1. OBJECTE
El consell comarcal del Baix Ebre, a través de la societat Baix Ebre Innova, SL, vol
donar suport als petits productors i empresaris de la comarca a través de l’assistència
a fires especialitzades en promoció de productes i serveis, i convocarà a les empreses
i associacions professionals a participar-hi.
L’objectiu és que aquells petits productors i/o empreses turístiques puguin tenir accés
a la participació de manera conjunta, per tal de promocionar els seus productes.
2. MODALITATS
El Consell Comarcal oferirà dues modalitats d’assistència a les diferents fires.
Modalitat 1: ASSISTÈNCIA EMPRESARIAL
Les empreses participants compartiran un espai diàfan, que es repartirà entre les
diferents empreses sol·licitants, on s’exposaran els seus productes per tal de donar-ne
difusió i promoció.
Modalitat 2: PRESÈNCIA DE PRODUCTE
Les empreses lliuraran els seus productes als responsables comarcals per tal de
procedir a l’exposició de producte en l’espai firal, sense la participació física de
l’empresa.
Aquesta modalitat dependrà de l’espai contractat i si les característiques ho permeten.
3. PUBLICITAT.
El Consell comarcal publicarà la voluntat d’assistir a cada fira a través dels seus canals
de difusió habituals (xarxes socials, web...), i convocarà un termini per a presentar
sol·licituds, a través d’un formulari web.
En l’anunci es detallarà:
- L’especificitat de cada fira, i a quin grup d’empreses van destinades
- Les dates concretes
- Els metres quadrats d’espai de que es disposarà
- El tipus de material que es podrà portar
- El termini per presentar sol·licituds
- El preu públic
- Els costos i el termini de les possibles cancel·lacions.

Codi Validació: 65DHMN4AXE7KX6JD9ZL7XF3JZ | Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 1)
Secretària
Data Signatura: 04/03/2020
HASH: ad787077647edfd4e7a55cfbb6f39c81

DOCUMENT REGULADOR DE L’ACTIVITAT D’ACOMPANYAMENT I ASSISTÈNCIA
A LES PRINCIPALS FIRES DE PRODUCTE AGROALIMENTARI I/O TURÍSTIC

4. SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Persones físiques
La sol·licitud i la documentació obligatòria es presentaran al Registre General del
Consell Comarcal del Baix Ebre c. Barcelona, 152, 43500 Tortosa, o en qualsevol dels
llocs a què fa referència l’art. 16 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Preferentment, però, es presentaran a l’apartat instància genèrica, a través de la seu
electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre
Persones jurídiques
Obligatòriament s’han de presentar a l’apartat instància genèrica, a través de la seu
electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre
Documentació
Totes les empreses hauran d’adjuntar:
1. Model de participació degudament emplenat i signat
2. Document acreditatiu del NIF
3. Document acreditatiu de la personalitat i poders dels signants
5. REQUISITS DE LES EMPRESES PARTICIPANTS
. Tenir l’adreça fiscal, el centre de producció o el lloc de cultiu en algun municipi de la
comarca del Baix Ebre.

. En el cas dels espais firals de producte agroalimentari, comercialitzar producte
agroalimentari del territori

6. SELECCIÓ DE LES EMPRESES PARTICIPANTS
La selecció de les empreses participants es realitzarà seguint l'ordre cronològic de
recepció de sol·licitud i prèvia avaluació dels requisits d’admissió. En cas que el
nombre total de peticions fos superior a l'espai contractat, les sol·licituds no admeses
es mantindran en llista d'espera per si es produís alguna cancel·lació, i tindran
preferència d’accés a properes convocatòries, prèvia acceptació.
Un cop acabat el termini de recepció de sol·licituds, es comunicarà a les empreses
seleccionades per mitjans electrònics.
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. Estar adherit a la Marca Reserva de la Biosfera o haver-ne realitzat la sol·licitud
abans de l’inici de la convocatòria.

Un cop seleccionades les diferents empreses es realitzaran sessions conjuntes per tal
de definir els espais firals i les activitats paral·leles que es puguin derivar de
l’assistència a fires, que anirà a càrrec de cada participant.
7. QUOTA DE PARTICIPACIÓ
La quota de participació es fixarà a través d’un preu públic. Aquest preu variarà en
funció del preu de l’assistència a cada fira, i dels serveis que s’hagin de prestar en
cada cas.
Hi haurà una quota de participació diferent depenent de la modalitat que s’hagi escollit
en cada cas.
8. CONTINGUT
El pagament del preu públic comprendrà els següents serveis principals:

-

-

Quota de participació a la fira o acció promocional.
Construcció i decoració de l’estand general
Neteja i serveis addicionals de l’estand (llum i aigua).
Acreditació dels participants
Altres serveis que es puguin estipular en cada cas.

9. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS
Modalitat 1:

-

Fer el pagament en el termini fixat
Atendre i custodiar l’espai assignat per oferir una bona imatge del conjunt de
l'estand al llarg de tota la fira.
Preveure adequadament la quantitat de material necessària per atendre al
públic durant els dies de la fira i, si escau, dosificar-lo perquè arribi a aquest
objectiu.

Cancel·lacions: les cancel·lacions suposaran el pagament de l'import establert en
la sol·licitud donada la impossibilitat d'anul·lació dels costos ocasionats. La
cancel·lació de la participació haurà de ser notificada per escrit.
Modalitat 2:
- Fer el pagament en el termini fixat
- Fer arribar el producte a exposat al recinte firal
- Cancel·lacions: les cancel·lacions suposaran el pagament de l'import establert
en la sol·licitud donada la impossibilitat d'anul·lació dels costos ocasionats. La
cancel·lació de la participació haurà de ser notificada per escrit.
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