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BASES PARTICIPACIÓ HOSTELCO LIVE HOTEL 
 
HOSTELCO 2020, saló líder professional d'equipament per a hoteleria, 
restauració i col·lectivitats, convoca la segona edició d'HOSTELCO LIVE 
HOTEL amb l'objectiu de donar visibilitat a les últimes tendències en 
innovació, disseny, sostenibilitat i innovació digital en interiorisme i 
decoració en hoteleria i allotjaments turístics. 
 
 

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció de professionals de 
l'interiorisme i la decoració per a realitzar una intervenció 
d'hoteleria en espais cedits gratuïtament per HOSTELCO durant la 
celebració del Saló que se celebrarà a Barcelona del 20 al 23 d'abril 
de 2020. 
 

2. Poden optar a HOSTELCO LIVE HOTEL tots els professionals de la 
decoració i interiorisme que actuïn a Espanya i Portugal. 
 

3. Les intervencions a realitzar comprenen habitacions, suites, sales de 
reunions o de conferències d’hotel. 

 
4. Per participar en aquesta convocatòria, hauran d'emplenar el 

formulari d'inscripció, on a més de les dades del professional i/o 
empresa es detallaran tres projectes realitzats en l'àmbit de 
l'hostaleria. 
 

5. La selecció de finalistes per participar a HOSTELCO LIVE HOTEL serà 
a càrrec d'un Jurat format per representants dels col·lectius 
professionals d'interioristes i decoradors i associacions empresarials 
de l'hostaleria. 

 
6. Els participants en aquesta convocatòria, si són seleccionats, hauran 

de fer-se càrrec de l'execució del projecte que han presentat.  
 

 
7. Els espais previstos per a l'execució del projecte seleccionat estan 

situats al CC8 pavelló 8.1 del recinte de Gran Via de la Fira de 
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Barcelona. Al formulari d'inscripció es detallen les opcions d'espais 
al què es vol optar. 
 

8. El termini per presentar propostes finalitza el 30 de setembre de el 
2019. 
 

9. El Jurat, tindrà en compte, en el procés de selecció, les últimes 
tendències en innovació, disseny, funcionalitat, equipaments, 
digitalització i sostenibilitat. 
 

10. El Jurat podrà sol·licitar, si ho considera oportú, informació 
addicional. 
 

11. La decisió del Jurat i l'adjudicació dels espais als finalistes es 
realitzarà abans del 30 d'octubre de el 2019. 
 

12.  HOSTELCO cedirà als professionals seleccionats l'espai per construir 
el projecte, d'acord amb els requeriments tècnics facilitats pel Saló. 
 

13.  Els finalistes es responsabilitzaran de realitzar la instal·lació en els 
terminis de muntatge previstos facilitats per HOSTELCO i es 
comprometen a fer una visita prèvia, a la data fixada per 
l'organització. 
 

14.  El termini per presentar el projecte bàsic finalitzarà el 16 de 
desembre de 2019. En aquesta convocatòria es considera el 
projecte bàsic, aquell que defineix els aspectes formals i tècnics de 
la proposta, sense concretar denominacions comercials o marques 
dels equipaments. 
 

15.  El projecte bàsic de les propostes finalistes haurà de ser validat pels 
serveis tècnics de HOSTELCO. 
 

16.  Els projectes seleccionats, contemplaran equipaments presents al 
saló de les empreses que hi participen. HOSTELCO facilitarà la 
informació i gestió amb les empreses expositores. Si s'utilitzen 
productes de marques no expositores, aquestes no podran ser 
promocionades. 
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17.  El projecte executiu, que defineix totalment la intervenció a 
realitzar, a més dels aspectes formals i tècnics, incorpora la definició 
dels equipaments d'empreses majoritàriament expositores, es 
podrà presentar fins el 18 de març de 2020. 
 

18.  El muntatge s'ha de fer durant els dies previs a la celebració. El 
desmuntatges es farà a partir del dia 24 d'abril de 2020. 
 

19.  Els participants a HOSTELCO LIVE HOTEL accepten la reproducció 
audiovisual de les intervencions realitzades, per a la promoció dels 
espais creats per part del Saló. 
 

20.  HOSTELCO es compromet a difondre els projectes finalistes en tots 
els suports documentals de difusió que té establerts el Saló: web, 
mail, notes de premsa, etc. 
 

21.  A més de la cessió de l'espai i la difusió de la intervenció, HOSTELCO 
facilitarà als finalistes un nombre d'invitacions determinat i la gestió 
de reunions amb empreses del sector HORECA. 
 

22.  La participació a HOSTELCO LIVE HOTEL comporta l'acceptació 
d'aquestes bases. 
 

 
 
 
Partners Estratègics 
 

 
 
 


