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1. INTRODUCCIÓ 

FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, amb domicili social a Av. Reina M. Cristina, s/n, 08004 

Barcelona adreça a totes les empreses expositores del Saló Piscina & Wellness Barcelona 2021, 

organitzat per Fira de Barcelona, que vulguin presentar les novetats del seu catàleg de productes 

dels anys 2020-2022 en el marc d’aquest Saló. 

Es podran presentar les propostes que es considerin convenients i caldrà formalitzar la inscripció 

oportuna i el pagament de la quota de participació d'acord amb els termes previstos en aquestes 

bases. 

La inscripció a la Call de Novetats només es podrà validar si es realitza el pagament de la quota 

corresponent detallada a l'apartat número 2  i es lliura la documentació detallada a l'apartat 

número 3 d'Inscripció i Documentació d’aquestes bases. Una vegada rebuda tota la 

documentació, seran avaluades les propostes per un Comitè Tècnic, i seran seleccionades les 

que compleixin amb els criteris de selecció detallats en el punt número 4 de les bases. 

2. QUOTES D'INSCRIPCIÓ 

La categories de participació a la Call de Novetats per a l'edició 2021 del Saló Piscina & Wellness 

Barcelona són les següents:  

a)  PÒSTER: Presència de pòster físic del producte a l'Àrea de Novetats de la Galeria de 

Novetats. Al pòster hi ha de constar el nom de l'empresa i del producte, una descripció del 

producte i una fotografia. La quota d'inscripció per a aquesta modalitat de participació és 

de 630 € + IVA 

b) PÒDIUM: Presència del producte a la zona de pòdiums de la Galeria de Novetats. La 

quota d'inscripció per a aquesta modalitat de participació és de 840 € + IVA 

Una vegada seleccionada la seva proposta, Fira de Barcelona li emetrà una factura per l'import 

indicat en el punt 2 d’aquestes bases segons la categoria de participació escollida. En el termini 

màxim de tres dies hàbils des de la recepció de la factura, s'haurà de realitzar el pagament 

efectiu de la quantitat corresponent. Si no s'arriba a realitzar el pagament després d’aquest 

termini de 3 dies des de la recepció de la factura, la participació de l'empresa quedarà 

descartada automàticament.  
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3. INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ 

S'haurà de lliurar la documentació següent: 

• FORMULARI: La inscripció es farà en línia mitjançant el formulari habilitat a l'àrea 

privada de l'expositor https://solicitud.piscinawellness.com/ca/call-novetats/  , abans 

de les 23:59 hores, GTM+2, del dia 25 d'octubre de 2021. 

 

S'haurà de lliurar la documentació a través del formulari d'inscripció:  

 

a) INFORMACIÓ TÈCNICA I GRÀFICA: catàlegs, fullets, plànols, certificacions, etc. en 

format .pdf, .jpg o .doc. 

b) DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE: descripció del producte en un màxim de 150 paraules, en 

format .pdf o .doc. 

c) FOTOGRAFIES: en format .jpg (un mínim de 2). 

Els fitxers s'hauran d'adjuntar als llocs destinats a cada apartat del mateix formulari. 

La informació ha de ser emplenada íntegrament en castellà, català o anglès. No s'acceptaran 

propostes en cap altre idioma. 

Les consultes sobre la convocatòria es poden dirigir a:  congresos@firabarcelona.com. 

La inscripció a la Call de Novetats només es podrà fer en línia i només serà vàlida si s'entrega la 

documentació requerida i es realitza el pagament de la quota corresponent després de rebre la 

factura emesa per FIRA DE BARCELONA dins dels terminis especificats en aquestes bases. 

Les propostes inscrites es podran exposar a la Galeria de Novetats del Saló durant tots els dies 

de la celebració. S'hi exposarà el material o producte seleccionat. 

Cada material o producte acceptat per a la participació a la Call de Novetats ha d'anar 

acompanyat físicament d'una cartel·la explicativa del material o producte, que FIRA DE 

BARCELONA enviarà a l'empresa expositora un cop s'hagi realitzat el pagament de la quota 

corresponent i s’hagi enviat la documentació necessària. Aquesta cartel·la, de mida A3, es farà 

arribar als seleccionats i haurà de ser emplenada per cada empresa amb els detalls necessaris i 

en un dels idiomes indicats (castellà, català o anglès). 
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4. CRITERIS DE SELECCIÓ 

Places limitades segons els espais reservats per a cada categoria.   

No s'acceptarà cap inscripció fins que FIRA DE BARCELONA no rebi el pagament de l'import de 

la quota corresponent. 

 
L'avaluació de les propostes es basarà en els criteris de selecció següents:  
 

o Novetat de la temporada dels catàlegs (anys 2020-2022). 
o Criteris de sostenibilitat  
o Criteris de connectivitat  
o Criteris d'eficàcia operativa 

5. COMITÉ DE SELECCIÓ I SECRETARÍA TÈCNICA 

El Comitè de Selecció estarà format per personal de l'Organització de Fira. El Comitè de Selecció 

podrà sol·licitar, si ho considera oportú, informació addicional en relació amb les 

propostes presentades. 

La Secretaria Tècnica de la documentació sol·licitada per a participar en 

aquesta call és Barter Partership (congresos@firabarcelona.com). 

6. MUNTATGE I DESMUNTATGE 

És responsabilitat de FIRA DE BARCELONA indicar a cada empresa expositora on anirà ubicat el 

seu material o producte, així com comunicar-li el dia de muntatge i les necessitats durant el 

muntatge, la celebració i el desmuntatge. Depenent de la mida del producte, FIRA DE 

BARCELONA es reserva el dret de no acceptar-lo.  

L'empresa expositora serà l'encarregada de proporcionar tots els mitjans tècnics i humans 

necessaris per a la instal·lació dels materials o productes als espais assignats, i assumeix les 

despeses de transport, d'instal·lació o de col·locació que se'n puguin derivar. L’empresa 

expositora també s'ocuparà del manteniment dels productes i materials durant els dies de 

celebració i de desmuntatge, i de la seva retirada un cop finalitzat el Saló. 

Fira de Barcelona no es responsabilitza de l'estat dels materials o dels productes de l'empresa 

expositora en cas que no es retirin en el termini indicat (del 3 al 6 de Desembre de 2021, 8.00 a 

20.00h). 
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7. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

FIRA DE BARCELONA es reserva el dret de reproduir informació i imatges de les propostes 

presentades per les empreses que participen a la Call de Novetats en tots els suports 

documentals que consideri convenients, amb finalitats informatives i divulgatives. Els autors 

sempre se citaran al peu de cada proposta. Els participants han de presentar propostes originals 

que no infringeixin en cap cas els drets de tercers. En cas que es produeixi qualsevol reclamació 

en aquest sentit, FIRA DE BARCELONA quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat derivada 

d'aquestes reclamacions. Així mateix, els participants es responsabilitzaran de les reclamacions 

que puguin presentar les entitats de drets de propietat intel·lectual a les quals estiguin adscrits. 

No es faran públiques les propostes presentades en aquesta convocatòria que no hagin estat 

seleccionades. 

8. ACCEPTACIÓ D'AQUESTES BASES 

La participació a la Call de Novetats del Saló Piscina & Wellness Barcelona 2021 comporta la 

plena acceptació d'aquestes bases. 

La manifestació en el sentit de no acceptar la totalitat o part de les bases implica l'exclusió del 

participant i, en conseqüència, FIRA DE BARCELONA quedarà eximida del compliment de les 

seves obligacions amb aquest participant. 

FIRA DE BARCELONA es reserva el dret a eliminar la participació, justificadament, de qualsevol 

persona que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari 

d’aquesta promoció. 

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o discrepància que pugui sorgir relacionada amb la 

interpretació o l'aplicació d'aquestes Bases, Fira Barcelona i els participants en la promoció se 

sotmeten expressament a la jurisdicció i a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, 

amb renúncia expressa a qualsevol fur que els pugui correspondre.  

9. MODIFICACIÓ DE LES BASES 
FIRA DE BARCELONA es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment, qualsevol modificació, 

supressió i/o addició a les presents bases. Aquests canvis es comunicaran als participants ja 

inscrits.  
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10.  NORMES DE PARTICIPACIÓ 
 
L'empresa expositora se sotmet expressament al que es disposa en les Normes de Participació 
del Saló Piscina & Wellness Barcelona, que es pot descarregar en el següent link: 
https://apps.firabcn.es/areaExpositor/PreLogin.action?salonEdicion=S046021&request_locale
=es  
 
 

 


