L’entitat ecologista IPCENA (Institut de Ponent per a la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural) organitza la
o Les transferències bancàries es realitzaran a:

natural o reciclats. Aquest criteri també serveix pel mobiliari i
els complements de la llar.
o Empreses que afavoreixen la implantació de sistemes
d’estalvi d’energia i ús d’energies renovables.
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A. DADES GENERALS
A.1

EMPLAÇAMENT I DATES
Del 16 al 18 de febrer del 2018 al pavelló 4 del recinte firal de
Fira de Lleida, Camps Elisis, Av. de les Garrigues nº1.

A.2

INAUGURACIÓ
Divendres 16 de febrer de 2018 a les 17h.

A.3

CLOENDA
Diumenge 18 de febrer de 2018 a les 20:30h.

A.4

HORARIS
Divendres
Dissabte-diumenge

A.5

A.6

o Tots els productes han de ser declarats abans de l’inici de la
Fira.
o Es prohibeixen exposar materials perillosos que puguin
afectar als altres participants.
o La responsabilitat en la custòdia dels productes anirà a
càrrec de l’expositor.
o No hi ha assegurança de robatori, però es pot sol·licitar
per part de l’expositor, declarant els bens per fer-la
ajustada als objectes i valors que té.
o No es permet exhibir o vendre productes d’alimentació que
no provinguin de l’agricultura i ramaderia ecològica.
B.5

Expositors
16 – 21:30h
9 – 21:30h

Públic
17 – 20:30h
10 – 20:30h

SERVEIS
Ecobar, biorestaurant, guarderia i ludoteca d’infants, àrea de
descans, consigna, aparcament de bicicletes, guardaroba,
guarderia de gossos.

B.6

ACTIVITATS
Tallers, conferències, projeccions, mostres, concursos,…

B. EXPOSITORS
B.1

CONDICIONS D’ADMISSIÓ
L’organització es reserva el dret d’admissió dels expositors. Les
condicions d’admissió impliquen:
o La inscripció de l’expositor serà efectiva quan es retorni a
l’organització el contracte omplert i s’hagi ingressat el primer
25% de l’import de l’estand més l’IVA.
o El 25% de l’import de l’estand no es retornarà en cas de no
venir a la Fira.
o Complir els criteris de participació. L’organització podrà
rebutjar aquelles sol.licituds que no s’ajustin a les finalitats de la
Fira.

B.2

B.3

B.4

EXCLUSIONS
o Quedarà exclòs l’expositor que hagi estat responsable de
qualsevol actuació que hagi malmés el medi ambient o hagi
tingut repercussions a la salut de les persones.
o Els expositors, que els seus productes els hagin obtingut a
partir d’experimentació amb animals i/o mitjançant el treball
d’infants o persones en explotació laboral.
o Els expositors que estiguin vinculats a la producció d’energia
nuclear, la fabricació d’armament o que realitzin la manipulació
genètica.
RESPONSABILITATS DE L’EXPOSITOR
o És responsable dels possibles danys que per acció pròpia
causi a tercers durant la Fira.
o Haurà de tenir assegurat al seu personal. L’organització no es
farà responsable de cap incidència que es pugui donar al
respecte.
PRODUCTES
o No s’exposaran productes fabricats sota condicions
d’explotació laboral.
o No s’admetrà l’ús de material provinent d’espècies protegides o
en perill d’extinció.
o Els envasos, recipients o embalatges usats per a la distribució
de productes han de ser preferentment reutilitzables o
reciclables (vidre o paper) evitant plàtics, llaunes i recursos no
renovables.
o No podran fer referència a aspectes religiosos o polítics.

ONG’s
o S’engloben organitzacions ecologistes, de protecció de la
natura, de defensa ambiental i dels drets dels animals, de
producció biològica, de comerç just, entre altres.
o No s’admetran entitats religioses i polítiques

B.7

Educació ambiental i turisme verd
o Turisme verd i rural. Propostes d’oci i temps lliure que
respectin el medi ambient.
o Equipaments i serveis d’educació ambiental, programes i
campanyes de sensibilització ambiental.
Tèxtil i calçat
o Teixits i materials d’origen biològic o reciclat.
o Només s’admet l’ús de tints naturals.

BOSSES I GOTS DE DEGUSTACIÓ
L’expositor no podrà entregar al visitant els productes venuts
o material informatiu en bosses de plàstic. Tampoc es
podran fer degustacions en gots i plats de plàstic. Es
podran dispensar bosses de roba o paper i oferir les
degustacions en gots i plats de vidre o altres productes
compostables.

Artesania
o Elaboració de productes d’artesania. No es permeten els
productes alimentaris.
o Els productes han de ser realitzats pel propi artesà o
empresa sol.licitant.
o Els materials usats han de ser d’origen natural.
o Els jocs i joguines han de ser de materials natural o reciclats
sense cap tipus de tractament sintètic. Les pintures i
vernissos han de ser naturals i sense cap substància tòxica.
No s’admetran jocs ni joguines que indueixin a la
violència.

INCOMPLIMENTS
o L’organització es reserva el dret a limitar, prohibir i retirar la
venda de productes en el transcurs de la Fira quan no se
segueixin les condicions, tenint en compte que:
- si existeix en l’estand 1 o 2 productes que no s’adeqüin
als criteris de participació, seran retirats immediatament;
- si es troben 3 o més productes es perdrà el dret a
l’estand i l’expositor haurà de desallotjar l’espai sense
poder reclamar res a l’organització.
o L’organització es reserva el dret d’admissió.
o L’organització es reserva el dret d’autoritzar o no l’exhibició
de maquinària en funcionament amb la prèvia sol.licitud per
part de l’expositor.
o L’organització no serà responsable de les pèrdues, danys
substracció o robatori si no està assegurat.
o L’organització pot inspeccionar en qualsevol moment les
instal.lacions dels estands, per tal de comprovar si s’ajusten a
les condicions i criteris de la Fira.

Llibreria i música
o Llibres relacionats amb la temàtica de la Fira.
o Sons naturals, música ètnica, tradicional, new-age, de
relaxació…

Un cop acomplertes les condicions generals i les corresponents
obligacions s’hauran de seguir els següents criteris:

UBICACIÓ
o L’expositor haurà d’assenyalar al contracte l’estand que
desitjaria ocupar (A1, J2, E34…). Consultar el plànol del
pavelló.
o L’organització es reserva el dret a poder canviar de lloc a un
expositor.

E.2

CARACTERÍSTIQUES
o Si es desitja contractar altres instal·lacions (aigua,
quadre de 10A o 20A, moqueta, mobiliari, assegurança de
robatori..) cal consultar a l’organització.
o Estands modulars:
- Quadre elèctric amb presa de corrent alterna de 220V
- Il.luminació mitjançant focus
- Retolació uniforme per a tots els estands (30 caràcters per
frontal)
- Alçada de l’estand de 2’5m amb plafons de 1m d’amplada
o Només espai:
- Quadre elèctric amb presa de corrent alterna de 220V,
sense focus ni rètol.

E.3

MUNTATGE
o Des del dimecres 14 de febrer a les 9h fins el divendres 16 de
febrer a les 14h. A partir d’aquesta hora es realitzarà la neteja
del pavelló i no es permetrà cap muntatge.
o L’estand haurà de romandre obert durant l’horari d’exposició
de Fira Natura.
o Durant la fira s’haurà d’evitar la entrada de material i
subministraments que requereixin vehicle.
o Es prohibeix la cessió o relloguer d’estands.
o Queda prohibida la col·locació de publicitat política.
o Queda prohibida la instal·lació de música i megafonia que
causin molèsties.
o Els expositors que causin desperfectes a l’estructura de
l’estand o dels elements decoratius estan obligats a repararho o a reposar-ho.
o A les parets dels estands no es poden clavar cap mena
d’objectes que generin desperfectes com claus, etc.

E.4

DESMUNTATGE
o Des del diumenge 18 de febrer a partir de les 21h fins les 14h
del dilluns 19 de febrer.
o La liquidació total del material, mobiliari, objectes... anirà a
càrrec de l’expositor.
o S’haurà de deixar l’espai completament net i sense
escombraries, retirant també tots els objectes adhesius de les
parets dels estands.

Gestió ambiental
o Empreses que contribueixen a la gestió ambiental de residus
i reciclatge, integrats en el seu sistema productiu,
consultories, projectes…

D. PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
D.1

Bioconstrucció i energies renovables
o Els productes s’han d’obtenir mitjançant processos i
tècniques no contaminants, elaborats amb materials d’origen

E.1

Institucions
o Administracions que contribueixen a la gestió del medi
ambient.

C. CRITERIS DE PARTICIPACIÓ

D.2

TERMINIS
o Fins que s’acabi l’espai disponible, cal transmetre:
- contracte degudament omplert, signat i segellat.
- còpia del justificant bancari del pagament del primer 25%
de l’import total de l’estand. Cal fer constar el nom
comercial de l’expositor a l’ingrés.
Si manca un dels dos documents no es considerarà
formalitzada la inscripció.
PAGAMENT
o No s’admetran talons.

NOTES
o Qualsevol incompliment d’aquest tràmits deriva la denegació
de la sol.licitud i la pèrdua del dret a reclamar el
reemborsament del 25% inicial. L’expositor perdrà tots els
drets sobre l’espai reservat passant a disposició de
l’organització.
o Si no es pogués realitzar Fira Natura per causa major, els
expositors només tindran dret a la devolució de les quantitats
entregades i sense cap mena d’indemnització.
o La renúncia de l’expositor a participar a la Fira és també
motiu de pèrdua del pagament realitzat.
o El preu inclou l’assegurança de responsabilitat civil, la
inscripció en el catàleg d’expositors i la vigilància.
o El pagament de l’assegurança de robatori va a càrrec de
l’expositor la qual ha de sol·licitar prèviament.

E. ESTAND

Salut i higiene
o Teràpies naturals o alternatives i aparells relacionats, centres,
cases de repòs…que tinguin com a finalitat la millora i/o cura
de l’individu amb mètodes naturals.
o Tindran preferència els productes cosmètics elaborats a partir
de matèries primes ecològiques i on el producte estigui
certificat com a bio.
o No s’admetran productes els quals la seva composició no
coincideixi amb l’especificada a l’etiqueta.
o La llista d’ingredients ha d’estar en nomenclatura INCI.

SERVEIS PER ALS EXPOSITORS
o Connexió a internet
o Oferta hotelera
o Mobiliari per l’estand (sol·licitar prèviament)
o Ecobar i biorestaurant
o Servei de vigilància
o Pàrquing

Productors, elaboradors i alimentació biològica
o Els productes han de tenir la garantia oficial de l’organisme
corresponent segons reglament CEE 2092/91, amb certificat.
o No es permet CAP producte alimentari que no tingui
certificació, excepte els que puguin presentar factures que
justifiquin que totes les matèries primes estan certificades.
o Pel que fa als expositors que elaborin menjar al moment, tots
els ingredients i aliments han de ser ecològics, inclosos
salses i el pa, (elaboració d’entrepans, degustació d’oli,
etc).

D.3

