AJUNTAMENT DE BERGA
Promoció Econòmica

INSTRUCCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ A LA FIRA AMBSENSE

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA • Tel. (+34) 93 821 43 33 • Fax (+34) 93 821 17 87 • promocioeconomica@ajberga.cat

Data límit de presentació de sol·licitud: fins el 10 de març del 2017
Entrega de les sol·licituds: per via telemàtica (obligatori entitats jurídiques)
(www.ajberga.cat apartat de “Serveis i Tràmits”; “Tràmits i gestions”). També es pot
tramitar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Berga, o bé per correu
certificat a: l’Ajuntament de Berga, Plaça St. Pere núm.1, 08600 Berga.
Nom de la Fira:

Fira “AMBSENSE”

Ciutat:

Berga

Dia de celebració:

Dissabte 1 d’abril de 2017

Horari:

de 10 h. a 21 h

Ubicació: Pg. de la Pau.

Horari de muntatge: El muntatge es podrà efectuar el mateix dissabte a partir de les 7h
del matí.
Horari de desmuntatge: Dissabte a partir de les 21 h.
Confirmació de sol·licituds: el 17 de març de 2017 a www.ajberga.cat.
Període de pagament: edició 2017 exempt de pagament.
E-mail:

firesberga@ajberga.cat web: www.ajberga.cat

Organitza: Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga.

AJUNTAMENT DE BERGA
Promoció Econòmica

ESPAIS FIRA
CARPES
Cada expositor disposarà d’una carpa de 3x3, una taula de 1,80x70 i presa de corrent
elèctrica facilitada per l’organització. En cas que l’expositor dugui una food-track o una
parada especial, cal que ho informi en la sol·licitud indicant les dimensions i les
necessitats (aigua, llum, etc.).
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NORMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ
1.Condicions d’inscripcions
Impresos de la sol·licitud: www.ajberga.cat apartat de “Serveis i Tràmits”; “Tràmits i
gestions”).
Cada sol·licitud consta de dues parts, la primera destinada a les dades de l’expositor i la
segona als espais i/o serveis a contractar. En aquesta segona part caldrà marcar els
conceptes i les unitats que es volen contractar.
Cal omplir la sol·licitud a ser possible amb ordinador o, sinó, amb majúscules i lletra ben
clara. Cal especificar clarament el nom de la Retolació.
Aquesta sol·licitud s’ha de tramitar prioritàriament per via telemàtica. Altres vies de
tramitació són entregar-la a l’OAC (oficina d’Atenció Ciutadana) de l’Ajuntament de
Berga i entrar a registre, o bé enviar-la per correu certificat (Plaça St. Pere 1, 08600
Berga, a l’atenció de Promoció econòmica).
Confirmació: 17 de març de 2017
Publicació d’expositors admesos a la pàgina web (www.ajberga.cat) i per e-mail, a tots
aquells que ens el faciliteu en el moment de fer la inscripció.
És important recordar que el període d’inscripció finalitza el dia 10 de març; totes
aquelles inscripcions fora de termini no seran admeses.
En cas que es produeixi una demanda superior a la capacitat de la Fira, es tindrà en
compte l’adequació estricta a l’objectiu d’aquesta. Si tot i així hi hagués excés de
demanda, es realitzarà un sorteig on hi podran ser presents tots els interessats en
participar-hi.
2. Adjudicacions d’espais
El muntatge interior de les carpes podrà efectuar-se el dia 1 d’abril a partir de les 7h.
L’exposició de productes és limitada a l’espai interior de la carpa. Queda prohibit ocupar
els vials i la circulació de reclams publicitaris pel recinte firal.
Cap sistema de megafonia no podrà interferir en el so ambiental de la Fira.
Finalitzada la Fira haurà d’ésser necessàriament retirat tot el material exhibit per
l’expositor, deixant en bon estat els espais ocupats. Cal recordar que un cop finalitzada,
ja no es disposa de servei de vigilància ni de la corresponent assegurança.
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Resta totalment prohibit clavar claus, pintar o dur a terme qualsevol altra manipulació
que pugui alterar l’estat en què van ser entregades les carpes.

3.Serveis
Llum i força motriu
La il·luminació general de l’espai firal anirà a càrrec de l’organització.
La necessitat de llum i força motriu caldrà especificar-la a la instància corresponent. La
potència de llum serà de 1,1kw aproximadament.
Aquests serveis s’hauran de desconnectar en finalitzar la jornada firal.
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Neteja
Cada expositor es farà càrrec de la neteja del seu espai firal o carpa.
L’organització de la fira s’encarrega de la neteja dels espais comuns.
Atenció als expositors per part del personal de l’organització.
Entrega de targes de pàrquing per cada un dels expositors, zona d’aparcament que
disposa l’espai del recinte firal.
Wifi, es diposarà de wifi només pels expositors amb una contrasenya específica.
4.Muntatge i desmuntatge
Durant el desmuntatge, per tal d’evitar robatoris i pèrdues de material, es recomana
retirar prèviament totes les mercaderies, fotos, pòsters i altres materials.
Els expositors han de treure tots els seus productes i deixar l’espai o carpa que
ocupaven en les mateixes condicions que el van rebre. No es pot començar a
desmuntar la carpa o espai contractat abans de les 21 hores del dia de la fira.

5.Preus i condicions de pagament
L’edició 2017 està exempta de pagament. La cessió de material estarà sotmesa a una
fiança.
6.Anul.lacions i modificacions de l’espai
Els espais contractats són indivisibles i no es poden cedir totalment o parcialment a un
tercer.
Si després de l’adjudicació l’expositor sol.licita una modificació de l’espai, perdrà la
ubicació inicialment adjudicada, amb la possibilitat d’optar a una de nova entre els
espais lliures disponibles.
Si, un cop confirmat, l’expositor renuncia a participar a la fira fins a quinze dies abans de
la seva inauguració, perdrà la fiança.
L’organització es reserva la facultat de modificar la ubicació de l’expositor, si fos
necessari per circumstàncies excepcionals, sense dret a cap indemnització, tractant de
trobar un espai de característiques similars.
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7.Desconvocatòria i suspensió
Si per causes imputables a l’organització hagués de ser desconvocada la fira, els
expositors només tindran dret a la devolució de les quantitats entregades sense dret a
cap indemnització.
8.Vigilància
Durant el migdia, no hi haurà servei de vigilància. Per tant, caldrà que cada expositor
tingui cura del seu espai.
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La comissió organitzadora estarà eximida de qualsevol risc que puguin córrer les
persones dependents dels expositors, així com de les seves instal·lacions i mercaderies.

9. Protecció de dades
D’acord amb el que estableix la llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter
personal, les dades facilitades pels expositors seran tractades de forma automatitzada
en els fitxers de l’organització.
L’expositor autoritza a que aquestes dades siguin utilitzades per remetre ofertes d’altres
fires que s’organitzi des de la mateixa entitat.

Per més informació: firesberga@ajberga.cat

Persones de contacte:
Adriana Balladares (+34) 93 821 43 33

L’ORGANITZACIÓ PODRÀ INTERVENIR PERQUÈ ES COMPLEIXIN TOTES I
CADASCUNA DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

