Assumpte: Bases i convocatòria per a l’assistència a Alimentària 2022 en l’estand
institucional del Consell Comarcal del Segrià
És fa públic per a general coneixement el decret de presidència núm. 815/2021 i núm.
16/2022:
El proper 2022 el Consell Comarcal del Segrià formarà part de Alimentària 2022, Saló
Internacional d'Alimentació, Begudes & Food Service. Alimentària és un esdeveniment
internacional de referència per a tots els professionals de la indústria de l'alimentació,
begudes i food service. Una cita obligada amb la innovació, les últimes tendències i la
internacionalització del sector.
Alimentària 2022 potenciarà els seus valors únics i diferencials: la internacionalització,
innovació, gastronomia i especialització sectorial. La fira oferirà també una atractiva oferta
sobre la base dels mercats clau de la indústria alimentària i les seves tendències de
consum.
Vist que el sector agroalimentari és part important de la base de l’economia del Segrià, el
Consell Comarcal del Segrià disposarà d’un estand institucional de 54m 2 en el Saló
Alimentària 2022, que se celebrarà del 4 al 7 d’Abril al recinte de Gran Via.
L’estand institucional pot destinar fins a 5 espais de 9m2 cadascun a empreses
representatives del sector agroalimentari de la comarca, que assistiran com a coexpositores. El preu de l’espai serà de 700€ i inclourà els serveis especificats en l’apartat 3
de la convocatòria.
L’estand tindrà una imatge corporativa pròpia del Consell Comarcal i els espais destinats a
les empreses expositores es personalitzaran amb el seu logotip/imatge.
En l’espai reservat al Consell Comarcal es convidarà diàriament a una empresa emergent
del sector agroalimentari, per tal de donar visibilitat a aquelles empreses amb un component
innovador o que no s’inclouen entre els sectors prioritaris. En aquest cas la participació serà
gratuïta.
Per tal de donar difusió a les empreses interessades en disposar d’aquest espai i per tal de
donar transparència i fixar uns barems objectius de selecció per dur a terme la concurrència
s’aproven les següents BASES I CONVOCATÒRIA amb el següent contingut:
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2. CRITERIS DE SELECCIÓ:
Les empreses seleccionades han de ser representatives del sector agroalimentari del
Segrià. La selecció s’ajustarà a la representació dels següents sector:
- FRUITA DOLÇA
- FRUITS SECS
- OLI
- VINS
- CARNIQUES
Si algun sector no es cobreix, la plaça s’oferirà a aquell sector amb més demanda.
Els criteris de selecció entre les empreses seran els següents:
a. Disposar de productes amb distintius de qualitat (DOP, Producció agrària ecològica,
Marca Q , Producció Integrada, Segells de venda de proximitat, Productes de la
terra) (10 punts).
b. Tenir fitxa tècnica del producte (6 punts).
c. Tenir pàgina web (5 punts).
d. Tenir pàgina web en anglès (3 punts).
e. Tenir xarxes socials actives (1 punt per xarxa).
f. Tenir experiència comercial internacional prèvia (5 punts).
g. Tenir etiquetatge en més d’un idioma (3 punts).
h. En el cas de sumar els mateixos punts es dona prioritat a l’ordre d’arribada de la
petició.
Un cop expirat el termini de presentació d’ofertes la secretaria emetrà un certificat de
sol·licituds presentades.
La ponderació de criteris de selecció es realitzarà per part del tècnic/a de l’Àrea de
promoció econòmica, el cap d’àrea i la secretària del Consell Comarcal o funcionari en
qui delegui, que donarà fe pública de l’acte.
Un cop feta la valoració de les sol·licituds es requerirà per notificació electrònica a les 5
empreses més ben classificades l’acreditació dels següents aspectes en el termini de 5
dies hàbils:
- Que no hagin estat sancionades per infraccions greus o molt greus en els últims dos
anys per la Generalitat de Catalunya en matèria de qualitat agroalimentària.
- Estar al corrent de pagaments amb l’Agència Tributaria del Ministerio de Hacienda,
l’Agència Tributaria de Catalunya i la Seguretat Social.
Un cop comprovada la recepció de l’esmentada documentació es dictarà resolució de
Presidència pel qual s’aproven les empreses seleccionades, que es farà pública a l’etauler i a la Seu electrònica del Consell.
3. PRODUCTES A EXPOSAR:
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1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:
- Les sol·licituds de participació s’han de formalitzar emplenant la fitxa de participació
d’acord amb el model i trametre mitjançant la seu electrònica del Consell Comarcal
d’acord amb el següent enllaç: Seu electrònica: Instància General, fent constar el
núm. d’exp. 2428/2021.
- La data màxima d’admissió de sol·licituds serà el 30 de gener del 2022.
- Les empreses seleccionades hauran d’abonar la quantitat de 700 €, prèvia signatura
d’un conveni únic d’un any de durada entre l’empresa i el Consell Comarcal en
concepte de quota de participació. Un cop es comuniqui a l’empresa que ha estat
seleccionada se li indicarà la forma i el termini per realitzar el pagament.

Dins l’espai assignat a cada empresa només s’exposaran els seus productes, que
hauran de ser exclusivament agroalimentaris, produïts a la comarca del Segrià i, sempre
que sigui possible, amb distintius de qualitat.
Els productes s’exposaran en les estanteries i taulell disponibles en l’espai assignat.
4. ORGANITZACIÓ DE L’ESTAND:
El Consell Comarcal facilitarà els següents serveis:
- Contractació de l’espai.
- Disseny, retolació i decoració de l’estand. El disseny i la decoració serà uniforme per
tots els co-expositors. Dins l’espai de cada co-expositor no es posaran cartells, logos
o anagrames que alterin la imatge de l’estand en el seu conjunt.
- Mobiliari (taula, cadires, taulell, estanteries, magatzem 1*1).
- Gestió d’acreditacions.
- Inscripció en el catàleg oficial de la fira.
- Manteniment bàsic de l’estand
- Personal d’informació general.
5. COORDINACIÓ
Poden dirigir-se a l’equip de l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal:
Iolanda Alarcon/ Tef. 973 054 800/ e-mail ialarcon@segria.cat
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