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CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE PARTICIPACIÓ AL DELTA BIRDING FESTIVAL 
 
1.- ORGANITZACIÓ  
L'organització d'aquesta fira comercial del DELTA BIRDING FESTIVAL correspon a ORYX, FUNDACIÓ 
CATALUNYA – LA PEDRERA I INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA. A efectes de facturació l'organització del 
DELTA BIRDING FESTIVAL delega en EQUIP BARCELONA 92 S.L. aquesta funció. 
 
2.- DATA, LLOC I HORARI 
La fira comercial del DELTA BIRDING FESTIVAL tindrà lloc en el mes de setembre del 2021, entre els dies 
24 i 26 en el recinte MÓNNATURA DELTA a: 
Carretera del Poblenou a ses Salines, s/n (E 00º 44' 22,92'' / N 40º 38' 39,84'') 
43870 Amposta / T. 977 053 801 / info@monnaturadelta.com  
El divendres 24, l’horari de la fira serà de 16:00 a 20:30, dissabte 25 de 9:30 a 20:30 (ininterrompudament) 
i el diumenge 25 de 9:30 a 15:00. 
Els expositors podran accedir als seus estands fins a mitja hora abans i mitja hora després de l’horari de 
tancament. 
 
3.- EXPOSITORS 
S'admetran com a expositors empreses, persones físiques, ONG o qualsevol altre tipus d'organització 
degudament identificada amb un Número d'Identificació Fiscal. 
 
4.- PRODUCTES ADMESOS 
Podran ser admesos tots els serveis, promocions de destins, materials, equips i serveis relacionats amb 
activitats d'ornitologia, observació i estudi de la natura, eco turisme, fotografia de natura, gestió i 
conservació de la natura i qualsevol altra activitat que es pugui considerar relacionada amb la temàtica 
de la fira comercial. 
Poden ser presentades maquetes, models, dissenys, imatges o fotografies relacionades, amb el context 
de la fira comercial, així com la presentació en el estand de gràfiques i informacions relatives a l'empresa 
titular i les seves activitats. 
Els elements exposats que, segons el parer de l'organització, no estiguin d'acord amb la temàtica de la 
fira, hauran de ser retirats per l'expositor sense dret a reclamació ni indemnització. 
 
5.-CARACTERÍSTIQUES I PREU DELS ESTANDS: 
S’estableixen 3 zones específiques per a contractar espais expositius. 
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Zona A - Artistes  de la natura:  
Activitat: pintors, escultors, arts decoratives, fotògrafs, il·lustradors que la seva obra versi sobre la natura 
Tipus espai: carpa 3x3 amb connexió d’electricitat de 220V, punt de llum, retolació espai (màxim 30 
caràcters), 1 taula (200 x 80) i 2 cadires. 
PREU (10% IVA incl): 220€  
A més, si es contracta una carpa, s'inclou: 
Un màxim de 5 entrades gratuïtes (inclou personal de l’estand) 
1 passi per vehicle a un pàrquing proper a la zona d’exposició. 
Menció, ressenya i link a la web i al programa del Festival. 
 
Zona B - Ecoturisme:  
Activitat: institucions o associacions dedicades a la conservació i promoció de la natura, agències de 
turisme actiu, allotjaments ecoturístics, botigues de productes relacionats amb la natura 
Tipus espai: espai modular de 3x3 o 4x3 amb connexió d’electricitat de 220V, punt de llum, retolació espai 
(màxim 30 caràcters), 1 taula (200 x 80) i 2 cadires. 
PREU (10% IVA incl): Espai 3x3 - 330€ / Espai 4x3 – 440€ 
A més, si es contracta un espai, s’inclou: 
Un màxim de 5 entrades gratuïtes (inclou personal de l’estand) 
1 passi per vehicle a un pàrquing proper a la zona d’exposició. 
Menció, ressenya i link a la web i al programa del Festival. 
 
Zona C – Òptica, vídeo i fotografia:  
Activitat: empreses de productes d’òptica (telescopis, prismàtics,…), video o fotografia, roba o 
complements de natura, hides portàtils, entre d’altres 
Tipus espai: haima amb connexió d’electricitat de 220V, punt de llum, retolació espai (màxim 30 
caràcters), tarima, 1 taula (200 x 80) i 2 cadires. 
PREU (10% IVA incl): 660€  
A més, si es contracta una haima, s'inclou: 
Un màxim de 8 entrades gratuïtes (inclou personal de l’estand) 
1 passi per vehicle a un pàrquing proper a la zona d’exposició. 
Menció, ressenya i link a la web i al programa del Festival. 
 
6.- ADJUDICACIÓ DE ESTAND 
Els expositors rebran comunicació de la superfície i emplaçament assignats. L'organització es reserva el 
dret de modificar aquesta superfície o emplaçament si circumstàncies excepcionals ho exigissin, sense 
dret a indemnització per part de l'expositor. L'expositor no podrà oferir a tercers part o la totalitat de la 
seu estand, sense autorització expressa de l'organització. 
L'adjudicació de l’estand a una empresa inclou els següents serveis: 
- Utilització de l'espai durant el temps d'exposició, muntatge i desmuntatge. 
- El servei general de neteja de les àrees comunes. 
- El servei permanent de vigilància general. 
- El lliurament d'acreditacions per a expositors i personal de l’estand. 
- La utilització dels serveis generals disponibles. 
 
7.- CONTRACTACIÓ DE L’ESTAND I SERVEIS 
Una vegada rebuda la sol·licitud de participació del sol·licitant, l'organització procedirà a acceptar-la en 
funció dels criteris exposats en les presents condicions.  
L'expositor haurà d'ajustar-se als preus, forma i terminis de pagament que consten en el mateix. No 
s'efectuarà reserva d'espai si no ve acompanyada del pagament corresponent.  
No es podrà iniciar el muntatge del estand si no s'ha abonat el pagament corresponent. L'empresa 
expositora pot optar per contractar serveis addicionals. 
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8.- ENVIAMENT DE MERCADERIES 
A partir del dilluns 20/09 es podran recepcionar i emmagatzemar les mercaderies que es vulguin trametre 

mitjançant missatgers o transportistes. La recollida per contra es podrà fer els dies 26/09 i 27/09. 

És imprescindible identificar cada paquet amb el número d’estand facilitat per l’organització i el nom de 

l’expositor. És molt recomanable indicar a cada paquet el total de paquets enviats (per exemple: 1/3 

Estand nº 11 OPTICRON, 2/3 Estand nº 11 OPTICRON, 3/3 Estand nº 11 OPTICRON).  

Els paquets s’han de trametre a l’adreça següent: 

 
MónNatura Delta de l'Ebre 
Carretera del Poblenou a les Salines, s/n 
43870 Amposta 
T. 977 053 801 / info@monnaturadelta.com / Persona de contacte: JOSEP CULVI 
 
9.- ACREDITACIONS I PASSI D’APARCAMENT 
En arribar, l’expositor s’adreçarà a la recepció de l’equipament sol·licitant el kit de benvinguda i les 

acreditacions corresponents. El personal de l’organització acompanyarà als expositors fins l’estand 

corresponent. 

Els vehicles dels expositors (màxim 1 per expositor) tenen disponible una plaça reservada a un dels 

pàrquings. Es facilitarà l’acreditació pel cotxe corresponent dintre del pack de benvinguda. 

 
10.- MUNTATGE DELS ESTANDS 
L’horari de muntatge dels estands és dijous 23/09 de 16.00 a 20.30  i divendres 24/09 de 09.00 a 14.00 

Tots els estands hauran d'estar muntats abans de les 15:00 del dia 24 de setembre de 2021. 

Es podrà accedir fins a una zona propera a l’estand per poder realitzar la descàrrega de material fins a les 

12 hores del divendres 24 de setembre. 

No es permetrà l’accés amb vehicles a la zona d’exposició durant la fira, ni pel matí ni per la nit, sense 

autorització prèvia de l’organització. 

L'organització podrà disposar dels estands o espais que no hagin estat ocupats i decorats en aquest 
termini. En aquest cas, es considerarà que l'expositor ha renunciat a la seva participació i serà deutor de 
l'import del lloguer, de l'import dels serveis ja subministrats i dels treballs ja executats pel seu compte. 
 
11.-ACTUACIÓ DURANT LA FIRA 
Els expositors s'obliguen a mantenir el seu estand obert i atès durant l'horari oficial del DELTA BIRDING 
FESTIVAL  
L'expositor serà responsable del seu estand i del material exposat durant tota la durada de la jornada fins 
a l'hora del tancament de la fira comercial. 
L'expositor es compromet a mantenir net l’estand i en òptimes condicions en tots els aspectes. 
L'expositor es compromet a no efectuar publicitat, crides o posar música en volum alt que puguin 
pertorbar als visitants i resta d'expositors de la fira. 
L'expositor es compromet a no efectuar neteges ni col·locació de mercaderies durant les hores d'obertura. 
 
12.- MERCADERIES EXPOSADES 
Queda prohibit exposar aquells articles que per la seva naturalesa puguin presentar un perill per al públic 
o una molèstia pels altres expositors. 
Els embalatges de les mercaderies no podran romandre en el recinte firal durant la fira.  
Cas que així ho exigeixin els productes que s'ofereixin, tenir en el seu poder el registre sanitari dels 
mateixos i /o el carnet de manipulador d'aliments en vigor. 
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13.- DESMUNTATGE DELS ESTANDS. 
El desmuntatge de l’estand es podrà iniciar a partir de les 15:00 del diumenge 26 de setembre, permetent 

l’accés amb vehicle per recollir mercaderies a partir d’aquella hora. 

No es permetrà abandonar i retirar mercaderia o material d'exposició abans del tancament oficial de la 
fira. L'organització no serà responsable dels danys o pèrdues de materials exposats durant els treballs de 
muntatge, desmuntatge dels estands, a tals efectes cada expositor haurà de vetllar pels interessos dels 
seus estands durant aquestes tasques. 
 
14.- DANYS CAUSATS A INSTAL·LACIONS 
En acabar l'exposició, l’estand, així com el material i mobiliari llogat, han de quedar en les mateixes 
condicions en què es va lliurar. Tots els danys causats per l'expositor al recinte de celebració i les seves 
instal·lacions seran reparats a càrrec de l'expositor. 
 
15.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS 
L'organització no és responsable dels danys que poguessin ser ocasionats als expositors, el seu personal i 
els seus materials en el recinte de l'exposició. Tampoc es responsabilitza dels possibles danys causats als 
visitants per mecanismes o materials exposats. 
 
16.- ASSEGURANCES 
L'organització contractarà una Assegurança de Responsabilitat Civil a tercers de cobertures bàsiques i 
d'obligat compliment, amb caràcter general de danys causats durant la celebració de la fira. En cap cas, 
serà responsabilitat de l'organització o del personal de l'organització, les pèrdues o danys ocorreguts en 
el material i objectes que es trobin en el estand, que hauran de ser assegurats per la pròpia empresa 
expositora. 
 
17.-ALTRES NORMES D'OBLIGAT COMPLIMENT 
L'expositor està obligat a respectar totes les disposicions legals vigents en relació a la seva activitat. 
 
18.- RECLAMACIONS 
Les possibles reclamacions hauran de ser dirigides per escrit a l'organització que decidirà 
inapel·lablement. 
 
19.- FORÇA MAJOR 
En cas de força major, les dates de la fira podran ser modificades o la seva celebració anul·lada. En aquest 
últim cas, el pagament ja realitzat del lloguer de l’estand serà retornat a l'expositor, sense que pugui 
presentar-se reclamació per presumptes danys i/o perjudicis, conseqüència de l'anul·lació. 
 
20.- DISPOSICIONS FINALS 
PRIMER.-L'organització es reserva el dret d'establir noves condicions de participació respecte a tots els 
casos no previstos o que es considerin dubtosos en les presents Condicions de Participació, considerant-
se les seves decisions executives immediatament de pronunciades. 
SEGON.- Tota infracció de qualsevol dels apartats anteriors podrà motivar l'exclusió immediata, temporal 
o definitiva de l'expositor infractor. 
TERCER.- Els expositors fixaran un domicili al que puguin dirigir-se les comunicacions que procedeixin. 
QUARTA.- En quan als litigis que poguessin produir-se entre els expositors i l'organització de la fira, 
ambdues parts renuncien del seu propi fur i se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels 
tribunals de la ciutat de Barcelona. 
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