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FIRA SANT ERMENGOL 2018  

 
 
 
 
 
 
 FIRA DE PRODUCTES ECOLÒGICS DEL PIRINEU –PEP-  Exp. Núm. PE FIR 2018/8 

 
1. DADES PERSONALS  
1.1. DADES DEL SOL·LICITANT (REPRESENTANT)  

Nom  DNI  

C./Pl/ av....  Núm.  Pis  

Localitat  cp  

Telèfon   email  
1.2. DADES DE L’EMPRESA  

Nom  

CIF  Telèfon  

Nº Operador  Entidad Certificadora  

Seu social  Núm  Pis  

Localitat  C.P.  

 
2. DADES DE L’ESPAI  

Metres lineals sol·licitats:    Punt de Llum:   SI     NO Potència  que 
necessiteu: ________________ 

 

Aparells que connectaré:      Planxa                  Nevera   Altres ____________________________ 

Tipus de Producte ecològic:   
 

 Càrnics                      
 Productes de l’hort   
 Begudes   

 Productes vegetals     
  Productes de Forn 
 ALTRES (Especificar) 

   _________________________________ 

Estic interessat/da en xerrada – demostració del me u producte a l’espai Canonges?   SI     NO 

INFORMACIÓ IMPORTANT:  
1. Caldrà que cadascú porti cables per agafar la corrent dels punts que ubiquin els serveis municipals 
2. Cadascú haurà de portar els seu material per muntar la parada (CARPA, CAVALLETS, TAULES ...) 

OBSERVACIONS 
 
 

 
3. SOL·LICITUD 
La persona citada més amunt  sol·licita, amb les dades esmentades, un espai a la Fira de Sant Ermengol, 3a 
Fira de Productes Ecològics del Pirineu, organitzada per  l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
 
DOCUMENTS  APORTATS: 

 Fotocòpia DNI/NIF 
 Fotocòpia Darrer rebut d’autònoms  
 Fotocòpia Certificat ECO  (productor o comercialitzador) 
 Fotocòpia Carnet  manipulador aliments 
 Fotocòpia Certificat any en curs del model 036 o 037 
 Fotocòpia Assegurança Responsabilitat Cívil 

Signatura,  
 
 
 
 
La Seu d’Urgell, 
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Informació general de La Fira de Productes Ecològic s del Pirineu 
FIRA DE SANT ERMENGOL 

 
1- La Fira de Productes Ecològics del Pirineu – Fira PEP se celebrarà el dia 20 i 21 d’octubre de 2018  

dins el marc de la mil·lenària Fira de Sant Ermengol. Estarà ubicada al carrer dels Canonges. 
 

2- La participació a la fira PEP és  gratuïta, així com punt de llum. 
 

3- Comptarà amb diversos actes de promoció dels productes ecològics  com per exemple tallers, 
demostracions, showcooking, xerrades, etc. 

 
4- Per a  participar cal complir els requisits establerts: 

a. Tenir el domicili social de l’empresa al Pirineu (català, francès, andorrà, aragonès, navarrès o basc) 
b. Produir o elaborar productes ecològics segons el Reglament (CE) 834/2007, sobre producció i etiquetatge dels 

productes ecològics europeus 
 
 

 
 

 
 

 
Caldrà aportar certificat de conformitat vigent emès per l’autoritat o organisme de control corresponent. 

c. Comercialitzar o promoure  productes ecològics al Pirineu obtinguts segons el Reglament (CE) 834/2007, 
sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics europeus o importats equivalents segons la normativa 
europea. Caldrà aportar certificat de conformitat vigent emès per l’autoritat o organisme de control 
corresponent. 

 
5- Cal fer arribar una instància a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell fins el proper 30 de juny de 2018.  
      Es pot presentar per diferents vies: 

a. Per correu electrònic firasantermengol@aj-laseu.cat 
b. Presencialment o per correu postal: 

 

Ajuntament de la Seu d’Urgell 
Plaça dels Oms, 1 
25700 La Seu d’Urgell 
 

6- Cada participant haurà de portar els elements necessaris per configurar la se va parada . En cap 
cas poden ser estands superiors als 5 metres de llargada. 
 

7- No podran participar-hi formatgers  (encara que siguin ecològics i del Pirineu) ja que l’espai pels 
formatgers estarà ubicat a la sala polivalent, dins de la Fira del Formatges Artesans del Pirineu. 
 

8- Els participants podran muntar la seva parada a partir del divendres 19 a les 16:00 i sempre abans del 
dissabte 20 a les 10:00 del matí. 
 

9- L’horari de la fira és: dissabte de 10 a 22 hores i diumenge de 10 a 21 hores 
 

10- Els participants podran oferir tastos dels seus productes al públic visitant. 
 

 
 

   

 

 
 


