Distribuïdors
Artesans de la comarca de l'Anoia.

Sectors participants:

Dimarts 18 d'abril del 2023 (només professionals)
Dimecres 19 d'abril del 2023 (matí només professionals)

de 10:00h a 20:00h
Dimecres obertura al públic general a partir de les 17:00h

Edifici de l'Escorxador, C/ Prat de la Riba 45, Igualada



INSCRIPCIÓ

Per a poder participar com expositor de DeGustAnoia 23, cal disposar
d’assegurança de responsabilitat civil, llicència d’activitats, i en cas
d’exposar o vendre productes alimentaris, disposar de carnet de
manipulador d’aliments.
Les empreses interessades a participar a DeGustAnoia han d’emplenar la
butlleta d’inscripció, omplint tots els camps amb les seves dades i
sol·licituds d’espai. És obligatori la participació ambdós dies.
La reserva serà vàlida una vegada s’hagi efectuat el pagament del 25% de
l’import de la factura emesa per part de Fira d’Igualada, sempre abans del
10 de març.
El pagament del 75% restant s’ha d’efectuar abans del 10 d’abril.
Durant la primera quinzena d’abril rebreu el planell indicant l’espai
adjudicat.
L’adjudicació d’espais és dret exclusiu de l’organització de DeGustAnoia.
La distribució es farà d’acord amb les prioritats següents:

Superfície sol·licitada.
Ordre de sol·licitud d’inscripció.
Productes a exposar.
Altres consideracions tècniques.
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CANCEL·LACIÓ DE RESERVA

S’acceptarà la cancel·lació de reserva i anul·lació del contracte per part de
l’expositor, comunicant-ho per escrit al correu electrònic:
general@firaigualada.org

Fins 30 dies abans de l’esdeveniment, l’expositor tindrà dret a la devolució del
90% de l’import liquidat i fins 15 dies abans serà del 50% de l’import. En
ambdós casos serà retornat mitjançant transferència bancària.

CANCEL·LACIÓ DE L'ESDEVENIMENT

En el cas que es cancel·li l’esdeveniment per causes de força major, es
retornarà el 90% de l’import liquidat.



PREUS ESPAIS
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Inclou espai i presa general de corrent de 100w per la llum.

Inclou espai i presa general de corrent de 100w per la llum.

ESPAI LLIURE INTERIOR 3X2m: 150€
(300€ amb bonificació del 50% primera edició)

ESPAI LLIURE INTERIOR 3X4m: 250€
(500€ amb bonificació del 50% primera edició)

A aquests preus cal afegir-hi el 10% d’IVA.
Si es necessita més espai es pot adequar segons disponibilitat i prèvia consulta
a Fira Igualada.

Servei de vigilància nocturn.
Assegurança de responsabilitat civil de l’entitat per danys a tercers durant
els dies de la fira, muntatge i desmuntatge.
Hi ha a disposició de l’expositor una còpia de l’esmentada pòlissa.
Servei d’emmagatzematge d’embalatges.
Inserció al catàleg editat per l’organització (L’organització queda exempta
de responsabilitat pels errors que de publicació.)
Servei de manteniment i d’atenció a l’expositor.
Servei de neteja dels passadissos i zones comunes.
No estan inclosos en cap de les tarifes l’assegurança per robatori i la
neteja de l’estand.

Els espais inclouen:



ESPAIS
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LLOGUER DE MOBILIARI I ALTRES SERVEIS

Des de Fira Igualada disposem de servei de lloguer de mobiliari, flors, càtering,
personal auxiliar, marxandatge, publicitat, ampliació d’energia, aire comprimit,
i tot el que pugueu necessitar prèvia reserva.

MUNTATGE

El dilluns 17 d’abril de 9h a 18h
Si es necessita més temps s’haurà de posar en contacte amb
l’organització per gestionar la disponibilitat. No es podrà fer forats ni
afectar a cap estructura de l’edifici.

El dimarts 18 d’abril a partir de les 8h del matí
El muntatge ha d’haver finalitzat el mateix dimarts 18 d’abril a les 9.45h

DESMUNTATGE

L’espai s’ha de deixar en el mateix estat què es va trobar. No es poden fer
forats i s’han de deixar completament buits sense cap tipus de material al
finalitzar la fira.

Al finalitzar la fira el dimecres 19 d’abril o el dijous 20 d’abril de 9h a 16h

Per a més informació podeu adreçar-nos un correu electrònic a
general@firaigualada.org o bé al telèfon 938 040 102.



VARIS
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 La ubicació de les parcel·les és responsabilitat exclusiva de l’organització.

L’organització privarà de la seva participació a qualsevol expositor que
tingui un comportament incorrecte o inadequat sense retorn de l’import
pagat.

Fira d’Igualada té una assegurança de responsabilitat civil, que en cap cas
cobreix el robatori o furt del material de la parada i els productes exposats.

Per a tal de poder participar com a expositor a DeGustAnoia cal disposar
d’assegurança de responsabilitat civil i llicència d’activitats.

Tots els expositors han d’ubicar-se a l’espai que els hagi estat designat i que
podran veure al planell que s’enviarà abans de cada edició. La parada
s’haurà de muntar dins els límits establerts per l’organització, sense opció
de poder ocupar fora de les marques.

Tot expositor participant haurà de facilitar les seves dades a l’organització
amb la finalitat de tenir el contacte. Omplint el formulari accepta que les
seves dades siguin incloses en la base de dades de Fira d’Igualada, d’acord
amb la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre sobre protecció de dades de
Caràcter Personal (LOPD).

Fira d’Igualada, es reserva el dret d’admissió de persones i objectes, així
com resoldre qualsevol qüestió sobre el Mercat no contemplada en aquesta
normativa.

És responsabilitat de cada expositor vetllar pel compliment de totes les
mesures de protecció Covid, que siguin vigents, en el moment de la
realització del mercat segons la normativa vigent del Procicat.

Efectuar el pagament de la parcel·la i participar en la Fira DeGustAnoia 
 implica el coneixement, acceptació i compliment d’aquestes normes.


