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1. INFORMACIÓ GENERAL 

1.1. Denominació 

EcoSalud Barcelona 2019 – Saló de la Salut i els Productes Naturals 

1.2. Lloc de Celebració 

Barcelona 

Fira Barcelona - Montjuïc 

Palau 1 

1.3. Caràcter 

Professional i obert al públic 

1.4. Dates 

12, 13 i 14 d’abril de 2019 

1.5. Horari d’obertura 

Divendres 12 i dissabte 13 de 10:00 a 20:00 hores 

Diumenge 14 de 10:00 a 19:00 hores 

1.6. Horari per expositors 

Divendres 12 de 8:00 a 20:30 hores 

Dissabte 13 de 9:00 a 20:30 hores 

Diumenge 14 de 9:00 a 21:30 hores 

1.7. Organització 

Organitza i convoca: INTERALIA, Ferias Profesionales y Congresos, S.A. 

L’òrgan rector d’EcoSalud Barcelona 2019 és el Comitè Organitzador, les 

competències del qual arriben a totes les qüestions relacionades amb la 

Convocatòria y Organització d’EcoSalud Barcelona 2019. 

Correspon al Comitè Executiu, por delegació del Comitè Organitzador, la 

interpretació i el compliment de les presents Condicions Generals de 

Participació per a Expositors. El director del Saló atendrà directament tot 

el referent a l’aplicació d’aquestes Condicions Generals de Participació per 

a Expositors, supervisarà l’organització d’EcoSalud Barcelona 2019 i 

coordinarà la Secretaria General del Saló. 

1.8. Secretaria general 

INTERALIA 

Av. Diagonal, 474 – 08006 Barcelona 

Tel. 902 090 014 / 934 161 466      

e-mail: ferias@interalia.es 
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2. SECTORS D’EXPOSICIÓ 

Participen a EcoSalud aquelles empreses que fabriquen, distribueixen o 

comercialitzen algun dels productes següents: 

✓ Complements alimentaris 

Productes alimentaris la fi dels quals digui complementar la dieta normal 

o consistents en fonts concentrades de nutrients o d’altres substàncies 

que tinguin un efecte nutricional o fisiològic, de forma simple o 

combinada. 

✓ Productes dietètics 

Productes alimentaris destinats a una alimentació especial y apropiats per 

satisfer un objectiu nutricional especial. En aquest sector s’inclouen els 

aliments per a usos mèdics especials, sense gluten, sense lactosa, els 

aliments substitutius per al control de pes, els aliments vegans o la 

nutrició esportiva. 

✓ Alimentació ecològica 

Aliments procedents de l’agricultura y ramaderia ecològica. Aliments 

ecològics transformats i derivats. 

✓ Cosmètica natural 

Productes de cosmètica amb ingredients provinents, en la seva major 

part, de components naturals i amb mètodes de producció y 

transformació respectuosos amb el medi ambient. 

✓ Vida saludable 

Productes i serveis que permetin a les persones portar una vida 

saludable, sostenible y respectuosa amb el medi ambient. 

3. ADMISIÓ D’EXPOSITORS I DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS 

3.1. Correspon a l’Organització la facultat de decisió sobre l’admissió de les 

empreses expositores i la distribució d’espais en l’àmbit del Saló, així com 

l’acceptació dels productes i serveis a exposar d’acord amb els sectors 

d’exposició establerts per a EcoSalud Barcelona 2019. Això s’efectuarà 

atenent a criteris d’ordre tècnic relacionats amb el conjunt del Saló i 

materials a exhibir, dates de sol·licitud, metres quadrats sol·licitats, 

segmentació, harmonia entre espais i dimensions contractades, 

característiques de l’espai sol·licitat i altres estimacions que puguin 

redundar en benefici del conjunt d’expositors i d’EcoSalud, a criteri de 

l’Organització. 

3.2. La reserva d’espais es farà des de la Secretaria General del Saló i s’efectuarà 

en funció dels següents criteris generals: 
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✓ Antiguitat, és a dir, expositors que hagin participat de forma continuada 

en edicions anteriors, sempre que hagin formalitzat la reserva en el 

terme establert per EcoSalud Barcelona 2019. 

✓ Data de la sol·licitud. Ordre de recepció de les sol·licituds. 

✓ Nombre de metres quadrats sol·licitats. 

✓ Segmentació i distribució general de l’espai. 

3.3. Cap d’aquests criteris per si sol serà determinant o vinculant per a 

l’admissió d’expositors o reserva d’espais, sinó que la reserva i adjudicació 

es durà a terme mitjançant la ponderada i adequada valoració, per part de 

de l’Organització, de les sol·licituds rebudes. 

3.4. Quan s’iniciï la comercialització dels espais d’exposició, l’Organització 

notificarà per correu postal i electrònic als expositors de les edicions 

anteriors, que disposaran d'un termini preferent per presentar la seva 

sol·licitud d'admissió, per escrit, com a expositor a EcoSalud Barcelona 

2019. 

Atès que l'interès general de l'Organització, Expositors, Visitants i 

Institucions que donen suport a EcoSalud és que aquesta cita sigui cada 

any més professional, més atractiva i amb major capacitat de convocatòria, 

s'intentarà donar satisfacció als expositors que sol·licitin ampliar la 

superfície d'exposició, oferint alternatives similars en ubicació i superfície 

als expositors que comparteixin illa amb ells i no necessitin un espai més 

gran. 

3.5. L'expositor es compromet a atendre l’estand durant les hores d'obertura 

del certamen. Els estands hauran d'estar obligatòriament oberts durant 

l'horari de visita del certamen. L'Organització es reserva el dret de clausurar 

l’estand o les instal·lacions que incompleixin les condicions de les presents 

Condicions per a Expositors. 

3.6. Canvi d’ubicació 

En interès del certamen, l'Organització es reserva la facultat de modificar 

l'espai contractat per l'expositor dins del mateix pavelló, sense que 

l'expositor pugui per això exigir cap reemborsament. Queda expressament 

prohibida la permuta, cessió o sotsarrendament a terceres persones de 

l'espai contractat. 

Si per alguna raó aliena a l'Organització, aquesta no pogués posar a la 

disposició de l'expositor l'espai reservat, se li oferirà un altre dins del mateix 

pavelló, de característiques similars. Si l’espai fos més reduït, a l'expositor 

se li restituirà, si escau, la diferència entre l'import abonat per l'espai 

contractat, i l'import de l'espai finalment assignat, sense que l'expositor 
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tingui dret a cap indemnització per aquest concepte, renunciant a 

qualsevol reclamació en aquest sentit. 

La comunicació escrita realitzada per l'expositor manifestant la seva 

voluntat de no participar en l'esdeveniment en el seu nou emplaçament, 

obligarà a INTERALIA a restituir a l'expositor les quantitats que, d'acord 

amb la sol·licitud d'admissió, hagi abonat fins a aquesta data, sense que 

l'expositor tingui dret a cap indemnització per aquest concepte, renunciant 

a qualsevol reclamació en aquest sentit. La comunicació escrita serà 

realitzada per l'expositor i notificada al director d’EcoSalud en un termini 

de vuit dies després de haver rebut l'avís de canvi. 

3.7. Modificació de la superfície 

Si l'expositor demanés una reducció d'espai, perdrà el dret a la totalitat del 

reservat, podent sol·licitar una nova ubicació entre els espais disponibles. 

Si l'expositor demanés una ampliació d'espai, l'Organització atendrà tal 

petició sempre que existeixi disponibilitat d'espai. En cas de no disposar de 

l'espai sol·licitat, la reserva realitzada romandrà inalterable. 

Per a qualsevol modificació sobre l'espai assignat es procedirà a l'emissió 

d'una nova Sol·licitud d'Admissió amb el nou detall de la ubicació. Aquesta 

nova Sol·licitud d'Admissió substituirà a qualsevol altra que s'hagués emès 

amb anterioritat. 

3.8. Comissió de Control 

L'Organització designarà una Comissió de Control, que supervisarà 

prèviament totes les sol·licituds d'admissió com a expositor i que visitarà 

tots els estands i comprovarà que el material exposat respon a la filosofia 

d’EcoSalud. Aquells productes i/o la publicitat dels mateixos que, a criteri 

d'aquesta Comissió, no compleixin aquests requisits i les presents 

Condicions Generals de Participació per a Expositors, no seran admesos a 

EcoSalud Barcelona 2019. 

Els expositors facilitaran a l’Organització, un mes abans de la inauguració 

d’EcoSalud Barcelona 2019, una relació detallada de productes, serveis i 

marques que volen exposar al seu estand. 

4. INSCRIPCIONS I RESERVA D’ESPAI D’EXPOSICIÓ 

4.1. La reserva d’espais d’exposició es tramitarà a través de la Secretaria 

General del Saló, INTERALIA, Ferias Profesionales y Congresos, S.A. 
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4.2. EcoSalud es reserva el dret a rebutjar qualsevol sol·licitud d'admissió que 

no s'ajusti a les finalitats i filosofia del Saló, o que no sigui considerada 

acceptable per l'Organització. La reserva d'espai d'exposició no serà 

definitiva fins que sigui acceptada i comunicada fefaentment aquesta 

admissió com a expositor per l'Organització. 

4.3. Encara que es faran tots els esforços possibles perquè els espais reservats 

s'ajustin a les dimensions i situació especificades en els plànols, 

l'Organització no es responsabilitza de les variacions que puguin ocórrer 

per causes alienes a la seva voluntat. 

4.4. Els expositors no podran dividir o sotsarrendar l'espai adjudicat, i per això 

tots els estands només podran figurar a nom de l'empresa contractant. 

4.5. Tots els expositors, pel sol fet de la seva participació a  EcoSalud Barcelona 

2019, accepten les presents Condicions Generals de Participació per a 

Expositors, així com altres disposicions que pugui dictar el Comitè 

Organitzador. 

5. TARIFES DE LLOGUER D’ESPAIS 

5.1. Tarifes 

5.1.1. Sòl lliure (sense predecoració) mínim 16 m2, 168 €/m2 + IVA 

Espai d’exposició en segona planta, 84 €/m2 + IVA 

5.1.2. Estand Modular 

Estand modular 8 m2: 1.995 € + IVA 

Estand modular 12 m2: 2.832 € + IVA 

Estand modular 16 m2: 3.776 € + IVA 
 

El preu dels estands modulars d’altres superfícies: 

250 €/m2 per estands modulars fins a 12 m2 

236 €/m2 per estands modulars a partir de 12 m2 
 

Aquests preus inclouen la construcció de l’estand modular. 

Els serveis auxiliars es contractaran a part. 

5.1.3. Estand de Fusta 

Estand de fusta 8 m2: 2.264 € + IVA 

Estand de fusta 12 m2: 3.396 € + IVA 

Estand de fusta 16 m2: 4.304 € + IVA 
 

El preu dels estands de fusta d’altres superfícies: 

283 €/m2 per estands de fusta fins a 12 m2 

269 €/m2 per estands de fusta a partir de 12 m2 
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Aquests preus inclouen la construcció de l’estand de fusta. 

Els serveis auxiliars es contractaran a part. 

5.2. Drets de muntatge 

Fira Barcelona imputa a cada estand un cànon obligatori corresponent a la 

instal·lació i decoració de l’estand, segons la tarifa oficial vigent de Fira 

Barcelona per 2019. Aquest cànon serà facturat per Fira Barcelona 

directament a l’expositor. 

5.3. Elements inclosos en els estands modulars o de fusta 

✓ Estand d’estructura modular o de fusta. 

✓ Moqueta firal recoberta amb plàstic protector. 

✓ Fris frontal amb el nom de l’expositor. 

✓ Il·luminació 50 W/m2 

✓ Quadre elèctric amb magnetotèrmic i diferencial amb una base d’endoll 

de 200W a 220V. 

✓ Assegurances obligatòries: Responsabilitat Civil, Incendi i Explosió 

✓ Consum elèctric del mòdul i taxes d’indústria. 

✓ Neteja pre-fira i diària (una vegada). 

5.4. Pack mobiliari 

Els expositors que contracten un estand modular o de fusta poden 

contractar opcionalment un pack mobiliari.  

Pack Mobiliari Modular 294 € + IVA Pack Mobiliari Fusta 405 € + IVA 
✓ 1 taula rodona 

✓ 4 cadires 

✓ 1 mostrador modular 0,85 x 1,00 x 0,50 m 

✓ 1 magatzem modular 1 m2 

✓ 1 taula rodona 

✓ 4 cadires 

✓ 1 mostrador fusta 0,85 x 1,00 x 0,50 m 

✓ 1 magatzem fusta 1 m2 

5.5. La decoració interior dels estands modulars o de fusta serà responsabilitat 

de cada expositor, segons el seu criteri i conveniència. 

5.6. Els estands modulars o e fusta han de ser retornats en el mateix estat a 

com es van rebre, no podent-se en cap cas trepar, vinilar, empaperar, 

pintar o deteriorar els panells. Els desperfectes originats per tracte 

inadequat seran carregats a l'expositor. 

6. CONDICIONS DE PAGAMENT 

6.1. Un cop s’hagin adjudicat els  estands,  INTERALIA, Ferias Profesionales y 

Congresos, S. A. facturarà als expositors l'import corresponent al lloguer 

de l'espai reservat. Perquè aquesta reserva prèvia adquireixi validesa, el 
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50% haurà de ser abonat en un termini de deu dies. El restant 50% i els 

serveis auxiliars contractats seran abonats abans del dia 1 de març de 2019. 

6.2. La reserva i adjudicació de l'espai d'exposició no serà definitiva fins que 

sigui acceptada i comunicada fefaentment l'admissió com a expositor per 

l'Organització. Els pagaments a compte realitzats en concepte de reserva 

no impliquen l'admissió com a expositor. Cas de no ser admès com a 

expositor, es retornarà la quantitat íntegra avançada. 

6.3. Per ocupar l’espai adjudicat és imprescindible disposar de la corresponent 

autorització de l’Organització. 

6.4. L'import dels serveis extres realitzats durant el Saló, i totes aquelles 

quantitats pendents de pagament o facturació, seran regularitzats pels 

expositors abans de la clausura. Això és un requisit indispensable per 

autoritzar la sortida del material exposat. 

6.5. Tots els pagaments s’han d’efectuar a favor de INTERALIA, Ferias 

Profesionales y Congresos, S.A., mitjançant transferència bancària. 

6.6. No es permetrà iniciar el muntatge de l’estand a aquelles empreses 

expositores que tinguin saldos vençuts pendents de pagament amb 

INTERALIA, Ferias Profesionales y Congresos, S.A. 

7. ANUL·LACIONS 

7.1. Un cop adjudicat l'emplaçament, tota sol·licitud d'anul·lació de participació 

serà motiu de pèrdua de la quantitat avançada. 

7.2. Els expositors que renunciïn a participar en EcoSalud Barcelona 2019 

hauran de notificar per escrit aquesta renúncia a l'Organització, abans de 

l'1 de febrer de 2019. La renúncia haurà de realitzar-se en tot cas abans que 

l'Organització facturi a l'expositor, quedant aquest obligat a satisfer 

l'import facturat en concepte d'indemnització per les despeses sofertes per 

l'Organització a causa de la participació anul·lada. 

7.3. La renúncia a la participació en EcoSalud Barcelona 2019 implicarà la 

pèrdua de tota opció de patrocini. La anul·lació de l’espai no eximeix de 

l’obligatorietat d’abonar l’import total dels patrocinis que l’expositor 

tingués contractats. 

7.4. Com a complement a aquestes normes, qualsevol espai contractat i no 

ocupat a les 12 hores del dia previ a l'obertura del certamen podrà ser 
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adjudicat a un altre expositor, o ser destinat per l'Organització a les 

finalitats que es considerin oportunes. 

7.5. Clausura del estand: L'Organització podrà clausurar un estand durant el 

període de muntatge o celebració, si l'expositor incompleix alguna de les 

normes establertes o existeix una ordre judicial que així ho indiqui, sense 

cap obligació per part de l'Organització a indemnitzar-li ni reintegrar-li les 

quantitats avançades per la seva participació. 

L'Organització es reserva el dret a desallotjar un estand, les despeses que 

es puguin produir aniran a càrrec de l’expositor. 

8. MUNTATGE I DESMUNTATGE 

8.1. Muntatge 

Dimarts 9 i dimecres 10 d’abril, de 8:00 a 21:00 hores. 

Dijous 11 d’abril, de 8:00 a 23:00 hores. 

Els estands predecorats estaran disponibles el dijous 11 d’abril a partir de 

les 10:00 hores. 

8.2. Drets de muntatge 

Fira Barcelona imputa a cada estand un cànon obligatori corresponent a la 

instal·lació i decoració de l’estand, segons tarifa oficial vigent de Fira 

Barcelona per 2019. Aquest cànon serà facturat per Fira Barcelona 

directament a l’expositor. Fira Barcelona no permetrà l’inici del muntatge 

sense l’abonament previ d’aquest cànon. 

8.3. Desmuntatge 

Diumenge 14 d’abril, de 19:30 a 22:00 hores. 

Dilluns 15 d’abril, de 8:00 a 21:00 hores. 

Els estands predecorats han de quedar buits el 15 d’abril a les 12:00 hores. 

8.4. No es permetrà l'entrada o sortida de materials, productes o altres articles 

durant el període comprès entre les 9:30 hores del dia 12 d'abril i les 19:30 

hores del dia 14 d'abril de 2019. Així mateix, queda rigorosament prohibit 

iniciar el desmuntatge i retirada de mercaderies dels estands abans de 

l'hora i el dia indicats. 

8.5. Durant els treballs de muntatge i desmuntatge i, en general, durant els dies 

de celebració del Saló, queda prohibida la col·locació de materials en 

emplaçaments d'altres expositors i, així mateix, tots els passadissos hauran 

d'estar sempre lliures per a la circulació de persones i mercaderies. 
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8.6. L'últim dia de celebració, a partir de l'hora indicada del desallotjament dels 

visitants, es permet la retirada de mercaderies del estand, no dels elements 

estructurals. Els vehicles que hagin d'entrar per recollir mercaderia, podran 

acostar-se a les portes dels pavellons però no entrar en els mateixos. 

8.7. L’accés als «Molls de Càrrega y Descàrrega» de Fira Barcelona (zones 

adjacents als pavellons) té un cost que varia segons el tipus de vehicle i 

temps d'estada. 

8.8. Els productes i materials de valor hauran de ser retirats a la clausura del 

Saló EcoSalud Barcelona 2019 (les assegurances obligatòries no inclouen 

furt ni robatori. Veure apartats 12 i 13). 

8.9. Els estands que no s'hagin desmuntat, o els objectes que romanguin 

instal·lats després de les 20 hores del dia 15 d'abril de 2019, seran retirats 

pels serveis de neteja de Fira Barcelona. El cost originat pel desmuntatge 

i/o desallotjament del materials es facturarà a l’expositor. L'Organització 

no es fa responsable de la destinació del material desallotjat. 

9. NORMES GENERALS DE DECORACIÓ 

9.1. Queda prohibit afectar en qualsevol manera les instal·lacions del pavelló, 

no permetent-se pintar, fixar tacs ni fer frecs de cap classe en elements 

estructurals del mateix; com tampoc penjar o sostenir rètols, marques o 

dibuixos, o qualsevol altre objecte, en el seu sostre i parets. 

Tots els elements decoratius hauran d'instal·lar-se en suports muntats per 

l'expositor, sense que en cap cas es permeti perforar o utilitzar d’una altra 

manera el paviment del pavelló. 

9.2. Només es permetrà l'exhibició de productes o marques que siguin 

presentades pels expositors dins del seu estand, i exposats segons el criteri 

de l'Organització, d'acord amb la planificació del certamen. 

9.3. Queda prohibit oferir al visitant, qualsevol tipus de menjar i/o beguda que 

no es consumeixi dins del perímetre del estand (especialment crispetes, 

cotó de sucre o gelats), fent-se responsable l'expositor de la recollida de 

restes i envasos. 

Igualment queda prohibida la distribució de globus d'heli o altres elements 

flotants entre els visitants del saló. 

9.4. Decoració especial 

Prèvia sol·licitud a l'Organització, es podrà autoritzar als expositors una 

decoració especial (mínim 16 m²) diferent de la inclosa en el mòdul 

predecorat. Els plànols tècnics, planta i alçat, hauran de ser lliurats per al 
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seu visat tècnic i aprovació un mes abans de la inauguració a 

ferias@interalia.es, i en qualsevol circumstància hauran d'ajustar-se a les 

normes generals de decoració. 

L'Organització podrà exigir, si l'envergadura del muntatge ho requereix, 

que el disseny sigui signat per un tècnic superior competent i visat pel 

col·legi oficial corresponent. Això sempre serà obligatori en estands amb 

segona planta. 

9.5. En el cas que l'expositor desitgi utilitzar l'estructura de coberta del pavelló 

per penjar qualsevol element decoratiu, haurà de sol·licitar autorització 

a Fira Barcelona, al correu info@expo-rigging.com. 

9.6. No es permet la unió de estands o illes situats a banda i banda d'un 

passadís, ja sigui mitjançant la unificació de la moqueta, estructures aèries, 

il·luminació, etc., encara que aquests pertanyin a la mateixa empresa o 

grup d'empreses. 

9.7. El disseny i decoració de tots els estands hauran de correspondre's amb 

els autoritzats; les parts posteriors de tots els elements decoratius que 

quedin a la vista del públic hauran de ser convenientment coberts. 

Qualsevol objecte que no compleixi amb aquests requisits podrà ser retirat 

per l'Organització. 

9.8. Totes les empreses estan obligades a realitzar un muntatge del seu estand, 

que ha d'incloure com a mínim les parets mitgeres amb les parets del 

pavelló o amb els estands adjacents. Aquestes parets han de tenir una 

altura mínima de 2,50 m. 

L'altura màxima permesa de qualsevol element és de 4 m. En les parets 

adjacents amb el passadís es podrà elevar un element puntual en el 

perímetre, fins a una altura màxima de 6 m. En cap cas pot elevar-se un 

element en les mitgeres amb els estands veïns. 

Reculant un mínim d'1 metre es podran elevar tots els elements que es 

desitgi fins a l'altura màxima permesa de 6 metres. 

En illes compartides, les torres o altres elements adjacents amb estands 

veïns solament poden ser retolats en els costats encarats al propi estand, 

mai en els costats encarats al estand veí, independentment de quina sigui 

l'altura d'aquests elements. Per retolar tots els costats, és obligatori la 

reculada de 2 metres respecte al perímetre amb l’estand veí. 

9.9. No s'autoritzarà el tancament total d'una paret lateral, havent de quedar 

com a mínim obert i accessible un 25% de la mateixa. Solament es podrà 

mailto:ferias@interalia.es
mailto:info@expo-rigging.com
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cobrir el 100 % de tots els costats perimetrals amb parets o altres elements 

no superiors a 1,25 m d'altura. 

En el cas de parets completament tancades d'altura superior a 1,25 m que 

limitin amb passadissos d'ús comú, haurà d'existir una distància mínima 

d'1,50 metres entre aquesta paret i el passadís. 

9.10. Qualsevol element decoratiu que sobresurti del estand (màxim 40 cm) 

estarà situat a una altura mínima de 2,5 m.  

9.11. Es permetrà el revestiment dels pilars situats dins del propi estand a una 

altura màxima de 5 metres. En cas que les columnes a recobrir o decorar 

tinguin bies, extintors, polsadors d’incendis, senyalització o qualsevol altra 

element informatiu del recinte, aquests hauran d’estar sempre visibles i 

accessibles. No podran ser manipulats ni desmuntats. 

9.12. Totes les arquetes de connexions situades e els paviments dels pavellons 

hauran d’estar registrables i ser de fàcil accés en tot moment. El disseny de 

l’estand mai podrà obstaculitzar l’accés a les arquetes. 

9.13. Aquells estands construïts sobre tarima d'altura igual o superior a 19 mm 

hauran de comptar amb almenys una rampa d'accés per a minusvàlids 

d'1,20 metres d'ample com a mínim. 

9.14. Estands amb segona planta 

Totes les empreses que optin per realitzar una segona planta hauran de 

presentar a l'Organitzador un certificat o un projecte amb la seva adreça 

d'obra corresponent i signat per un tècnic competent, que haurà de ser 

visat pel col·legi corresponent. En el projecte hauran d'especificar-se les 

dimensions, la càrrega d'ús i l'aforament, sent responsabilitat exclusiva de 

l'Expositor el compliment dels límits establerts en el mateix. 

Baranes i protecció en canvis de nivell es dissenyaran segons la normativa 

vigent i en concret d'acord amb les disposicions establertes en el Codi 

Tècnic de l'Edificació. 

Els buits en segones plantes o canvis de nivell oberts directament a 

l'exterior a una altura sobre el sòl superior a 50 cm i els regruixos del 

paviment estaran protegits per un voladís o barana de 95 cm d'altura. Amb 

els mateixos criteris es protegiran els perímetres exteriors dels voladissos 

en segones plantes. 
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Documentació exigida en construccions complexes: Memòria descriptiva, 

Projecte estructural del càlcul estàtic, Avaluació de riscos i mesures 

preventives, Asume. 

9.15. Retirada d’enderrocs 

Totes les empreses decoradores hauran de deixar net i desembarassat 

l’espai en que hagin construït l’estand, disposant per a això dels dies de 

desmuntatge previstos per a cada Saló. En el cas que una vegada finalitzat 

el període indicat les empreses decoradores deixin residus o enderrocs, 

aquestes hauran d'abonar la Taxa de Desenrunament segons la tarifa 

oficial vigent de Fira Barcelona per 2019. 

10. NORMES DE SEGURETAT  

10.1. D'acord amb la vigent normativa sobre instal·lacions en locals amb risc 

d'incendi o explosió, es prohibeix absolutament en els treballs de 

muntatge, desmuntatge i decoració d’estands, la utilització de coles 

d'impacte o qualsevol altre producte que, per evaporació o una altra causa, 

pugui produir de forma contínua, intermitent o periòdica, concentracions 

perilloses, àdhuc en el cas que estiguin localitzades, de gasos o vapors 

combustibles. 

10.2. En el muntatge d’estands, els elements de decoració hauran de complir les 

mateixes característiques que els de construcció, no podent portar cap 

tipus de material o producte que sigui fàcilment combustible com la palla, 

encenalls de fusta o paper, serradures, torba, fulles seques, etc. 

10.3. En cap circumstància s'admetrà l'ús o transport dins del pavelló de 

gasolina, acetilè, petroli o qualsevol altre material inflamable. L'ús 

d'aparells de calefacció individuals també queda prohibit. 

10.4. En el cas que s'observi imminent perill per a persones o coses, s'haurà 

d'interrompre el subministrament de la instal·lació elèctrica, on es 

produeixi el mateix. Les connexions o desconnexions de les escomeses 

elèctriques dels estands s'efectuaran sempre per personal dels serveis 

tècnics del pavelló, quedant absolutament prohibit l'accés a les caixes 

d'escomesa de la xarxa general a qualsevol altra persona. 

10.5. L'exhibició i demostració dels productes exposats s'autoritzarà amb la 

condició de no oferir cap perill per al públic visitant ni produir molèsties a 

altres expositors, així com tampoc originar danys al pavelló. 
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10.6. Els expositors d’EcoSalud Barcelona 2019 hauran de complir tota la 

normativa aplicable i, especialment les normes de seguretat establertes per 

les legislacions estatal, autonòmica i local, inclosa la vigent Llei de Riscos 

Laborals, així com les Normes Generals de Participació específiques de Fira 

Barcelona . Cada expositor serà responsable del compliment d'aquestes 

normes en el marc del seu estand, en el pavelló i en el recinte firal. 

11. NETEJA 

Els estands de sòl lliure no tenen inclòs cap servei de neteja. Els expositors que 

vulguin contractar neteja per el seu estand poden fer-ho directament a la 

Secretaria General, ferias@interalia.es. 
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12. VIGILÀNCIA  

12.1. Durant els períodes de muntatge, celebració i desmuntatge, Fira  Barcelona 

s'encarrega de la vigilància general dels Recintes Firals, del control 

d'accessos i vigilància exterior, així com de la seguretat general i preventiva 

per a qüestions d'ordre i seguretat contra incendis o emergències de 

qualsevol índole. 

En cap cas es tracta d'una seguretat dirigida als béns objecte d'exposició, 

ni als béns particulars dels expositors, per la qual cosa l'Organització, Fira 

Barcelona, INTERALIA i EcoSalud no es fan responsables dels béns 

particulars propietat dels expositors, els seus empleats o dependents. 

L'Organització, Fira Barcelona, INTERALIA i EcoSalud tampoc es 

responsabilitzen, en conseqüència, del robatori o furt dels materials i 

objectes dipositats en els estands, ni dels danys que puguin patir aquests 

durant els períodes de muntatge, celebració i desmuntatge. No obstant 

això, l'Organització prestarà el seu suport per a la resolució o tramitació de 

la corresponent denúncia. 

Cada expositor es responsabilitza d'aquells objectes de valor que pugui 

haver-hi en el seu estand, havent de tenir cura dels mateixos durant el 

període de muntatge, les hores d'entrada del públic i el període de 

desmuntatge. 

L'Organització, Fira Barcelona, INTERALIA i EcoSalud no s'encarreguen de 

la vigilància dels estands, per la qual cosa en el cas que un expositor desitgi 

un servei de vigilància del seu estand, pot contractar tal servei o dur-ho a 

terme amb els seus propis mitjans. 

Si un expositor desitja ocupar-se ell mateix de la vigilància del 

seu estand haurà de sol·licitar prèviament al Departament de Seguretat 

de Fira Barcelona, a través de la Secretaria General d’EcoSalud Barcelona 

2019, la corresponent autorització, acompanyant una carta de legitimació 

i es lliurarà al vigilant contra la presentació del seu Document Nacional 

d'Identitat i lliurament de fotocòpia. 

12.2. L'Organització muntarà durant les hores de visita un sistema de vigilància 

i ordre en tot el pavelló. Un servei idèntic s'efectuarà a les nits. Els 

participants realitzaran la vigilància dels seus estands durant les hores de 

visita al públic, estant prohibit en les restants hores la permanència del 

personal en els estands; prohibició que només podrà aixecar-se en cas 

d'obtenir autorització especial de la direcció d’EcoSalud, per raons molt 

justificades i en la forma en què es determini. 
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12.3. La vigilància general acabarà una vegada clausurat el Saló. A partir 

d'aquest moment cada participant serà responsable de la seguretat dels 

seus productes i instal·lacions, sense perjudici que l'Organització mantingui 

la vigilància durant uns dies més. 

12.4. Tant el personal dels serveis tècnics com el de vigilància efectuaran quantes 

visites d'inspecció siguin necessàries per assegurar-se que les normes de 

seguretat i vigilància siguin complertes per tots els expositors, i en 

qualsevol moment podran prendre les mesures convenients per evitar 

accidents o situacions que puguin danyar a persones o coses. 

13. ASSEGURANCES 

13.1. L'Organització d’EcoSalud assegura a tots els expositors contra els riscos 

d'Incendi i Explosió, mitjançant una pòlissa col·lectiva que cobreix la 

totalitat de les instal·lacions i objectes del pavelló. Cada expositor estarà 

obligat a abonar la corresponent prima. 

13.2. Igualment és obligatori, a través d'una pòlissa col·lectiva que INTERALIA  

facturarà a l'expositor, l’assegurança de Responsabilitat Civil per accidents 

causats a tercers. 

13.3. L’assegurança contra Robatori, Furt i/o Espoliació serà opcional i haurà de 

ser coberta directament pel propi expositor. 

13.4. L'expositor haurà d'assegurar directament contra accidents de treball al 

personal dels seus estands, i als tècnics que intervinguin en el muntatge, si 

és el cas. 

13.5. L'Organització d’EcoSalud, INTERALIA, Ferias Profesionales y Congresos, S. 

A., declina la seva responsabilitat per qualsevol altre risc que, amb motiu 

de la participació en el Saló, puguin patir els expositors, els seus empleats 

i tècnics, així com les seves instal·lacions i mercaderies exposades. 

13.6. Totes les pòlisses caducaran tres dies després de clausurat EcoSalud 

Barcelona 2019. 

14. PUBLICITAT  

14.1. La publicitat de cada expositor haurà de limitar-se al marc del seu estand. 

Queda prohibida la distribució de fullets o l'exhibició de cartells o altres 

formes gràfiques o visuals fora de l'espai adjudicat a cada expositor, 

excepte si existeix un acord previ i per escrit amb l'Organització d’EcoSalud 

Barcelona 2019 quedant prohibida aquesta publicitat i promoció en els 
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passadissos del pavelló i en els terrenys del recinte firal. Aquesta publicitat 

respectarà estrictament el criteri de la Comissió de Control respecte als 

productes a exposar (apartat 3.8 de les presents Condicions Generals de 

Participació per a Expositors). 

14.2. Qualsevol publicitat que ofengui els costums o les ordenances legals, o 

que tingui caràcter polític o ideològic, està absolutament prohibida en el 

recinte de l'exposició. 

14.3. La publicitat amb d’altaveus, així com l’exhibició d’audiovisuals sonors 

necessiten l’autorització especial de l'Organització. 

14.4. També es prohibeix la publicitat de tercers. Tot article exhibit que no sigui 

del propi expositor, o de les seves empreses representades, haurà de ser 

autoritzat per escrit per l'Organització d’EcoSalud Barcelona 2019 per la 

seva exhibició i publicitat. 

L'Organització podrà prohibir la distribució de publicitat que hagi motivat 

reclamacions i retenir aquest material fins a la finalització del certamen. 

Els mitjans publicitaris òptics, mòbils o acústics necessiten autorització 

prèvia i només s'utilitzaran en la mesura en què no causin molèsties als 

veïns del estand. 

14.5. En l'exterior del pavelló hi ha una sèrie limitada d'espais adequats per 

col·locar cartells publicitaris. Fira Barcelona té concedida l'exclusiva 

d'explotació a una companyia de publicitat exterior. Aquesta publicitat 

respectarà estrictament el criteri de la Comissió de Control respecte als 

productes a exposar (apartat 3.8 de les presents Condicions Generals de 

Participació per a Expositors). 

15. ADMISSIÓ DE VISITANTS I PASSIS 

15.1. Visitants 

a) La tarifa d’admissió serà de 10€, vàlida per un dia. 

b) Els professionals del sector podran registrar-se amb antelació a la 

celebració de EcoSalud i obtenir la seva acreditació per visitar la fira en 

www.expoecosalud.es. 

15.2. Passis d’expositor 

S'habilitaran 5 passis per cada 16 m2 contractats, que l'expositor haurà de 

gestionar a través de l'Àrea d'Expositors. 

  

http://www.expoecosalud.es/


CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ   

 19  

 

15.3. Passis de treball 

a) Durant els dies de muntatge i desmuntatge només estarà permès l'accés 

a aquelles persones que estiguin proveïdes del corresponent passi de 

treball o d'expositor. Fira Barcelona facilitarà els passis de treball 

sol·licitats per a cada expositor. 

b) El compliment d'aquestes normes serà exigit amb el màxim rigor atès 

que, per evidents mesures de seguretat, no es permetrà la manipulació 

d'elements decoratius i dels articles exposats a totes aquelles persones 

que no vagin degudament identificades. 

15.4. Reserva del dret d’admissió 

L'Organització es reserva el dret d'admissió, i podrà convidar a sortir 

d’EcoSalud a qualsevol persona l'actitud de la qual no sigui conforme a les 

més elementals normes de conducta. 

16. PREMSA 

La difusió professional del certamen serà recolzada pels canals més idonis, 

amb la finalitat d'aconseguir la seva màxima projecció, tant nacional com 

internacional. 

17. CONTINGUT DELS ESTANDS 

17.1. Els expositors seran responsables de mantenir els seus estands en perfecte 

ordre i condició durant les hores d'obertura del certamen, i aquests hauran 

d’estar en tot moment atesos pel propi expositor o els seus representants. 

17.2. Tot el material exposat ha d'estar sempre situat dins de l'espai contractat. 

Si algun article fos col·locat obstruint o entorpint els passadissos o els 

accessos, serà retirat per compte i càrrec de l'infractor. 

17.3. No estan autoritzats els equips de megafonia o amplificació de la veu en 

els estands. Els equips de reproducció audiovisual (monitors, televisions,…) 

no podran superar en cap cas els 50 dB. En cas d'incompliment, 

l'Organització podrà desconnectar l'element infractor. 

18. SERVEIS AUXILIARS 

EcoSalud posa a la disposició de tots els expositors una sèrie d'elements 

decoratius auxiliars, així com tota classe de serveis complementaris 

(hostesses, intèrprets, material audiovisual...). L'expositor que necessiti 

algun d'aquests serveis haurà d'indicar-ho a ferias@interalia.es i la data 

mailto:ferias@interalia.es
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límit de reserva serà el dia 10 de març de 2019. Els serveis sol·licitats 

després d'aquesta data tindran un recàrrec del 25%. 

19. IMATGE, FOTOGRAFIA I VÍDEO 

Per salvaguardar els interessos de tots i cadascun dels expositors està 

prohibit fotografiar, filmar o realitzar croquis de les mostres exposades en 

els estands. Cas d'infracció, l'Organització té la facultat de confiscar els 

croquis i exigir que s’esborrin les imatges sense dret a reclamació per part 

de l'infractor. Cada expositor té dret a fotografiar el seu propi estand i els 

seus propis articles, posant-ho en coneixement de l'Organització per al 

corresponent control. 

L'Organització es reserva el dret de fotografiar, dibuixar o filmar estands, 

instal·lacions i productes exposats, i a utilitzar aquestes reproduccions 

exclusivament per a promoció, publicitat i referències de premsa 

d’EcoSalud. 

20. ÚS D’OBRES DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL  

D'acord amb la legislació vigent, per a qualsevol utilització, per part dels 

expositors, d'obres de propietat intel·lectual que constitueixen repertori 

de la Societat General d'Autors i Editors (obres musicals, dramàtiques, 

audiovisuals, etc.) durant els dies de celebració d’EcoSalud Barcelona 2019, 

serà necessari que l'expositor compti amb la corresponent autorització de 

l'entitat de gestió de drets d'autor, SGAE. Aquesta autorització haurà de 

ser tramitada directament per l'expositor. 

 

21. PROTECCIÓ DE DADES I POLITICA DE PRIVADESA 

Tot i que les dades que l’empresa expositora facilita al omplir la seva 

Sol·licitud d’Admissió son dades professionals y, per tant, no es d’aplicació 

el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals, INTERALIA, Ferias 

Profesionales y Congresos, S.A., responsable del tractament de les dades 

pretén aplicar voluntàriament, i en la mesura del possible, tota la normativa. 

L’empresa expositora podrà exercir els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició per mitjà d’una comunicació escrita dirigida a 

INTERALIA, Ferias Profesionales y Congresos, S.A., Av. Diagonal, 474, 08006, 

Barcelona o enviant un correu electrònic a ferias@interalia.es.  

22. CASOS ESPECIALS 

20.1. L'Organització d’EcoSalud Barcelona 2019 es reserva el dret d'escurçar, 

perllongar o retardar l'exposició, en el cas que circumstàncies especials o 
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de força major ho exigeixin, sense que això suposi cap indemnització per 

als expositors. 

20.2. Cap expositor podrà reclamar la devolució de quantitats prèviament 

abonades, o demandar a l'Organització per danys i perjudicis, com a 

conseqüència d'eventuals pèrdues sofertes per l'aplicació estricta de les 

presents Condicions Generals de Participació per a Expositors i/o davant 

l'incompliment de les mateixes per part de l'expositor. 

20.3. Per tot allò que no estigui previst en les presents Condicions Generals de 

Participació per a Expositors, l'Organització d’EcoSalud dictarà la norma 

corresponent, i la decisió haurà de ser acatada per tots els expositors. 

23. CONFORMITAT  

Amb la signatura de la Sol·licitud d'Admissió l'expositor accepta i es 

compromet a complir les presents Condicions Generals de Participació per 

a Expositors en EcoSalud Barcelona 2019, que formen part integrant 

d'aquesta Sol·licitud d'Admissió, així com el Reglament i Normes de 

Participació de Fira Barcelona d'aplicació general per als certàmens firals 

que es realitzen en els seus recintes firals. 


