


EXPOSITORS I ACTIVITATS

L’Ajuntament de Canyelles organitza el pròxim 
18 d’octubre de 2014, l’ECO Canyelles.

Una fira ecològica i natural, a la comarca del 
Garraf. Concebuda com una gran festa itinerant 
per tota Catalunya. Amb col·laboració de 
l’empresa de marketing Advertising & Domain, 
S.L.

L’horari d’aquesta festa serà, el dia 18 d’octubre  
des de les 10.00 h. del matí a les 19,00 h. de la 
tarda.

Serà una festa per gaudir tota la família, 
on els més petits podran jugar, fer tallers, 
manualitats, aprendre a reciclar, etc. Els 
pares podran conèixer tot el que envolta 
el món del reciclatge i la conservació del 
medi ambient i descobrir noves formes 
d’estalviar en la seva vida quotidiana.

L’àrea d’expositors estarà situada al carrer Major, 
diverses activitats infantils estaran ubicades a 
la pista del Casal i al costat una barbacoa per 
degustar… carns, verdures, fruites, vins i d’altres 
menges ecològiques i poder passar un dia amb 
la família i els amics.

En aquest dossier trobareu totes les indicacions, 
per reservar el vostre espai i formar part 
d’aquest esdeveniment, que estem convençuts 
que serà tot un èxit.

Diferents sectors que ocuparan els 
espaisde l’ECO Canyelles.

 ÀMBITS
  Alimentació ecològica 

  Compostatge

  Cosmètica bio

  Mobilitat sostenible

  Productes naturals

  Reciclatge

  Teràpies naturals

  Textil ecològic 

  Turisme rural

 JOCS INFANTILS

  Inflable

  Laberint

  Manualitats

 ACTIVITATS PARAL·LES

  Dixieland                                                         Tast

  Oktoberfest 

 

PRESENTACIÓ



Poden participar tots els expositors que compleixen 
els criteris proposats per a cada sector, que 
relacionem en aquest dossier.

Les sol·licituds de reserva d’espais s’han de formular 
per escrit amb el model d’imprès que s’adjunta, 
degudament emplenat i enviar-lo a:

comercial@aidcreativos.com

L’organització adjudicarà els espais sota criteri 
d’ordre tècnic.

L’abonament dels espais contractats es farà 
mitjançant, transferència bancària al nº de compte: 

IBAN ES18 2100 3304 0122 0011 8014

Els expositors que, amb l’espai reservat, renunciïn a 
participar en la fira, han de notificar-ho, com a mínim 
quinze dies abans de la inauguració.

Si per alguna raó, l’organització no pot posar a 
disposició de l’expositor l’espai adjudicat, s’assignarà 
un altre espai de les mateixes dimensions.

Es prohibeix la cessió o el sotsarrendament espais 
sense el consentiment exprés de l’organització.

La instal·lació i col·locació de les mercaderies a exposar, 
ha d’estar totalment finalitzada a les 09,30 h.

Queda prohibida l’exposició de productes que no 
compleixin els criteris generals i específics de l’ECO 
Canyelles, així com els productes que per la seva 
naturalesa, puguin molestar els altres expositors o el 
públic en general, en especial productes perillosos, 
insalubres o que puguin deteriorar les instal·lacions.

Està totalment prohibit clavar claus, pintar o 
qualsevol manipulació que pugui alterar l’estat que 
van ésser lliurats els espais i els seus elements.

Està totalment prohibit la instal·lació de megafonia i 
música.

El personal responsable de l’organització pot 
inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions 
dels espais, per tal de comprovar si s’ajusten a les 
prescripcions reglamentàries.

L’exposició dels productes queda limitada a l’interior 
l’espai adjudicat, quedant prohibida la proliferació de 
reclams publicitaris.

L’organització declina tota responsabilitat per danys 
que puguin sofrir les instal·lacions i els objectes 
exposats, tant pel que fa a deteriorament com pel 
que fa a robatori d’objectes.

Els espais han d’estar oberts durant tot l’horari de la 
fira. Finalitzada la fira, haurà d’ésser necessàriament 
retirat tot el material de l’expositor, l’organització no 
es compromet a tenir contractada vigilància una ve-
gada transcorregudes 2 hores després de la finalit-
zació de la fira.

Si la fira no pogués celebrar-se per causes de 
força major no imputables a l’organització, aquesta 
declina qualsevol responsabilitat, així com a cap 
indemnització per les despeses produïdes.

Tot expositor participant haurà de complir les 
disposicions contingudes en la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, així com qualsevol normativa de 
seguretat i salut existent en relació amb el tipus de 
feina a desenvolupar.

D’igual forma, la documentació acreditativa del seu 
compliment haurà d’estar a disposició de responsable 
de control i seguiment de l’organització.

Tots els participants, per sol fet de signar la sol·licitud 
de reserva d’espai per prendre part a la fira, estan 
obligats en tot al present reglament que, respecte 
als expositors i en la part que els és d’aplicació, 
constitueix el plec de condicions de la contractació.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Organitza: Ajuntament de Canyelles.

Col·labora: A&D Creativos.

Lloc: Carrer Major, davant de la Sala Multicultural. Data: 18 d’octubre de 2014. 

Horari: de 10.00 h. a 19,00 h.



MATERIAL PROMOCIONAL

La comunicació que es durà a terme 
per la promoció d’aquesta festa serà a 
través de diferents mitjans.

  5.000  Flyers

   300 Cartells

   5  Pancartes

   16  Banderoles

Intercanvis de col·laboració amb mitjans 
de la zona.

Roda de premsa.

Comunicats a associacions vinculades amb 
el tema de la festa.

CRITERIS D’ADMISSIÓ

Els productes de l’ECO Canyelles hauran de ser productes que compleixin 
criteris de sostenibilitat. S’entén com a desenvolupament sostenible el que 
satisfà les necessitats de generacions actuals sense hipotecar la capacitat 
de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats (Informe 
Brundtland, 1987)
Bioconstrucció i energies renovables
Els productes s’han d’obtenir mitjançant processos i tècniques no contaminants, 
elaborats amb materials d’origen natural o reciclats. Aquest criteri també 
serveix pel mobiliari i els complements de la llar. Empreses que afavoreixen la 
implantació de sistemes d’estalvi d’energia i ús d’energies renovables.
ONG’s
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. No s’admetran entitats religioses i polítiques.
Productors, elaboradors d’alimentació ecològica
Els productes han de tenir la garantia oficial de l’organisme corresponent 
segons reglament (CE) 834/2007, (CE) 889/2008 y (CE) 1235/2008, amb certificat. 
No es permet CAP producte alimentari que no tingui certificació, encara que 
sigui complement d’un altre producte de certificat.
Educació ambiental i turisme verd
Turisme verd i rural. Propostes d’oci i temps lliure que respectin el medi 
ambient.

Equipaments i serveis d’educació ambiental, programes i campanyes de 
sensibilització ambiental.
Artesania
Elaboració de productes d’artesania. Els productes han de ser realitzats pel 
mateix artesà i els materials usats han de ser d’origen natural.
Els jocs i joguines han de ser de materials naturals 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.
Salut i higiene
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. Productes cosmètics que utilitzin productes naturals i ecològics.
No s’admetran productes els quals la seva composició no coincideixi amb 
l’especificada a l’etiqueta.
La llista d’ingredients ha d’estar en nomenclatura INCI.
Llibreria i música
Llibres relacionats amb la temàtica de la Fira. Sons naturals, música ètnica, 
tradicional, new-age, de relaxació…
Gestió ambiental
Empreses que contribueixen a la gestió ambiental de residus i reciclatge, 
integrats en el seu sistema productiu, consultories, projectes…

www.aidcreativos.com

Organitza: Col·labora: Amb el suport: Patrocinen:



Nom fiscal de l’empresa       DNI/CIF

Nom comercial       

Activitat

Domicili      Localitat            CP

Telèfon    Mòbil    E-mail

Web

Representada per     Càrrec

Transferència a, Advertising & Domain, S.L. La Caixa IBAN ES18 2100 3304 0122 0011 8014

Enviar sol·licitud emplanada per fax al 934 761 746 o per e-mail: comercial@aidcreativos.com, una vegada 
rebut, rebereu una resposta confirmant l’adjudicació.

SOL-LICITUD DE PARTICIPACIÓ

Aquesta reserva només estarà confirmada en fer efectiu el pagament corresponent al 50% de la factura.

50% al lliurament de la sol·licitud d’inscripció.

50% pendent, abans de 8 dies de l’inici de la fira.

La signatura d’aquest contracte implica el coneixement 
i l’acceptació de les condicions de participació.
Accepto les normes de participació i el reglament de
l’ECO Canyelles.

Lloc

   de                          de 2014

L’expositor:

Signatura i segell de l’empresa

18 d’octubre de 2014 de 10.00 h. a 19,00 h.

Tel.: 934 594 337 – Fax.: 934 761 746   e-mail: comercial@aidcreativos.com

Lloguer de l’espai, 3 x 3 mts. 50,00  

SOL.LICITUD D’ESPAI
PREU          QUANTITAT               TOTAL

SUMA

21% IVA

TOTAL

www.aidcreativos.com

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les seves dades seran incorporades en el fitxer automatitzat sota la titularitat de 
Avertising & Domain, S.L. – C/ Nicaragua, 21 - 08811 CANYELLES (Barcelona). Les dades obtingudes únicament seran tractats i utilitzats per a l’activitat la qual s’han sol·licitat i enviar informació sobre activitats 
desenvolupades per Advertising & Domain, S. L., així com donar compliment a les obligacions legals. En cap cas seran cedits a tercers. Poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant 
escrit dirigit a la Avertising & Domain, S.L. – C/ Nicaragua, 21 - 08811Canyelles (Barcelona), indicant el dret que desitgin fer efectiu al telèfon 934 594 337 o a l’adreça de mail comercial@aidcreativos.com

Carrer Major de Canyelles, davant de la Sala Multicultural.


