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L’objectiu de consolidar un model de ciutat integradora, pròspera, creativa i sostenible 

s’ha convertit en una prioritat per a la ciutat d’Alzira.  

 

Es perseguix plantejar un model de ciutat sostenible, que des del disseny, el 

desenvolupament i el seu funcionament, possibiliten el benestar present de les 

ciutadanes i els ciutadans, fet que permet millorar la vida de les noves generacions, i del 

seu entorn.  

 

Per este motiu, l’Ajuntament d’Alzira va elaborar l’Agenda 21 com a instrument estratègic 

per a la definició d’este model de ciutat sostenible que fou aprovat el 25 juliol de 2012, en 

què es planteja de manera coherent i sostenible les actuacions dirigides a millorar el 

desenvolupament local d’Alzira.  

 

Mitjançant l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, dins del context 

dissenyat per l’Agenda 21, es vol impulsar una estratègia integrada per a la millora del 

desenvolupament urbà sostenible que pretén afrontar els reptes econòmics, 

mediambientals, climàtics, socials i demogràfics de l’àrea urbana. Una estratègia 

anomenada Alzira Avança, que es basa en la millora de l’eficiència dels recursos a 

través de les noves tecnologies i la Smart City, la posada en valor i rehabilitació del 

patrimoni natural del municipi i l’aposta per la mobilitat sostenible. 

 

Seguint amb esta línia d’actuació, naix Biosfira, punt de trobada i reflexió al voltant del 

concepte de sostenibilitat com a alternativa de vida saludable i protecció del nostre 

entorn.  

 

A més, Biosfira pretén afavorir canvis de conducta cap a models de vida més sostenibles 

i respectuosos amb el medi ambient, entorn de qüestions com l’alimentació eco, producte 

de proximitat, comerç just, mobilitat verda, reducció de CO2, vida saludable, energies 

renovables, banca ètica,... Així com generar consciència per no malgastar recursos, 

reutilitzar tot allò que es puga, utilitzar tecnologies respectuoses amb el medi i les 

persones i contribuir a l’educació i acció ciutadana. Per a això, es duran a terme al llarg 

de tot l’esdeveniment, conferències i tallers educatius, que promoguen este canvi de 

cultura.  

 

Per una altra banda, observem una inquietud cada vegada major en la nostra societat per 

estos nous hàbits i conductes, per això entenem que des del govern local hem de donar 

cabuda i promoure este tipus d’esdeveniments, coneixedors també que serà el primer 

d’estes característiques a desenrotllar-se en la nostra comarca i comarques del voltant. 
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A més, es pretén consolidar este esdeveniment con una via per al foment de la societat 

sostenible, a través del qual es puguen donar a conèixer productes i serveis de forma 

directa a tot el públic assistent. 

 

Esta Biosfira: Alzira avança, per una societat sostenible representa una ferramenta 

important d’exhibició i comunicació, punt de trobada i d’opinió en un ambient lúdic-festiu.  

 

Amb el fi d’agrupar el màxim d’espais relacionats amb este tema, la Biosfira estarà 

composta per un espai comú on s’impartiran xarrades i ponències, ubicat al centre del 

parc l’Alquenència dotat d’una haima principal. Al voltant, se situaran els diferents espais 

relacionats amb la sostenibilitat, com es pot observar en l’esquema següent:  
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1.- OBJECTIUS 
 
La Biosfira té com a finalitat donar a conéixer als ciutadans la varietat de productes 

ecològics i de producció sostenible que disposa al seu abast i en el seu entorn més 

pròxim. I, d’esta manera, incentivar la connexió entre les empreses que es dediquen a la 

producció i venda ecològica o artesanal amb les persones que manifesten un interés 

creixent per estos productes. 

I així, facilitar al públic assistent l’adquisició de productes ecològics de la més variada 
procedència. 
 
 
2.- DENOMINACIÓ 
 
Biosfira: Alzira avança, per una societat sostenible 
 
 
3.- DATA I LLOC DE REALITZACIÓ 
 
Data: Des del 19 de maig fins al diumenge 21 de maig de 2017 
 
Lloc: 

 
Parc de l’Alquenència d’Alzira  

 
Periodicitat: 

 
Anual 

 
L’organització tindrà facultats per a ampliar els llocs de celebració si fóra possible, 
redistribuir i canviar la ubicació dels expositors. 
 
 
4.- ORGANITZACIÓ 
 
L’organització de la Biosfira és a càrrec de l’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria 
de Promoció Econòmica i Ocupació i d’IDEA, en col·laboració amb la Regidoria de 
Comerç, la Regidoria de Medi Ambient i l’Oficina de Projectes, els quals constituïxen 
conjuntament el COMITÉ ORGANITZADOR. 
 
 
5.- DESTINATARIS 
 
Hi podrà participar tota persona física o jurídica, amb ànim de lucre o sense l’objectiu 
social de la qual contemple els criteris recollits per la BIOSFIRA: 
 

1. Tots els productes presents han de complir els criteris de sostenibilitat que regixen 
el sentit de la BIOSFIRA. És obligació i responsabilitat de l'expositor tindre en 
vigor, si és el cas, el certificat pertinent per a la producció i venda del seu producte 
i deuran presentar-lo com a adjunt en la sol·licitud. 

2. L'organització es reserva el dret de limitar o prohibir la venda de productes, a 
pesar que estos hagen sigut acceptats pel comité de selecció sempre que es 
perjudique la imatge professional de la fira o es fomente la competència deslleial 
amb altres expositors. 

3. L'organització es reserva, en qualsevol cas, el dret d'admissió i el comité de 
selecció pot tindre en compte, en un moment determinat, altres qüestions que no 
es troben expressament escrites en estes condicions generals de participació. 
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No s'acceptarà ninguna empresa que aplique estratègies comercials deslleials. Si es 
detecta alguna d'estes pràctiques en el marc de la Biosfira o amb posterioritat de la seua 
participació l'empresa no hi podrà tornar a participar. 
 
Es consideren pràctiques comercial deslleials: 

 Utilitzar pràctiques comercials prohibides dintre de la UE com el pla de venda 
piramidal, la venda agressiva a domicili, la venda forçada, les propostes de venda 
persistent i no sol·licitades, la pressió emocional, la concessió de premis falsos, 
etc. 

 Enganyar amb informació falsa. 

 Enganyar ometent informació. 

 Pràctiques comercials agressives. 
 
 
6.- EXPOSITORS 
 
Donat el cas que les sol·licituds excedisquen el nombre d’expositors, el comité 
organitzador tindrà la facultat de seleccionar els expositors basant-se en una distribució 
comercial adequada als criteris de la Biosfira. 
 
El comité organitzador tindrà totes les facultats per a l’admissió dels productes o 
mercaderies i per a la retirada d’estos. 
 
No es permet el depòsit o exposició de materials perillosos, inflamables, explosius o 
insalubres, que emeten sorolls molestos o excessius o que desprenguen olors 
desagradables i en general puguen ser molestes per a altres expositors o per al públic en 
general. 
 
 
7.- SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I TERMINI 
 

PRESELECCIÓ: 
 
Per a la preselecció es tindran en compte totes aquelles propostes, i s’intentarà, així, que 
les parades que formen part del mercat representen diferents àrees de productes dins de 
la sostenibilitat. 
 
Tot interessat a participar ha d’omplir el formulari de sol·licitud de preselecció que 
podrà trobar al web d’IDEA en l’apartat de Biosfira, des de l’aprovació d’estes bases 
reguladores fins al 12 de maig.  
 
Posteriorment, se li informarà si la seua proposta ha sigut acceptada o denegada.  
 
Es guardaran totes les dades de les sol·licituds, seleccionades o no, amb l'objectiu de 
mantenir els usuaris informats d'una nova edició, i seran emmagatzemades en la nostra 
base de dades segons la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del 
Comerç Electrònic (LSSI – CE). En vigor des del 12 d’octubre de 2002 i de la Llei 
Orgànica 15/1999 del 12 de desembre de 1999 de Protecció de Dades Espanyola. En el 
cas de voler anular la subscripció s’ha d’enviar un correu a adl@idea-alzira.com.  
 
 
 
 
 
 

mailto:adl@idea-alzira.com
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PAGAMENT: 
 

Una vegada concedit l’estand per part de l’organització, s’ha d’efectuar el pagament en 

un termini de 7 dies a partir de la confirmació. 

   

Així mateix, es tramitarà a través del Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Alzira, La Clau: 

c/Rambla. 

 
El pagament haurà de realitzar-se mitjançant una autoliquidació que es pot efectuar per: 
 

 Pagament per Internet: 
Obtindre l’autoliquidació en l’enllaç següent autoliquidacions.alzira.es i buscar 
l’opció d’“IDEA: Biosfira”.  
En l’apartat s’hauran d’especificar les dades personals, així com si es compartix 
haima o no. Una vegada omplida l’autoliquidació, podrà escollir com pagar, és a 
dir, podrà elegir entre pagar mitjançant targeta de crèdit, pagar de forma 
presencial en la caixa de l’Ajuntament o pagar de forma presencial en l’entitat 
bancària.  

 

 En la Clau, amb targeta bancària: 
En la mateixa oficina podrà obtindre i pagar l’autoliquidació.  
Cal remarcar que en esta oficina sols es podrà realitzar el pagament mitjançant 
targeta bancària.  

 
 
8.- UBICACIÓ I DISTRIBUCIÓ 
 
La Biosfira es desenvoluparà a l’aire lliure, al parc de l’Alquenència d’Alzira. A este espai, 
s’instal·laran carpes tipus haima, de 25 m2 cadascuna (5m x 5m) disposades en 
paral·lel a un costat i a l’altre de la zona del parc de l’Alquenència.  
 
Per altra banda, aquells expositors que pertanyen a la venda directa de productes de 
l’horta (fruites i verdures) i vulguen exposar els seus productes, tindran una àrea 
habilitada perquè posen els seus propis estands sense cap cost adherit per a ells. 
La venda directa tindrà lloc el dissabte dia 20 de maig de 9 h a 14 h i de 17 h a 22 h.  
 
Espai gratuït habilitat per a organismes, associacions, ONG l’objecte social dels quals 
estiga relacionat amb la sostenibilitat i amb l’objectiu de la Biosfira. 
 
ESTANDS COMERÇ: El preu aproximat d’estes casetes és de 330€ (IVA inclòs), 3 
dies. 
 
A estes carpes s’ubicaran els comerços 
que exposaran els seus productes, amb 
la finalitat d’acostar al públic assistent 
una exposició de béns i serveis dels seus 
comerços. Com a exemple, podrem 
trobar exposicions de roba i complements 
de producció sostenible, fruita, productes 
naturals, alimentació i begudes de 
procedència ecològica, energies 
renovables, etc., a través de la qual el 

file:///C:/Users/jordig/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/I5LCE6SK/autoliquidacions.alzira.es
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comerç sostenible d’Alzira acostarà als visitants la varietat i especialització en els distints 
sectors i activitats comercials, per a difondre de primera mà els seus productes i realitzar 
una promoció directa d’estos, que servisca com a punt de trobada entre oferta i demanda, 
al servei d’expositors i visitants. 
 
Cal afegir que tots els participants tindran subvencionat el 50% del cost de la haima, 
sent el cost final, aplicant la subvenció, de 165€, 3 dies. 
 
Tanmateix, s’informa que es dóna la possibilitat de compartir la haima en el cas que 
els expositors estigueren d’acord, sent en este cas, el cost final de 82,50€, 3 dies. 
 
L’entrada oficial al recinte la presidirà un pòrtic en el qual s’exposarà el cartell anunciador 
“BIOSFIRA: ALZIRA AVANÇA, PER UNA SOCIETAT SOSTENIBLE”.  
 
Els estands estaran ubicats segons els següents espais: 
 

- Espai comuns: on es realitzaran xarrades i ponències de tots aquells temes 
relacionats amb la sostenibilitat i el benestar social, a més d’un espai de 
networking. 

- Espai d’agricultura ecològica: on estaran ubicades cooperatives, llauradors, etc.  
- Espai de taller i activitats: es realitzaran diverses activitats com, per exemple, 

tallers de reciclatge, animació infantil, musico-teràpia, activitats esportives i altres 
acciones relacionades. 

- Espai musical: al llarg de la Biosfira hi haurà actuacions musicals. 
- Espai d’energies renovables i reciclatge: s’ubicaran cooperatives elèctriques, 

informació sobre energies sostenibles i cuidats del medi ambient. 
- Espai de mobilitat: dedicat a vehicles de 0 emissions com bicis i vehicles híbrids o 

elèctrics.  
- Espai d’artesania, salut i bellesa: es podran trobar comerços que produïxen de 

manera artesanal, així com productes ecològics o que guarden relació amb la cura 
personal.  

- Espai de restauració: es pretén involucrar els bars i restaurants de la zona, així 
com possibles expositors, que oferisquen menús ecològics elaborats amb 
ingredients de productors locals.  

- Espai bioconstrucció: dedicat a tots aquells constructors i arquitectes que utilitzen 
materials ecològics i reciclats, com materials d’origen vegetal i biocompatibles. 

- Espai d’organismes oficials, associacions, ONG, grups de consumidors i banc de 
llavors.  

 
 
9.- DECORACIÓ PARTICULAR DELS EXPOSITORS 
 
La decoració interior dels respectius mòduls anirà a càrrec de l’expositor i sempre tenint 
en compte les prescripcions tècniques de l’organització: NO ESTÀ PERMÈS PERFORAR 
NI SOLDAR EN L’ESTRUCTURA DE LES CARPES QUE S’INSTAL·LEN. 
 
 
10.- PUBLICITAT 
 
Quant a la publicitat, els mitjans que s’utilitzaran són: 
 

- Senyalització a través de pancartes en les entrades i eixides principals de la ciutat 
i en el mateix recinte.  
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- Quadríptics informatius de la Biosfira, distribuïts principalment en els eixos 
comercials de la ciutat, les associacions de comerciants i fora d'Alzira, en les 
poblacions del voltant. 

- Instal·lació de publicitat en les parades d'autobusos d'Alzira. 
- Emissió de falques publicitàries en ràdio. 

 
 

11.- ADJUDICACIÓ D’ESPAIS 
 
L’adjudicació dels espais per a cadascun dels estands s’efectuarà per rigorós ordre de 
presentació de sol·licituds. 
 
 
12.- DESPESES DE LA BIOSFIRA 
 
L’Ajuntament sufragarà les despeses corresponents a: 
 

Lloguer, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions fixes o mòbils necessàries per a 
la realització de la Biosfira. Instal·lació del servei elèctric de les haimes de la Biosfira. 

Publicitat en premsa, ràdio, web i xarxes socials. 

Disseny, producció i edició de fullets informatius i cartells. 

Retolació de lones i senyalització de la Biosfira. 

Servei de vigilància i seguretat (2 persones) 

Tallers, música i xarrades 

 
Amb la finalitat que les mercaderies i productes exposats es mantinguen en perfecte 
estat, es contractarà un servei de vigilància privada, compost per diversos professionals 
que s’encarregaran de vigilar que les tendes i els expositors no resulten danyats o 
puguen patir algun desperfecte. Totes estes despeses aniran a càrrec de l’Ajuntament 
d’Alzira. 
 
 
PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ I HORARI 
 
DIVENDRES 19 DE MAIG DE 2017 
 
18.00 h: Obertura d’estands. 
19.00 h: Inauguració oficial de la Biosfira per part de les autoritats. 
 
DISSABTE 20 DE MAIG DE 2017 
 
10.00 h: Obertura d’estands     
22.00 h: Tancament d’estands. 
 
DIUMENGE 21 DE MAIG DE 2017 
 
10.00 h: Obertura d’estands     
22.00 h: Clausura de la Biosfira 
 
 

L'ALCALDE 
 

 
 

SIGNAT: DIEGO GÓMEZ I GARCIA 
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