
    
 
  

  
 

 

  
  22, 23, 24 i 25 de gener de 2008 
 

NORMES DE PARTICIPACIÓ  
 
UINFORMACIÓ GENERAL  
 
EXPO JOVE – Saló d’informació i orientació juvenil que té per objectiu principal donar suport als joves en la presa de 
decisions del seu futur professional i laboral. 
 
UORGANITZACIÓ 
 
Consell Comarcal del Gironès i Fira de Girona 
 
ULLOC I DATES DE CELEBRACIÓ:  
 
Del 22 al 25 de gener de 2008 
Palau de Fires.  
 
HH 
 
HORARI 
 
De dimarts a dijous: de 10 a 19.00h 
 
Divendres: de 10 a 15.00h 
 
 
UADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I ADJUDICACIÓ D’ESPAIS  
 
ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS: 
Per tal de ser-hi admès com a expositor, serà requisit indispensable la tramesa del full de sol·licitud de participació 
abans del 30 de novembre de 2007. 
 
Totes les sol·licituds posteriors a aquest termini queden sotmeses a les disponibilitats d’espais. 
L’organització d’ EXPO JOVE  resoldrà les sol·licituds presentades mitjançant l’aplicació dels criteris següents: data de 
sol·licitud, superfície desitjada, sector d’activitat econòmica i serveis sol·licitats. 
 
No es permet la permuta o lloguer de l’espai contractat a terceres empreses o entitats. 
 
L’organització d’ EXPO JOVE 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. 
 
UTARIFES PARTICIPACIÓ  
 
 
 
SÒL LLIURE 

 
 
24m2 

 
 
1.560€ (65€/m2) 

 
Inclou: espai, servei de vigilància i 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€ ) i la 
inserció al catàleg.  (A). 
 

 
PREDECORAT 
 

 
12m2 

 
1.032€ (86€/m2) 

 
Inclou: (A) + estand modular 
 

 
PLAFÓ PUBLICITARI 

 
2m/l 

 
320 € 

 
Inclou: Paret d’exposició, suport per a la col·locació de 
fullets informatius, il·luminació i servei de vigilància i de 
neteja. 
 
 



 
 
 
UCONDICIONS DE PAGAMENT  
 
Entrega a compte de 300€/ 12m2 contractats, en el 
moment de la contractació.  
La resta abans de l’ 11 de gener de 2008. 
En cas de no respectar-ne aquest terminis, l’expositor 
perdrà tots els drets econòmics i d’ús i la superfície 
contractada quedarà a disposició d’ EXPO JOVE.  
El pagament dels serveis facturats amb posterioritat, 
s’haurà de fer abans de retirar les mercaderies del recinte. 
 
UFORMA DE PAGAMENT  
 
Fira de Girona efectuarà el càrrec al compte bancari 
indicat a la sol·licitud d’admissió. 
 
AAANULACIÓ DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ  
 
Ens cas de rescissió de contracte, aquest es resoldrà 
retenint, per part de Fira de Girona un mínim equivalent a 
l’acompte satisfet en el moment de la contractació. 
 
UACREDITACIONS 
 
Cada expositor tindrà dret als passis d’expositor gratuïts 
segons el barem següent: 
 

 
UAPARCAMENT VIGILAT  
 
Fira de Girona,en funció de l’espai disponible,habilitarà 
unes zones destinades a aparcaments d’expositors 
a raó de _______ 30€/unitat (subjecte a disponibilitats) 
 
El pagament del dret garantirà la plaça i vigilància general, 
però Fira de Girona no es fa responsable dels vehicles ni 
del seu contingut. 
 
UPUBLICITAT  
 
S’editarà un desplegable en format Din-A5, en paper 
estucat i a color, on hi haurà tota la informació referent al 
saló. 
 
TARIFES 
             Interior Contraportada 
 
1 Mòdul publicitari  
                               ( 73 x 35mm)  

 
160€ 

 
190€ 

 
2 Mòduls publicitaris 
 (150x35 mm. / 73x75 mm.) 
 

 
250€ 

 
310€ 

 
4 Mòduls publicitaris 
                          (150x75 mm. ) 
 

 
450€ 

 
570€ 

 

 
 
 
 

 
UIMPOSTOS 
 
Els preus indicats no incorporen l’ IVA, el qual serà aplicat 
al tipus reglamentari del 7% per a Fires i Salons. 
 
 
USERVEIS 
 
Fira de Girona posa al vostre abast una àmplia gamma de 
serveis, el detall dels quals podreu trobar a la Carta de 
Serveis. 

 
 

UMUNTATGE DE LES INSTAL·LACIONS  
 
Els expositors podran fer els treballs de muntatge el 21 de 
gener de les 9 del matí a les 22h. Per accedir al recinte, 
serà requisit indispensable estar en possessió de la 
targeta d’Expositor o Muntador.  
 
 
UDESMUNTATGE DE LES INSTAL·LACIONS  
 
El desmuntatge dels estands es farà el mateix dia 25 de 
gener, de les 15h. fins a  les 24h, i el dia 26 de 9 del matí a 
20.00h 
El material que hagi estat exposat haurà d’ésser retirat 
(amb la recollida prèvia del Full de Sortida) dins del 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. 
 
 
 
UOBSERVACIONS 
 
Per a qualsevol circumstància no indicada en aquestes 
Normes de Participació, s’aplicaran les Normes Generals 
de Participació de Fira de Girona. 
 
La presentació de la sol·licitud d’inscripció i contractació 
implica el reconeixement exprés, l’acceptació i el 
compromís de compliment per part de l’empresa sol·licitant 
de totes i cadascuna d’aquestes Normes de Participació. 
 
L’organització es reserva el dret de prendre les mesures 
oportunes per garantir el bon funcionament d’ EXPO 
JOVE. 
 
 
Reproduccions musicals i projecció de pel·lícules : 
 
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

       M2 
 
Fins a 12m2 
De 13 a 24m2 
De 25 a 36m2 
Més de 37m2 

PASSIS D’EXPOSITOR 
     
                3 
                5 
                6 
                8 

Existeix la possibilitat d’adquirir un nombre més gran 
de passis segons les tarifes següents: 
Passis Expositor ___ 6€/unitat 
 




