Direcció General de *Desenvolupament Rural
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Carrer de la *Democràcia, 77 · 46018 València
www.gva.es

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ FIRES 2020-2021
ESTAND CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Febrer 2020

És imprescindible realitzar la sol·licitud de par/cipació a través de la web de ges/ó de ﬁres habilitada per a
tal efecte: http://feriascapa.gva.es.
INSCRIPCIÓ I TERMINI D'ADMISSIÓ SOL·LICITUDS
FIRA

LLOC

SECTOR

DATA

TERMINI ADMISSIÓ
SOL·LICITUDS

SIAL

París

Alimentació i
begudes

18-22 octubre 2020

31 de març 2020

Madrid

Fruites i verdures

20-22 octubre 2020

31 de març 2020

FRUIT

Berlín

Fruites i verdures

3-5 febrer 2021

30 de juny 2020

LOGÍSTICA

Alemanya

BIOFACH

Nuremberg

Productes ecològics

Febrer 2021

30 Juny 2020

Vi

Març 2021

30 de juny 2020

FRUIT ATTRACTION

Alemanya
PROWEIN

Düsseldorf
Alemanya

GOURMETS

Madrid

Productes gurmet

Abril 2021

30 de juny 2020

ORGANIC FOOD IBERIA

Madrid

Productes ecològics

Juny 2021

31 de juliol 2020

Les empreses que no es/guen donades d'alta com a usuàries hauran de fer-ho prèviament en el link a dalt
indicat («Donar-se d'alta») i ser admeses per part de la Conselleria. A con/nuació hauran de sol·licitar
par/cipar en les ﬁres que es/guen interessades.
Atés que en la data en què s'obri el termini perquè les empreses interessades sol·liciten par/cipar junt amb
la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climà/ca i Transició Ecològica encara no
s'ha seleccionat l'empresa encarregada del muntatge, la preinscripció no garanteix la par/cipació en
aquesta, ja que aquesta queda supeditada a l'existència efec/va d'empresa de muntatge. Per tant, aquesta

administració no es fa responsable que per causes alienes a la seua voluntat, ﬁnalment no es puga
par/cipar en algun dels certàmens ﬁrals inclosos en la taula anterior.
La par/cipació en les ﬁres a dalt indicades en l'estand de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climà/ca i Transició Ecològica es dirigeix prioritàriament a empreses agroalimentàries
productores i elaboradores de la Comunitat Valenciana, els productes de les quals siguen exportables i amb
comercialització pròpia. A més, l'empresa ha de /ndre una clara vocació exportadora demostrable. Així
mateix, podran par/cipar associacions i ﬁgures de qualitat agroalimentàries de la Comunitat Valenciana1.

Criteris de valoració d'empreses

La selecció d'empreses par/cipants serà sobre la base dels criteris descrits a con/nuació sempre que
complisquen el requisit de ser empresa/coopera/va agroalimentària valenciana.
Hauran d'estar donades d'alta en els corresponents registres (sanitaris, REA, REM, registre embotellador…) de conformitat amb la
legislació que els siga aplicable.

En cas que les sol·licituds de par/cipació siguen superiors a l'espai disponible, la Conselleria es reserva el
dret d'acceptar les empreses sobre la base dels criteris objec/us que es detallen a con/nuació:

Criteris de valoració

Ponderació (punts)

Percentatge d'exportació respecte a la facturació total de l'empresa (Fires Sial, +10% : 1
Fruit Logís/ca, Biofach i Prowein).
+30%: 2
+70%: 3

Percentatge d'exportació respecte a la facturació total de l'empresa (Fires Fruit +10% : 1
AVrac/on, Organic Food Iberia i Gourmets).
Disposició de pàgina web en anglés i/o altres idiomes

2

Des/nacions d'exportació

0-2
Països:+ 3 UE o 1 Tercers: 1
Països: +6 UE o 3 Tercers: 2

1 Els sol·licitants que siguen Consells Reguladors o òrgans de gestió de ﬁgures de qualitat agroalimentàries diferenciada de la
Comunitat Valenciana o entitats gestores de l'autorització de l'ús de les Marques CV tindran preferència sobre la resta de sol·licitants.

Microempresa
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és aquella que compleix els següents requisits:
•

Plan/lla: < 10

•

Volum de negocis anual ≤ 2 milions €

•

Balanç general anual ≤ 2 milions €.

D'acord amb la recomanació 2003/361/CE de la Comissió Europea de 6 de
maig 2003.
Coopera/va o SAT

- Coopera/va 2 punts.
- SAT 1 punt

Pertànyer a alguna ﬁgura de qualitat agroalimentària diferenciada (DOP, IGP, 3
ETG o marca CV2).
Comptar amb cer/ﬁcació de producció ecològica expedida pel Comité 4
d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAU-CV). (Perquè es valore
aquest apartat ha d'oferir aquests productes i promocionar-los en la ﬁra en la
qual par/cipe).
Comptar amb la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana o amb el 1
DQA (Document de Qualiﬁcació Artesana).
Ser la primera vegada que par/cipa en aquesta ﬁra a través de l'estand de la 1
Conselleria d'Agricultura.
En funció de la par/cipació i representació de les dones en aquesta3.

- Empreses dirigides i/o administrades
per dones: 1.
- Empreses en les quals més del 30%
dels membres del seu Consell de
Direcció i/o d’Administració siguen
dones: 1.

2
3

Per Marca CV s'entén aquells productes que han obtingut aquest reconeixement de conformitat amb el
que es disposa en el Decret 91/1998, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Marca de
Qualitat CV per a productes agraris i agroalimentaris.
Tots dos punts són acumulables.

Comptar en plan/lla amb personal amb discapacitat o en greu risc d'exclusió 2
social.
Empreses situades i que treballen en zona LEADER4.
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- Ordre cronològic de recepció de la sol·licitud de par/cipació: aquest ordre s'aplicarà, en cas d'insuﬁciència
d'espai, a les empreses que complisquen amb tots els requisits esmentats i hagen ob/ngut la mateixa
puntuació (en igualtat de puntuació /ndrà preferència aquella empresa que haja presentat la seua
sol·licitud abans).
La Conselleria es reserva el dret de sol·licitar a les empreses la documentació jus/ﬁca/va dels requisits
requerits, així com de la comprovació de qualsevol criteri de valoració que vulguen fer valdre.

Addicionalment poden par/cipar, sempre que hi haja disponibilitat de places suﬁcients per a les empreses
productores i/o comercialitzadores de productes agroalimentaris de la Comunitat Valenciana, les empreses
de serveis vinculats a l'ac/vitat agrícola (transports, logís/ca, maquinària…). La seua par/cipació, si és el
cas, també s'establirà en funció de l'ordre cronològic de recepció de la sol·licitud de par/cipació d'aquestes.
Només podran exposar-se en l'estand productes elaborats i/o produïts en la Comunitat Valenciana5.
Les empreses seleccionades com a expositores seran informades per correu electrònic i hauran de
formalitzar la inscripció amb tots els documents d'inscripció (formulari ﬁra i aportació econòmica) en els
terminis indicats. Si no compleixen els terminis indicats, es deses/marà la seua sol·licitud de par/cipació.

Aportació econòmica
L'aportació econòmica és de 1.900 €. Es realitzarà fraccionada en dos pagaments:
- 900 €: s'efectuarà en formalitzar la inscripció (termini a indicar per la Conselleria). És necessari realitzar-la
per a garan/r la reserva de l'espai en el termini deﬁnit, en cas contrari l'empresa seleccionada perdrà el dret
a par/cipar.
- 1.000 €: en la reunió preparatòria de la ﬁra s'indicarà el termini per a realitzar aquesta aportació que
obligatòriament s’efectuarà abans de la ﬁra.
4

5

La relació dels municipis LEADER a l'efecte d'obtindre aquesta puntuació són els que apareixen indicats
en l'Annex II de l'Ordre 5/2016, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, per la qual es convoca i regula la selecció dels Grups d'Acció Local LEADER
2014-2020 i de les estratègies de desenvolupament local participatiu.
Si una empresa a més de productes produïts i/o elaborats en la Comunitat Valenciana disposa d'altres
productes però que han sigut produïts i/o elaborats fora de la Comunitat Valenciana no podran ser
promocionats en l'estand. Exemple: Celler amb vins DOP Utiel-Requena i DOP Rueda (els vins Rueda no
podran promocionar-se en l'estand de la Comunitat Valenciana).

Excepció:
En el cas de la par/cipació en la Fira Organic Food Iberia, l'aportació econòmica serà de 800 euros i es
realitzarà en un únic pagament.
La Consellleria no emet factures per l'aportació econòmica, es realitzarà un jus/ﬁcant o rebut d’aquesta a
l'empresa.
L'empresa que després de formalitzar la inscripció renuncie a par/cipar, perdrà el 100% del pagament
abonat. Només en casos de força major, la Conselleria es reserva el dret de, eventualment, retornar una
part de l'import abonat.
En el cas d'anul·lació de la par/cipació de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climà/ca i Transició Ecològica en la ﬁra per causes de força major o nombre insuﬁcient de par/cipants, la
Conselleria no serà responsable dels possibles danys i perjudicis que aquesta anul·lació poguera ocasionar a
les empreses.

Inscripció
Les empreses la sol·licitud de les quals siga acceptada hauran d'emplenar la següent informació:
•

Dades intranet: hauran d'emplenar totes les dades requerides en el seu perﬁl o bé actualitzar-les
si ja són usuàries.

•

Formulari inscripció sol·licitat pel recinte ﬁral. La signatura d'aquest formulari comporta
l'acceptació de les condicions de par/cipació de la ﬁra i l'obligació d'actuar d'acord amb aquestes.

•

Jus/ﬁcants de pagament, en les dates establides per a cada ﬁra.

Tota la informació s'enviarà a través de la intranet de ges/ó habilitada per a tal efecte.
La signatura del formulari d'inscripció comporta acceptar les condicions de par/cipació de la Conselleria i la norma/va
de la ﬁra així com l'obligació d'actuar d'acord amb aquestes.

Productes a exposar en l'estand
Els productes a exposar en l'estand de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climà/ca i Transició Ecològica hauran de ser exclusivament agroalimentaris6 i produïts en la Comunitat
Valenciana. Dins de cada estand només s'exposaran productes corresponents al /tular d’aquest7. A més, en
l'estand es prohibeix la venda de productes (exposats i emmagatzemats).
6

O vinculats directament amb l'activitat agrària (serveis), per al cas que es dispose d'espai per a ells.

Serveis oferits
La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climà/ca i Transició Ecològica facilitarà els
següents serveis durant les ﬁres:
- Contractació de l'espai a ocupar.
- Decoració part ins/tucional i personalització dels estands coexpositors amb un logo i imatge de cada
empresa.
- Servei d'Internet en la zona comuna.
- Inclusió dels expositors en el catàleg oﬁcial que la ﬁra edite.
- Edició d'un catàleg de coexpositors.
- Manteniment del pavelló (neteja, vigilància, electricitat, aigua, etc.).
- Hostesses per a informació general en l'estand ins/tucional.
- Desplaçament de personal ins/tucional per a donar suport als expositors.
-

No s'inclou el lloguer o contractació d'altres serveis com: neveres, audiovisuals, vinils extra,
connexions o endolls addicionals, permanència llum 24 h, etc. (llevat que aquests es/gueren
inclosos en el corresponent contracte de serveis entre la Conselleria i l'empresa muntadora).

Les empreses que sol·liciten serveis addicionals ho faran sempre a través de la intranet habilitada a aquest
efecte, a l'empresa de disseny i muntatge de l'estand.
L'empresa de muntatge remetrà un pressupost que serà prèviament i obligatòriament acceptat per
l'empresa coexpositora. La Conselleria no es responsabilitza dels serveis contractats directament a la ﬁra.
Decoració

La grandària dels estands variarà en funció del nombre d'empreses i es comunicarà en la reunió informa/va
prèvia a la ﬁra. La decoració bàsica serà homogènia per a tots els estands de la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climà/ca i Transició Ecològica.
7

Excepció: en el cas que el sol·licitant siga una associació o organització de productors legalment
constituïda, o grup d'empreses. En qualsevol cas els productes hauran de ser elaborats i/o produïts en la
Comunitat Valenciana.

Es personalitzarà l'estand de cada empresa amb una imatge i un logo/p en zones concretes i de manera
uniforme en tot el pavelló.
No està permés col·locar cartells, roll up o altres elements (neveres, cartells…) que condicionen la imatge
general de l'estand o bé impedisquen la visibilitat de l'estand veí.
De manera excepcional, i prèvia autorització del personal de la Conselleria, es podran col·locar en les parets
amb una altura de 2.40 m.
No està permés col·locar-los ni fora de la superacie de l'estand ni en les parets con/gües amb l'estand veí.
Les empreses rebran la ﬁtxa tècnica de l'estand /pus amb el mobiliari i elements decora/us que inclou. Si
les empreses desitgen altres elements addicionals, hauran de sol·licitar-los segons es descriu en l'apartat
anterior.
La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climà/ca i Transició Ecològica mitjançant
concurs públic seleccionarà l'empresa decoradora que realitzarà el projecte de decoració i muntatge de
l'estand.

Manteniment
Els serveis de neteja, aigua i electricitat, des de la inauguració de la ﬁra ﬁns a la seua clausura, seran
contractats per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climà/ca i Transició
Ecològica mitjançant l'empresa de muntatge, en/tat ﬁral o amb empreses locals especialitzades. Durant el
desenvolupament de la ﬁra, els expositors seran els únics responsables dels seus estands i, per tant, hauran
de prendre les mesures adequades per a evitar con/ngències.
Els expositors seran els únics responsables dels danys a tercers en què pogueren incórrer com a
conseqüència de la seua par/cipació en la ﬁra, i hauran d'adoptar les mesures necessàries. La Conselleria
declina tota responsabilitat per falta d'adopció de tals mesures.
Altres condicions de par/cipació
Durant la par/cipació en la ﬁra, les empreses coexpositores hauran de respectar i complir les següents
normes:
Comprén la zona i equipament adjudicat en exclusiva a cada expositor. El seu ús adequat exigeix:
-

Man/ndre el decòrum i dignitat propis de la ins/tució que els dona acolliment.
Respectar la imatge general de l'estand ins/tucional.
No envair espais ni equipaments aliens assignats per a una altra ﬁ.

Moderar aquells efectes inherents a l'ac/vitat de l'expositor (fums, sorolls, música
elevada, , etc.), que puguen suposar molès/es per a la resta d'usuaris.

Zones comunes
Comprén les zones de trànsit, magatzems col·lec/us i altres zones i serveis així qualiﬁcats. Quan es faça ús
d'aquestes s'exigirà un aproﬁtament ordenat, net i tolerant.
Magatzem comú: és una dependència comuna per a tots els expositors. Els serveis que s'ofereixen
(prestatgeries, aigua, café, neveres, material de cuina….) són en exclusiva per a les empreses expositores,
si bé s'ha de fer un ús racional i ordenat d’aquests ja que són limitats. S'haurà de man/ndre l'ordre i si es
pren algun material prestat retornar-lo al seu lloc inicial.
Obligacions
Està terminantment prohibit fumar en l'estand de la Conselleria i en el recinte ﬁral.
Els expositors hauran d'atendre el seu estand tots els dies de la ﬁra i complir amb el seu horari d'obertura.
Aquest requisit és, en beneﬁci de tots els coexpositors de l'estand, d'obligat compliment per a totes les
empreses.
La Conselleria no es fa càrrec de les possibles sancions que puga imposar l'organització ﬁral per absència
en l'estand que seran a càrrec de l'empresa absent.
Les empreses que no complisquen amb aquesta norma/va seran penalitzades per part de la Conselleria i
condicionaran la seua par/cipació en futures ﬁres.
Recollir adequadament tots els seus productes en ﬁnalitzar la ﬁra i entregar els elements de l'estand en les
mateixes condicions en què van ser rebuts.

Transport de mostres
La Conselleria no organitza el transport de les mostres per a les ﬁres per la qual cosa no es fa responsable
de la seua recepció. Les empreses par/cipants hauran de ser responsables d'aquestes.

Personal de contacte

Pedro Bustos: Tel.: 96 124 73 01 trade_agp@gva.es

Enrique Culla: Tel.: 96 124 71 87 trade_agp@gva.es

