
CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ
ArtsLibris Barcelona del 8 al 11 de juny de 2023

Admissió 

L'organització de ArtsLibris és responsabilitat de Raíña Lupa Producciones, en tot el que 
es refereix a la seva concepció, realització i administració. 

L’admissió de sol·licituds, així com la assignació d’espais, són competència exclusiva de 
l’organització de la fira. L’acceptació de la sol·licitud de participació, serà notificada via e-
mail al sol·licitant. 

La sol·licitud de participació en ArtsLibris pot ser rebutjada per l’organització sense cap 
obligació de justificar la negativa. 

En cas d’acceptació per part de la organització,  la presentació del formulari emplenat i 
signat, així com el pagament del import de participació, constitueixen un compromís no 
revocable per part del sol·licitant i comporta la total acceptació de les presents condicions. 
 

Inscripció 

Tot pagament incomplet i/o erroni i/o fora de termini podrà ser motiu d’exclusió de la Fira. 

Els preus per estand estan informats en el formulari d'inscripció i no inclouen l'IVA, sent la 
responsabilitat del participant assegurar-se que són correctes a l’hora de realitzar el 
pagament. 

La seva sol·licitud no serà definitiva fins a després de l’acceptació per l’organització. Un 
comitè avaluarà la sol·licitud i quan estigui aprovada el sol·licitant haurà d’abonar l’import 
total de l’estand. 

El participant haurà d’enviar els documents requerits en el termini anunciat. En cas 
contrari, l’organitzador no està obligat a prestar els serveis contractuals. 

Els transports i/o enviaments a la fira, tant de participants amb estand com dels quals 
comparteixen estand amb uns altres o contractats a l’organització, corren a càrrec del 
participant. En el cas de devolucions a càrrec de la fira els ports seran pagats pel 
participant a la recepció de l’enviament. 

Estand 

L’estand ho conformen: 



• un mòdul/taula, segons els models especificats en el formulari d'inscripció; 
• dos seients; 
• identificació de l’estand; 
• il·luminació general. 

Cancel·lacions 

La retirada d’un participant haurà de ser notificada a l’organitzador per carta amb justificant 
de recepció. 

La renúncia de l’expositor a la seva participació a la fira resultarà en la pèrdua de les 
quantitats meritades en concepte de danys i perjudicis. Sent possible la devolució, parcial 
o total del pagament, sempre que aquest estand sigui adquirit per un altre expositor. 

En cas de canvi de dates, lloc de celebració del esdeveniment o cancel.lació per causes 
de força major, per causes econòmiques o socials imprevisibles, o qualsevol altra causa 
material, no sent intenció ni responsabilitat de l’entitat organitzadora, s’exclou qualsevol 
reclamació o indemnització. 

Generals 

El participant rebrà un expeciente informatiu via e-mail, amb les indicacions pertinents tant 
de la fira com sobre qualsevol tema relacionat amb ella.

El participant té l’obligació d’assegurar les seves obres, tant durant el transport i 
muntantge, així con durant el temps que duri la fira.

El participant es fa responsable del mateniment del seu stand, en el cas de desperfectes 
causats per negligencia i/o maltractament de les instal·lacions, el participant es farà càrrec 
de les despeses de reparació.

L’organització de les seus on es realitzen les fires proveirà d’agents de seguretat, però el 
participant és responsable de les seves pertenences i mercaderies.

El participant es compromet a respectar els  horaris de muntatge, obertura i desmuntatge 
d’ArtsLibris, acordat entre l’organització i l’entitat seu de la fira (Arts Santa Mònica, a 
Barcelona, i IFEMA, a Madrid i Lisboa). El participant està obligat a exhibir el seu material 
durant tot el període de la fira, en cas contrari l’organització por sancionar el participant.

El sol·licitant, amb facultats suficients de representació, es compromet per si i, en tot cas, 
pel seus empleats, a observar les normes Generals de Participació de IFEMA, disponibles 
a: https://www.ifema.es/general/doc/normas-generales-ifema/normas-generales-de-
participacion.pdf

La presentació d'una sol·licitud de participació implica necessàriament per part del 
sol·licitant l'acceptació íntegra i incondicional de les presents condicions d’ArtsLibris, que 
declara conèixer i acceptar i que s'obliga a complir.

ArtsLibris disposa d'un servei de cobrament amb datàfon, disponible per a aquells 
expositors que vulguin utilitzar-ho. Si el participant utilitza el datàfon d’ArtsLibris per a 
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cobrar una venda, es li retornarà l'import posteriorment per transferència, sent restat un 
4,5% sobre aquest import en concepte de comissions. Si la transferència té algun cost, 
també es restarà de l'import que s'hagi de retornar.


