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CONGRÉS DE FIRES DE CATALUNYA 
 

 

PLEC DE CONDICIONS  
 

 

ESTRUCTURA DEL CONGRÉS DE FIRES DE CATALUNYA 

El Congrés de Fires de Catalunya, es la cita anual dels sector firal català així 
com el punt de trobada dels organitzadors firals. Està previst la seva 
celebració durant el mes de juny del 2023, el qual la data esta per 
determinar, al llarg d’una jornada i mitja en la que es desenvolupen (de forma 
seqüencial o simultània) una sèrie de sessions de treball, conferències, 
presentacions, així com actes paral·lels. 

 
Per a la seva organització, la FEFIC crea un Comitè Organitzador que 
interactua amb els representants de la seu escollida juntament amb la Direcció 
General de Comerç. 
 
Tot Organisme, Institució, Entitat o Empresa (d’aquí en endavant el Candidat) 
que presenti candidatura per a la celebració del Congrés de Fires de 
Catalunya, que se celebra amb caràcter anual, haurà de complir i garantir les 
següents requisits i condicions: 
 

1) REQUISITS DEL CANDIDAT  
 

• Ser organitzador oficial de fires i ser membre de la Federació de Fires de 
Catalunya. 

• Presentar, com a màxim el 30 de novembre de 2022, la candidatura a 
ser seu del Congrés acompanyada per una Memòria informativa en la 
que es recullin els continguts dels diferents apartats recollits en l’apartat 
2 d’aquest Plec de Condicions. 

 

2) REQUISITS DE LA CANDIDATURA 
 

El Candidat posarà a disposició, cedirà o proveirà, segons, s’escaigui, 
determinats espais, instal·lacions, serveis i personal per tal de garantir la 
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correcta organització del Congrés de Fires de Catalunya per al que 
presenti la seva candidatura.  

 
 

a)  ESPAIS I INFRASTRUCTURA 

El Candidat cedirà o proveirà, sense cost per a la FEFIC, el espais 
necessaris per al desenvolupament del Congrés (sales, despatxos, 
espais comuns i per pauses cafè, etc.) i, especialment: 

 

• Una sala de conferències amb capacitat mínima de 100 persones, 
dotada del mobiliari i dels mitjans audiovisuals i informàtics 
necessaris pel desenvolupament dels actes que en ella s’hi hagin de 
dur a terme. Aquesta sala podrà ser modulable per tal de formar 
grups de treballs diferenciats. 

• Sis sales o espais de capacitat aproximada per a 20 persones 
cadascuna, dotades del mobiliari i dels mitjans audiovisuals i 
informàtics necessaris pel desenvolupament de les activitats que en 
elles s’hi hagin de dur a terme. 

• Una sala o espai on poder desenvolupar tota l’organització i control 
del congrés, on hi tingui cabuda la secretaria tècnica, premsa, 
recepció d’autoritats i ponents. 

• Un espai per a la recepció i acreditació dels congressistes. 

• Un espai per la realització del coffee i el dinar del primer dia. 

Tots els espais es posaran a disposició durant la celebració del Congrés 
i els períodes anterior i posterior necessaris per al seu muntatge i 
desmuntatge, emmagatzemament de materials a utilitzar, etc.   

Tots els espais disposaran de connexió a Internet, calefacció o 
condicionament d’aire necessaris per a la celebració del Congrés.  

 

b) SERVEIS I PERSONAL 

El Candidat, per a la celebració del Congrés i sense cost per a la 
FEFIC, 

• Col·laborarà i facilitarà a la secretaria tècnica de la Fefic, les diferents 
opcions per a la contractació dels serveis necessaris pel 
desenvolupament del Congrés (serveis audiovisuals, disseny, 
restauració, personal de suport, senyalèctica). 

• Col·laborarà  en facilitar el contacte amb el servei hoteler local o molt 
proper a la zona de celebració del Congrés de Fires i assistirà a la 
FEFIC en les negociacions de les condicions econòmiques i 
logístiques. 

• Col·laborarà amb el cap de premsa de Fefic, en la preparació de la 
roda de premsa i presentació del Congrés a la seu. 
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• Proveirà del servei de desplaçament dels congressistes entre els 
allotjaments i la seu sempre que el desenvolupament del programa 
del Congrés així ho requereixi. 

• Proveirà de la activitat turística que potenciï l’intercanvi i la relació 
entre els participants al Congrés i el millor coneixement de les 
particularitats de la població seu del Congrés. 

• Proveirà de l’espai per la celebració del sopar del primer dia als 
congressistes així com del servei de restauració del mateix. 

 

3) PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA I ELECCIÓ DE LA SEU 

La Candidatura per a ser la seu de la celebració del Congrés de Fires de 
Catalunya haurà de ser presentada a secretaria per escrit com a màxim el 30 
de novembre de 2022. 
 
L’elecció, d’acord els estatuts, anirà a càrrec de la Junta Directiva de la 
Federació de Fires de Catalunya. El compromís adquirit per la nova seu serà 
efectiu a partir de la seva aprovació per la Junta Directiva. 
 
La Junta Directiva de la FEFIC anomenarà un Comitè Organitzador que serà 
l’intermediari entre la seu i la Junta directiva de la FEFIC. 
 
En cas de presentar-se més d’una candidatura es valoraran aspectes com 
l’alternança territorial de la seu del Congrés, infraestructura i logística de la seu, 
haver-ho sol·licitat en edicions anteriors o la no repetició de seu, la presentació 
d’un programa pels congressistes amb contingut d’oci i turisme de la zona i les 
diferents propostes (tastos de productes, visites a espais singulars..) així com 
qualsevol altre aspecte que millori els continguts de les condicions. 


