NORMES DE
PARTICIPACIÓ

DEL 3 AL
6 D’ABRIL
DE 2019
Dc. 3 i dj. 4, de 9 a 15 h
Dv. 5, de 9 a 19 h
Ds. 6, de 9 a 14 h

PALAU DE FIRES
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@FiradeGirona
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ORGANITZA
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PATROCINA

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
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Normes de
participació

LLOC I DATES
DE CELEBRACIÓ

Qui hi pot
participar?

Palau de Fires
de Girona

L'entitat o empresa que
representi els següents sectors:

Horaris:
Dimecres 3 d'abril,
de 9 a 15 h

—Centres de secundària,
batxillerat, formació professional.

Dijous 4 d'abril,
de 9 a 15 h

ADMISSIÓ
DE SOL·lICITUDS
I DISTRIBUCIÓ
D'ESPAIS
La sol·licitud de participació caldrà
adreçar-la per escrit a Fira de Girona abans del dia 5 de març de 2019
i fent ús del formulari corresponent
(SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ) . El
signant de la sol·licitud d’admissió
acceptarà les condicions estipulades en les Normes Generals de Participació, les Normes Específiques
de participació al Saló així com del
Codi Ètic de la Fundació.
L’admissió de les sol·licituds quedarà tancada en el moment en que no
quedin més espais comercials disponibles pel muntatge d’estands.
Les sol·licituds que arribin finalitzat
el termini d’inscripció quedaran sotmeses a les disponibilitats d’espais.
Correspon a l’equip tècnic de Fira
de Girona la facultat de proposar
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—Estudis universitaris, d'idiomes,
altres estudis complementaris.

Divendres 5 d'abril,
de 9 a 19 h

—Formació ocupacional, serveis
d'assessorament i orientació,
suport a la creació d'ocupació.

Dissabte 6 d'abril,
de 9 a 14 h

—Emprenedoria, serveis per als
joves, serveis a l'educació.

l’admissió d’expositors. Les sol·licituds presentades es resoldran
mitjançant l’aplicació dels criteris
següents: data de sol·licitud, superfície desitjada, sector de l’activitat
econòmica i serveis sol·licitats.
L’acceptació definitiva de les participacions quedarà reservada al
Comitè Executiu, qui podrà rebutjar
motivadament aquelles sol·licituds
que no s’ajustin a les finalitats del
saló, als valors promoguts a traves
del Codi Ètic de la Fundació Fira de
Girona, o a les Normes Generals i/o
Específiques de participació al Saló.
La condició d’expositor quedarà definitivament acceptada quan Fira de
Girona hagi rebut l’import estipulat
per aquest concepte en la seva
totalitat, i n’accepti i en confirmi
per escrit l’admissió. Mentre Fira de
Girona no confirmi per escrit l’admissió al sol·licitant, aquest no serà
expositor de manera definitiva. Si
la sol·licitud no pogués ser admesa
per les raons anteriorment exposades, es comunicarà per escrit

aquesta circumstància als sol·licitants i es procedirà a la devolució
de la quantitat ingressada, sense
dret per part del sol·licitant a cap
indemnització.
L’organització de l’Expojove es reserva el dret, per necessitat o força
major, de variar la situació i dimensions dels espais sense que això
comporti cap dret a indemnització.
No es permet la permuta o lloguer
de l’espai contractat a terceres
empreses o entitats.
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tarifes
de
participació

Sòl lliure
Espai, servei de neteja,
assegurança RC de l'expositor
davant de tercers en l'àmbit
de la superfície contractada i
assegurança contra risc d'incendi
i explosió (fins a 12.000 €)

24m2

70€

12m2

96€

10m2

97€

2m/l

320€

4m2

550€

(6x4)

/m2

Predecorat
Espai, estructura modular,
moqueta, il·luminació, rètol,
neteja, assegurança RC de
l'expositor davant de tercers
en l'àmbit de la superfície
contractada i assegurança
contra risc d'incendi i explosió
(fins a 12.000 €)

(4x3)

(5x2)

/m2

/m2

Plafó
publicitari
Paret d'exposició amb imatge del
client, suports per a la col·locació
de fullets informatius. Aquesta
opció no permet l'atenció personalitzada al visitant durant el Saló.

Espai
workshop
2 m/l de paret d'exposició amb
imatge del client, suports per a la
col·locació de fullets informatius,
taulell de 100x50 cm per atenció
al visitant.
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(2x2)
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CONDICIONS
DE PAGAMENT

APARCAMENT
VIGILAT

Entrega a compte del 50%, en
el moment de la contractació.

Fira de Girona, en funció de
l'espai disponible, habilitarà unes
zones destinades a aparcaments
d'expositors a raó de 20 €/u
(subjecte a disponibilitat).

La resta, abans del 31 de març
de 2019.
En cas de no respectar-se
aquests terminis, l'expositor
perdrà tots els drets econòmics
i d'ús, i la superfície contractada
quedarà a disposició
d'EXPOJOVE.

El pagament del dret garantirà
la plaça i vigilància general,
però Fira de Girona no es fa
responsable dels vehicles ni del
seu contingut.

IMPOSTOS
Els preus indicats no incorporen
l'IVA, el qual serà aplicat segons
el tipus reglamentari del 10% per
a fires i salons.

SERVEIS
Fira de Girona posa al vostre
abast una àmplia gamma de serveis, el detall dels quals podreu
trobar a la Carta de Serveis.

El pagament dels serveis
facturats amb posterioritat
s’haurà de fer abans de retirar
les mercaderies del recinte.

FORMA DE
PAGAMENT
Cal efectuar els pagaments
a favor de Fira de Girona
mitjançant una de les formes
següents:
a/ Càrrec al compte bancari
indicat a la sol.licitud d'admissió
b/ Transferència bancària
(enviar un duplicat) al següent
c/c: Caixabank
ES67 2100 8101 97 2300117907
c/ www.firagirona.com

ANUL·LACIÓ
DE SOL·LICITUD
D'ADMISSIÓ
En cas de rescissió de contracte,
Fira de Girona retindrà un
mínim equivalent a l'acompte
satisfet en el moment de la
contractació.

ACREDITACIONS
Cada expositor tindrà dret
als passis d'expositor gratuïts
segons el barem següent:
m2

passis
d'expositor

Fins a 12 m2

3

De 13 a 24 m2

5

De 25 a 36 m2
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Més de 37 m2
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MUNTATGE DE LES
INSTAL·LACIONS
EXPOJOVE 2019

DESMUNTATGE DE
LES INSTAL·LACIONS
EXPOJOVE 2018

Els expositors podran fer els
treballs de muntatge l'1 i el
2 d'abril* de les 8 a 20 h. Per
accedir al recinte, serà requisit
indispensable tenir la targeta
d'Expositor o Muntador.

El desmuntatge dels estands es
farà el mateix 6 d'abril, de 15 a
20 h, i el 8 d'abril, de 9 a 14 h.
El material que hagi estat
exposat haurà d'ésser retirat
dins el termini establert. Un cop
acabada la fira, l'expositor ha
de deixar l'estand/espai ocupat
en les mateixes condicions en
què el va trobar el dia de la seva
ocupació.

* A excepció d'aquelles firmes
expositores que sol·licitin fer-ho
amb antelació.
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OBSERVACIONS

ASSEGURANCES

L'organització es reserva el
dret de prendre les mesures
oportunes per garantir el bon
funcionament d'EXPOJOVE.

Les assegurances incloses en la
participació són:

Reproduccions musicals i
projecció de les pel·lícules
El límit sonor màxim de les
emissions de cada expositor serà
de 3dB sobre el nivell de fons.
Si s’ofereixen audicions musicals
o projeccions de pel·lícules
als estands, s’ha de tenir en
compte que es necessiten
uns drets d'autor que s’han
d'abonar a la Societat General
d'Autors i Editors, davant de la
qual l'expositor assumeix tota
la responsabilitat directa, sense
que Fira de Girona assumeixi
cap responsabilitat directa o
indirecta davant de l'esmentada
societat ni de l'expositor.

Danys materials
Inclou els danys materials
soferts en els béns assegurats
que siguin objecte d'exposició,
a causa d'un dels riscos
coberts, amb el límit del capital
assegurat de 12.000€.

Riscos bàsics coberts
Inclouen: incendi, explosió,
caiguda de llamp i danys d'origen
elèctric.
Els riscos extensius inclouen:
actes de vandalisme o malintencionats, accions tumultuàries,
vagues legals, pluja, vent, pedra o neu, aigua, inundacions,
despeses de desenfangament
i extracció de llots, fum, xoc o
impacte de vehicles terrestres,
caiguda d'astronaus o aeronaus,
ones sòniques i vessament o fuita
accidental de les instal.lacions automàtiques d'extinció d'incendis.

L'ampliació de cobertura per
danys materials (exclòs robatori)
s’ha de subscriure mitjançant el
full de contractació d'ampliació
de danys materials solament
en cas que no s’hagi contractat l'assegurança opcional de
robatori.

L'expositor és responsable de
la mercaderia o dels productes
exposats durant l'horari
d'Expositor assenyalat per la Fira,
de tal manera que respon de les
pèrdues o de les sostraccions
que es produeixin durant
aquestes hores.

PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS

Expositor:

Responsabilitat civil
Inclou els danys personals i/o
materials causats a tercers, dels
quals l'Expositor pugui resultar
responsable civil.

En compliment de la Llei de
prevenció de riscos laborals,
Llei 31/95 i altres normatives de
desenvolupament, entre altres
el RD 171/2004, de coordinació
d'activitats empresarials, els
comuniquem que la informació
relacionada a continuació, els
adjuntarem en el moment de
formalitzar la contractació:
1. Mesures d'actuació en cas
d'emergència.
2. Informació de riscos, mesures
preventives i actuació en
cas d'emergència en fase de
muntatge i desmuntatge.
3. Identificació de riscos en fase
de celebració.
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Recordi que és necessari
que traslladi la informació
abans relacionada a totes
les empreses i treballadors
que col·laborin amb vostè
durant aquesta fira. L'omissió
d'aquesta obligació, i també les
que li siguin pròpies vers els
seus treballadors i contractes,
poden ser sancionades per
l'autoritat competent segons
disposa el RDL 5/2000, Ley de
Infracciones y Sanciones del
Orden Social.
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