
Bases de participación – ZONA De EXPOSITORES 

Ubicación: Avda República Argentina 

Superficie: 4.000 m² 

Modelos de exposición: Módulos

Espacios disponibles: 43 módulos

Precio: 
El  ayuntamiento  de  Castalla  continúa  con  la  derogación de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  y
consecuentemente la participación de la Feria de San Isidro 2023 no contemplará ningún coste. 

Montaje: La organización facilitará la guía del expositor entre el 15 y el 30 de abril, en la cual
figurará toda la información referentes al montaje, desmontaje ,horarios definitivos, etc... 

Condiciones de participación:

MÓDULOS : módulos de 40 m² (Posibilidad de ampliación según la escala *10m2 – *20m2) 
Superficie de terreno libre con suministro de luz hasta 3000 w, y punto de agua en caso de ser
necesario para la exposición del producto. 

Los módulos ocupados por automóviles u otros elementos análogos o similares, tendrán que dejar
libre un corredor central en la calle de unos 2,5 metros, de forma que la colocación de los vehículos
expuestos respeto esta medida

Los estands, estructuras, instalaciones, montajes y cualquier elemento utilizado por los expositores
para adecuar su módulo tienen que cumplir todos los aspectos previstos en el Código Técnico de la
Edificación (*CTE) y otra normativa técnica de aplicación, que se especifica a continuación:
Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad
Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio
Documento Básico de Seguridad Estructural
Documento Básico de Ahorro de Energía
Por otro lado, todo elemento instalado también tiene que cumplir el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002
Bajo  ningún pretexto  se  podrá  ocupar  espacios  fuera  del  que  es  el  módulo  contratado para  la
exposición de mercancías.
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Bases de participació – ZONA D’ EXPOSITORS 

Ubicació: Avda República Argentina 

Superfície: 4.000 m2 

Models d’exposició: Mòduls

Espais disponibles: 43 mòduls

Preu: 
L’ajuntament  de  Castalla  continua  amb  la  derogació  de  l’Ordenança  Fiscal  Reguladora  i
conseqüentment la participació de la Fira de Sant Isidre 2023 no contemplarà cap cost. 

Muntatge: L’organització facilitarà la guia de l'expositor  entre el 15 i el 30 d’abril, en la qual
figurarà tota la informació referents al muntatge, desmuntatge ,horaris definitius, etc... 

Condicions de participació:

MÒDULS :  mòduls de 40 m2 (Possibilitat d’ampliació segons l’escala 10m2 – 20m2) 
Superfície de terreny lliure amb subministrament de llum fins a 3000 w, i punt d’aigua en cas de ser
necessari per a l'exposició del producte. 

Els mòduls ocupats per automòbils o altres elements anàlegs o similars, hauran de deixar lliure un
corredor central  al  carrer d'uns 2,5 metres,  de manera que la col·locació dels vehicles exposats
respecte aquesta mesura

Els estands, estructures, instal·lacions, muntatges i qualsevol element utilitzat pels expositors per a
adequar el seu mòdul han de complir tots els aspectes previstos en el Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE) i altra normativa tècnica d'aplicació, que s'especifica a continuació:
Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat
Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi
Document Bàsic de Seguretat Estructural
Document Bàsic d'Estalvi d'Energia
D'altra  banda,  tot  element  instal·lat  també  ha  de  complir  el  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa
Tensió aprovat pel Reial decret 842/2002
Sota cap pretext es podrà ocupar espais fora del que és el mòdul contractat per a l'exposició de
mercaderies.
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