5a ECOFIRA de NAVATA
8 d'octubre de 2017
BASES DE PARTICIPACIÓ
El diumenge 8 d’octubre, l'Ajuntament de Navata, organitza, per cinquè any
consecutiu, la seva Ecofira, sent, aquesta, una referència al municipi i un esdeveniment
conegut a la comarca. La fira, com és habitual, tindrà lloc al nucli antic especialment a
la plaça de l’Era de l’Obra, i entorn des de les 10 a les 19 h. Enguany, a més dels
productes ecològics , hi haurà: els productes de km.0, els productes de Denominació
d’Origen Empordà (DO) i l’artesania local i comarcal. Tanmateix, com en les altres
edicions, tenen cabuda totes aquelles propostes de caràcter totalment ecològic, donant,
però, prioritat als productors locals i comarcals.
Les presents bases de participació van destinades a productors i venedors de productes
biològics, ecològics i naturals, i suposen el compliment íntegre d'uns criteris i requisits
que s'estableixen a continuació. A més, es fa una invitació extensiva als 44 cellers del
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà, per tal que alguns d’ells, en la
mesura que sigui possible, hi tinguin un paper important.
Totes les sol·licituds que, en el moment de presentar-se, no compleixin les bases,
s'arxivaran sense més tràmits, quedant fora de l'admissió a participar en la fira. Així,
doncs, la formalització de la sol·licitud suposa l'acceptació d'aquestes bases.

Criteris i requisits dels sol·licitants, productes i parades
Poden participar en la fira els productors i comerciants/venedors de productes
biològics, ecològics i naturals que, per les seves característiques i originalitat,
l'organització consideri adient per a aquesta fira. Enguany, al ampliar amb productes
de km. 0, es donarà prioritat a comerciants que extreguin i treballin els seus productes
a un màxim de 50 km de Navata.
A més, per a aconseguir una concessió més justa de les parades entre els sol·licitants i la
màxima varietat en els productes a vendre, cap titular podrà tenir més d'una parada.
Es demanarà que els venedors mostrin una llista de preus que sigui ben visible per a
tots aquells visitants a la fira.
En cas que es rebin altres propostes fora de l’àmbit territorial proposat, si
l’organització, per context, les troba adequades, podrà donar el vistiplau, sempre que
un comerciant de proximitat no ofereixi un producte similar, sent aquesta, com s’ha dit,
la prioritat.
L'organització es reserva el dret de limitar o prohibir la venda de productes en directe,
si aquesta perjudica la imatge professional o fa competència (no anunciada
prèviament) amb altres expositors.
L'organització es reserva el dret d'admissió i el Comitè de Selecció pot tenir en compte
altres qüestions que no es troben expressament escrites en aquestes condicions
generals de participació.

Muntatge:
Els participants hauran de tenir les parades muntades abans de les 9 del matí i en
servei durant tot el dia de la fira, dins l'horari establert i en les zones destinades a les
parades. El desmuntatge es realitzarà al mateix dia a partir de les 19 hores. Caldrà
deixar l'espai net i en les mateixes condicions en què s'ha trobat.
L'organització no aportarà taules, cadires, estructures, cobertes ni llum per a les
parades dels participants, si bé es podran atendre els casos especials de sol·licitud de
llum, sempre que s’hagi parlat prèviament amb l’organització i, sobretot, s’hagi fet
constar a la sol·licitud.
Sectors visibles en els darrers anys
ALIMENTACIÓ


Aliments procedents de l'agricultura biològica i ecològica. Hauran de portar,
obligatòriament, la garantia oficial corresponent d’acord amb al Reglament
(CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i
etiquetatge dels productes ecològics, i el Reglament (CE) 889/2008 de la
Comissió, de 5 de setembre de 2008, que estableix les disposicions d’aplicació
del Reglament (CE) 834/2007 respecte de la producció ecològica, del seu
etiquetat i control.
Productes amb DO,hauran d’aportar el document acreditatiu d’aquesta
qualificació .

ARTESANIA


Activitats econòmiques dedicades a la venda i a l’elaboració de productes
artesans (locals i comarcals). Aquestes parades podran oferir, als visitants,
demostracions de l’ofici artesà en la mateixa parada.

BIOCONSTRUCCIÓ I ENERGIES RENOVABLES


Materials i tècniques constructives per a l’habitatge sa, de procedència natural,
sense tractaments contaminants.

COSMÈTICA I HIGIENE


Es tindrà en compte l’ús d’ingredients de cultiu biològic en els productes.

ECOLOGIA, MEDI AMBIENT i TURISME




SALUT

Equipaments i productes destinats a millorar les condicions mediambientals, el
reciclatge i l'economia amb criteris sostenibles i ètics.
Programes i campanyes de sensibilització ambiental.
Totes les ofertes relacionades amb el turisme responsable (turisme rural,
turisme verd...).
Propostes per l'oci i el temps lliure basades en criteris de respecte i protecció del
medi.




Teràpies considerades complementàries o alternatives, a partir de tractaments
naturals de reconeguda efectivitat utilitzats per terapeutes o metges oficials.
Productes amb components d'origen natural i sense cap tipus d'additiu artificial
o de síntesi. Els productes no estaran testats sobre animals, ni s'haurà utilitzat
per a la seva elaboració productes procedents d'espècies protegides.

TEIXITS i CALÇATS




Teixits i material d'origen biològic, natural i reciclat natural. Només s'admetrà
l'ús de tints naturals.
La composició i la procedència dels materials seran naturals o reciclats no
contaminants, ni obtinguts per procediments contaminants.
Energies renovables no contaminants. Sistemes, aparells i material d'instal·lació
que afavoreixin la implantació de sistemes d'estalvi d'energia i ús d'energies
renovables.

Fiança i Quota
La participació en la fira implica el pagament de la taxa d’ocupació i la corresponent
fiança.
Taxa d’ocupació: 1,20 € el m2, amb una taxa mínima de 6 € segons ordenança.
Fiança: 30 €, que serà retornada el mateix dia de la fira.
L’ingrés de la quota i la fiança es faran efectives un cop la sol·licitud hagi estat
acceptada per part de l'organització i comunicada al sol·licitant.

Sol·licituds
Les sol·licituds s'hauran de fer amb el full d'inscripció adjunt i s'haurà d'acompanyar
tota la documentació que es demana en el mateix full d'inscripció.
A la sol·licitud s'haurà d'incloure informació suficient sobre els productes a exposar o
vendre a més d'un croquis de la parada i informació de la mateixa mitjançant
fotografies o qualsevol altre mitjà que es consideri adient.
El termini per presentar la sol·licitud acaba el 15de setembre de 2017, i es podrà fer
a través del correu electrònic ecofiranavata@navata.org o bé a les oficines de
l'ajuntament de Navata (Plaça de la Vila, 5 17744 Navata)
Durant els dies posteriors al termini de presentació de sol·licituds, es farà pública, a la
pàgina web de l'Ajuntament de Navata (www.navata.org), la relació de parades
acceptades i també via telefònica o per correu electrònic als participants.
Un cop acceptada la sol·licitud i abans del dia 25 de setembre, s'haurà de confirmar
la inscripció mitjançant transferència bancària per l'import de la quota establerta al
número de compte que es facilitarà als participants admesos. Un cop fet el pagament,
en cap cas es retornarà l'import d'inscripció.

Distribució de l'espai

El lloc exacte d'instal·lació de la parada serà indicat per l'organització, no podent
canviar-se sota cap concepte, excepte quan així ho autoritzi l'organització.
L'organització es reserva el dret de modificar la superfície i/o la ubicació assignades si
les circumstàncies ho exigeixen sense que això esdevingui una indemnització ni
compensació a l'expositor.
En cas d'absència o retard, per un cas de força major, agrairíem que es comuniqués, tan
aviat com es pugui, a l'ajuntament de Navata (Tel. 972565004 o 606465772 – Ramon
Solés, regidor de cultura).

Altres
L'Ajuntament editarà un tríptic enunciatiu de la fira on es publicarà la relació dels
expositors participants, motiu pel qual es demana no només respectar les dates
presentades sinó també compromís amb allò pactat.
Els expositors hauran de tenir cura de la vigilància de les seves parades durant les hores
que estigui oberta la fira.
En cas de mal temps, l'organització es reserva el dret d'anul·lar i posposar la fira.

