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DESCRIPCIÓ

El Consell Insular de Menorca organitza Arrels, Fira de producte
local i cuina de Menorca, un esdeveniment on els productors i els
productes de la mar i de la terra són els principals protagonistes.
Una fira dinàmica i participativa on el visitant podrà aprendre les
qualitats dels productes i les seves aplicacions a la cuina, a més
de comprar i tastar. Comptarà amb tres espais d’activitats: l’aula
de cuina, on es faran demostracions de cuina en directe; l’aula de
tast, reservada per a activitats dels expositors, i l’aula infantil, amb
tallers per als més petits.

LLOC, DATES I HORARIS

Arrels, Fira de producte local i cuina de Menorca tindrà lloc els dies
30 d’abril i 1 de maig de 2022, al Recinte Firal de Menorca.
Els horaris de l’espai expositiu són:
DISSABTE 31 de 10:00 a 21:00 h
DIUMENGE 1 de 10:00 a 19:00 h
Els expositors estan obligats a mantenir els seus estands oberts al
públic durant aquests horaris i sempre hi ha d’haver com a mínim
una persona.

5

CONDICIONS
GENERALS
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SOL·LICITUD I CONFIRMACIÓ

Les empreses que vulguin exposar a Arrels, Fira de producte local i
cuina de Menorca, han d’enviar a
expo@firaarrels.com la sol·licitud de participació degudament
emplenada, firmada i segellada.
L’organització confirmarà l’acceptació de participació seguint els
criteris següents:
- Que es compleixin tots els requisits que estableixen les
reglamentacions específiques dels productes que elaborin a
partir de matèries primeres de Menorca.
- Que el productor elabori, produeixi i/o transformi i també
comercialitzi el producte. Ha de ser artesà i/o disposar d’un
distintiu d’origen o qualitat alimentària. No poden vendre
altres productes no elaborats per ells.
- Que treballi sota les premisses del respecte mediambiental
i que vetlli per l’ètica professional, la responsabilitat social
corporativa i la qualitat gastronòmica.
- Que s’apliquin bones pràctiques en el procés d’elaboració del
producte.
- Durant els dies de la fira, el productor hi ha de ser present, ja
que serà qui donarà valor als seus productes.
- En el cas que es presentin diverses sol·licituds d’un mateix
sector d’activitat i/o procedència, l’organització es reserva el
dret de fer-ne una selecció i limitar-ne la presència.
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TARIFES

Cost de participació per a la V edició de Fira Arrels
Contractació espai firal + estand modular:
Tarifa de 6 m2 (3 x 2 m2) = 150 €
(Aquests preus no inclouen IVA)
Aquestes tarifes inclouen els serveis següents:

ESTAND MODULAR
- El lloguer de l’espai contractat
- Parets modulars de color blanc, perfilat daurat
- 1.300 W de lliure disposició (monofàsic) 24 h i un endoll
- 3 focus per a il·luminació pròpia
- Retolació nom comercial
- Un mostrador i dues cadires
- Presència del nom en tots els elements on es publiqui la
relació d’expositors
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ADJUDICACIÓ D’ESPAIS

L’organització resoldrà les sol·licituds presentades segons l’ordre
de criteris següent:
Sector d’activitat
Data de la sol·licitud
Pagament de la sol·licitud
Procedència

MODIFICACIONS
L’organització es compromet a estudiar totes les reclamacions i
a cercar, sempre que sigui possible, una alternativa que satisfaci
l’expositor.
L’organització es reserva el dret, per necessitat o força major, de
modificar la superfície i/o l’espai adjudicat en qualsevol moment,
sense cap tipus d’indemnització ni compensació per a l’expositor.
Excepte autorització escrita per part de l’organització, l’expositor
no pot cedir, subcontractar o compartir l’espai assignat.
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CONDICIONS
I TERMINIS DE
PAGAMENT

Un cop acceptada la participació, l’expositor rebrà un correu que
indicarà com ha de formalitzar la inscripció i realitzar el pagament.
És condició imprescindible haver complert amb les condicions
i termini de pagament. En cas de no fer-se en els terminis
establerts, l’expositor perdrà tots els drets sobre l’espai reservat i
aquest espai quedarà a disposició de l’organització.
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CONDICIONS
DE PARTICIPACIÓ
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SERVEIS GENERALS

Aquest apartat descriu els serveis generals inclosos en la
tarifa Arrels, Fira de producte local i cuina de Menorca; a part,
l’organització posarà a disposició dels participants un dossier de
complements, a través del qual els expositors podran contractar
serveis addicionals.

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. El servei
de vigilància s’iniciarà el 29 d’abril a les 8:00 h i finalitzarà el 2 de
maig a les 14:00 h.
Els expositors hauran d’ocupar-se de la vigilància del seu estand
i dels materials exposats durant les hores d’obertura de la fira i
durant el muntatge i desmuntatge.
El personal de vigilància de la fira no pot acceptar cap treball o
encàrrec dels expositors. L’organització no es fa responsable de les
ordres donades i acceptades contràriament a aquesta disposició.

NETEJA
L’organització vetllarà per la neteja general del recinte i les
instal·lacions durant la fira (passadissos, zones comunes, recollida
de contenidors, recollida selectiva del vidre...).
La neteja específica de cada estand durant el muntatge, els dies
de fira i el desmuntatge anirà a càrrec de l’expositor.
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MUNTATGE I DESMUNTATGE
MUNTATGE
L’horari de muntatge dels estands serà el dia 29 d’abril de 10:00 a
20:00 h.

DESMUNTATGE
L’horari del desmuntatge dels estands serà:
El dia 1 de maig de 19:30 a 22:00 h
El dia 2 de maig de les 8:00 a les 12:00 h
Tots els estands hauran d’estar totalment desmuntats i amb els
elements i mercaderies retirats a les 12:00 h del 2 de maig de 2022.
L’organització no permetrà activitats de muntatge o desmuntatge
fora dels horaris establerts.
En el desmuntatge, l’expositor està obligat a retirar tots els
materials de construcció, objectes i accessoris dels estands sense
excepció i a retornar l’espai d’exposició al seu estat original.

PERSONAL I PASSIS

Els passis d’Arrels, Fira de producte local i cuina de Menorca, són
personals i intransferibles.

PASSIS D’EXPOSITOR
Els expositors rebran gratuïtament 4 passis d’expositor.
Aquests passis donen dret a accedir al recinte durant el transcurs
de la fira i durant les jornades de muntatge i desmuntatge.
El personal amb passi d’expositor podrà accedir al recinte una hora
abans de l’obertura al públic i podrà abandonar-lo
fins a una hora després del tancament.
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ACTIVITATS D’ANIMACIÓ

No es podran realitzar activitats d’animació a l’estand que
impliquin la utilització de megafonia.
Totes aquestes accions hauran de ser autoritzades per
l’organització, la qual es reserva el dret a limitar, prohibir, restringir
o suspendre qualsevol activitat, si creu que pot interferir en el
bon funcionament de la fira, sense que l’expositor tingui dret a
reclamar cap indemnització.

ACCIONS PROMOCIONALS

Queda totalment prohibida tota acció promocional i publicitària,
fora dels límits del propi estand, sense el consentiment de
l’organització.
Imatge de marca
L’organització té dret a utilitzar el nom de l’expositor i la imatge de
marca o logotip en tots els actes de promoció i comunicació abans,
durant i després de la fira. L’organització tindrà dret a fotografiar
i/o filmar les instal·lacions, els estands i tots els productes
exposats, i a utilitzar aquests materials en qualsevol dels seus
suports comunicatius (web, elements gràfics, publicacions de la
fira, vídeos promocionals, xarxes socials, etc.).
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VENDA DIRECTA I DEGUSTACIONS
DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES:
Gran part de l’atractiu de la fira és la degustació dels productes
exposats, amb la qual cosa els expositors rendibilitzen la seva
presència.
Per aquest motiu, l’organització posarà a la venda tiquets de tast
a 1€ IVA inclòs, i abonarà a l’expositor 0,70 € IVA inclòs (El tiquet es
paga a 0,636€ + % iva corresponent)
Les degustacions tindran un valor mínim d’1 tiquet i màxim de 3
tiquets. L’expositor oferirà les seves degustacions sol·licitant al
visitant d’1 a 3 tiquets segons el seu criteri.
L’expositor no podrà vendre ni oferir gratuïtament cap tast si el
visitant no li ha lliurat prèviament el tiquet de degustació.

VENDA DE PRODUCTES:
L’expositor podrà fer venda directa dels productes originals (no per
a degustació) sense necessitat de tiquets.
Queda totalment prohibida la venda i degustació d’alcohol a
menors de 18 anys.
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SENYALITZACIONS I ACCESSOS

En tot moment es respectarà la ubicació dels elements de
senyalització, aparells contra incendis, alarmes, sortides
d’emergència, caixes de llums i passadissos.
Queda totalment prohibit utilitzar les sortides d’emergència com
a entrades i sortides del recinte. Un cop iniciada la fira, les portes
d’emergència només podran ser utilitzades en casos justificats.

RECEPCIÓ DE MERCADERIES

Les empreses participants es faran càrrec de les mercaderies
destinades a elles i del seu posterior emmagatzematge.
En els enviaments que es facin al recinte és obligatori fer constar el
nom de l’empresa, la persona de contacte i el número d’estand.
L’organització no es fa responsable de les pèrdues o furts
ocasionats per la recepció i/o emmagatzematge incorrectes.
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CANCEL·LACIONS

L’organització es reserva el dret a modificar les dates i
l’emplaçament d’Arrels, Fira de producte local i cuina de
Menorca, per causes justificades o de força major. En aquest cas
la sol·licitud de reserva mantindria la seva validesa. Si la fira no
pogués celebrar-se per causes de força major no imputables
a l’organització, aquesta no es responsabilitzarà dels danys i
perjudicis que es puguin ocasionar.
Si com a conseqüència de les restriccions generades com a contenció de la COVID-19 no fos
possible la celebració de Fira Arrels a les dates previstes, l’expositor (sempre i quan no vulgui
mantenir la seva participació a les noves dates proposades per l’organització), tindrà dret a que
sol·licitar el retorn de l’import pagat per la seva participació. Respecte els serveis contractats, i
sempre que l’expositor no vulgui mantenir la seva contractació per les noves dates de celebració,
l’organització retornarà a l’expositor l’import cobrat per aquest concepte, prèvia deducció dels
costos incorreguts, degudament justificats. En cap cas l’expositor tindrà dret a exigir cap mena
de compensació en concepte de danys i perjudicis.

RENÚNCIES I INCOMPAREIXENCES
L’expositor ha de comunicar a l’organització la renúncia a la
participació a Arrels, Fira de producte local i cuina de Menorca,
amb suficient antelació. La baixa o cancel·lació de l’estand una
vegada contractat no dona dret al retorn del pagament efectuat.
La incompareixença de l’expositor a l’esdeveniment que no hagi
estat comunicada a l’organització amb antelació podrà ser motiu
suficient per interposar una demanda per danys i perjudicis contra
l’expositor, sense que aquest pugui reclamar el pagament ja
efectuat.

FORÇA MAJOR
L’organització podrà desallotjar les diferents zones del recinte de
manera temporal o permanent o posposar i/o reduir la durada de
l’esdeveniment per causes de força major que ho justifiquin, sense
que l’expositor pugui reclamar danys i perjudicis.
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ASSEGURANCES

L’organització ha contractat una assegurança obligatòria de
responsabilitat civil i danys materials. Els expositors interessats a
contractar una pòlissa d’assegurança per robatori, pèrdua o danys
hauran de fer-ho individualment amb la companyia que desitgin.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’expositor es farà càrrec dels drets de propietat intel·lectual de
qualsevol tipus que puguin derivar-se de la utilització de música,
so i/o imatges, tant del seu estand com del material que hagi cedit
a l’organització.

PROTECCIÓ DE DADES
EN EL COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA

de protecció de dades de caràcter personal, l’expositor té
coneixement que les seves dades s’incorporaran als fitxers
automatitzats del Consell Insular de Menorca. En tot moment
podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació, posant-se en contacte per escrit amb l’organització.
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ACORDS VERBALS, RECLAMACIONS I
DESMUNTATGE

Qualsevol reclamació adreçada a l’organització s’haurà de fer per
escrit, inclosos els dies de muntatge i desmuntatge de la fira.

PLEC CONTRACTUALS

Tots els expositors han de signar el formulari de sol·licitud de
participació, confirmant que entenen i accepten aquestes normes
de participació.
Qualsevol aspecte no previst en aquestes normes serà regulat per
l’aplicació de les Normes d’ús del Recinte Firal de Menorca.
Els serveis no inclosos podran contractar-se directament a través
del Departament Comercial segons tarifes que s’inclouen en el
catàleg de serveis.

DADES DE CONTACTE:

PEP PALAU, VON AREND I ASSOCIATS
Olga Costa
expo@firaarrels.com
T. 93 883 30 45 – 672 00 56 56
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PROMOU:
CONSELL INSULAR DE MENORCA
Departament d’Econòmica i Territori
T. 971 35 68 68

ORGANITZA:
PEP PALAU, VON AREND & ASSOCIATS
T. 93 883 30 45 – 672 00 56 56
expo@firaarrels.com

www.firaarrels.com
#firaarrels22

