
SERVEI DE GESTIÓ DE MERCADERIES DE CONGRESSOS AL PALAU DE CONGRESSOS 
DE GIRONA 
 
L’empresa amb qui el Palau de Congressos te encomanada la gestio de mercaderies de 
congressos es la següent: 
 
Transportes Internacionales S.A (T.I.S.A.) 
Veinat de la Banyeta nova nº17 
17843 Palol de Revardit 
Girona 

Tel. 972 57 01 32 
Horari de recepció de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 17h 
 
La Organització del congrés ha d’informar als expositors i altres proveïdors del congrés de que 
han d’enviar les seves mercaderies a la seu de TISA ja sigui amb els seus propis medis o 
opcionalment demanant a TISA per que els ho recullin (amb cost a part), els preus com en 
qualsevol empresa de transports van en funció del lloc de recollida i del volum/pes de les 
mercaderies.  
La informació que Cal fer constar en les mercaderies i la seva documentació es la següent: 
 

- Referencia al nom del congrés i a l’atenció de la Organització del mateix. 
- El nom d’expositor i nº d’estand, segons la llista facilitada per la organització i que el 

Palau farà arribar a TISA. 
- Cada bulto numerat de la següent manera: “Nº de bulto / Total de bultos” 

 
TISA anirà rebent i magatzemant les mercaderies, ordenant-les per expositors i atenent les 
demandes directes dels mateixos, fins que el dia acordat amb la Organització per recepcionar 
al Palau les mercaderies TISA les porta totes en un viatge i les diposita al lloc de magatzem 
assignat, quedant sota control de la Organització que en serà responsable en tot moment. 
 
Pel que fa als preus depenen de la quantitat de mercaderies i del temps de magatzematge, a 
continuació fem una simulació per 12 estands i de 1 pallet per estand per tenir una idea, al final 
el Palau fa la liquidació del cost real del servei. 
 

- Preparació de comanda (3 € per remesa) = 36€ 
- Magatzematge (3.75€/pallet 15 dies) = 45€ 

(es la tarifa mínima, a partir de 15 dies que en principi no seria mai el cas serien 0,25 € per 
pallet i dia) 

- Manipulació entrada-sortida (3€/pallet) = 72€ 
- Portada a l'Auditori de tota la mercaderia classificada per estands = 110€ 

 
                                              TOTAL = 263€ (21.92€ PER ESTAND) + IVA 
 
També existeix la possibilitat opcional de que un cop acabat el congrés TISA faci la recollida de 
material sobrant i el torni als expositors amb cost a part facturat directament al seu destinatari, 
per la qual cosa les mercaderies han de quedar perfectament empaquetades i etiquetades i 
comunicar als responsables del Palau les instruccions de recollida de les mateixes. 
 
Totes aquelles mercaderies per les quals, un cop acabat el congrés, el Palau no tingui 
instruccions de recollida es donaran per abandonades al cap d’una setmana de la finalització 
del congrés, el Palau es reserva el dret a facturar a l’Organització les possibles despeses que 
es puguin generar per l’eliminació de les mercaderies abandonades. 
 
El Palau de Congressos de Girona disposa d’un magatzem obert comú per les mercaderies 
dels expositors i d’un magatzem tancat amb clau per aquelles mercaderies que la Organització 
cregui convenient. La gestió del magatzem tancat amb clau i per tant de les mercaderies que 
s’hi dipositen es responsabilitat en tot moment de la Organització. 
 


