EMPRESES
EXPOSITORES

GUIA DE
PARTICIPACIÓ
SOSTENIBLE EN FIRES
Pautes d'actuació i recomanació per
empreses expositores i agents firals amb
l'objectiu de convertir les fires en una activitat
econòmica sostenible

EMPRESES
EXPOSITORES

Introducció
La sostenibilitat, avui en dia, no és una opció sinó una obligació
per les empreses. Qualsevol projecte que tingui com a objectiu la
seva permanència en el temps haurà de fer-ho des del compromís
cap al planeta i la societat.
La Guia de Participació Sostenible en Fires, és una anàlisi de les
fites que es trobaran les empreses que decideixen exposar en una
fira. Aquesta guia es basa en els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) que ha establert l’agenda 2030 i que serveixen
com a referència perquè les empreses i entitats puguin enquadrar
els seus objectius i incloure la sostenibilitat en la seva estratègia
de negoci.
Des de VicFires, posem el focus en establir guies d’actuació i
recomanacions per minorar qualsevol efecte negatiu que
poguessin produir les nostres fires. Al mateix temps, ens alineem
amb el compromís d’abordar els propòsits de desenvolupament
sostenible, i conscients del repte econòmic, social i ambiental
que tenim davant, ajudar a construir un món millor des de
l’organització de les nostres Fires i Mercats.
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1. Construcció i manteniment de
l'espai expositiu
Materials per la construcció de l'estand
En cas que l’estand estigui construït de fusta, alumini, cartó o tèxtil:
Etiqueta FSC o PEFC
Percentatge reciclat i/o materials orgànics
Informe del seguiment de reutilització durant un any
Assegurar que serà reciclat un cop ja no es pugui reutilitzar més
Que provingui de fàbriques que consumeixen fonts renovables
Buscar una utilitat posterior a la fira
És important conscienciar a l’equip per mantenir netes les
instal·lacions i fer-ne un ús correcte.
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2. Consumibles i material promocional
Materials que s’utilitzaran a l’estand de forma contínua per la mateixa empresa
(paper, material d’escriptura, vasos, etc.) i elements que l’empresa distribuirà per
donar a conèixer la seva marca i serveis (marxandatge i fulletons).
Es recomana el mínim ús de paper possible. Utilitzar sempre que sigui possible
suports digitals
Composició i adquisició coherents amb els valors de la companyia
Distribució i consum responsable per evitar excedents
Evitar articles d’un sol ús
Etiqueta FSC o PEFC en paper i cartó
Materials que siguin reciclables
No utilitzar plàstic
Tenir previst un destí final pel material que no es consumeixi. Per exemple,
utilitzar-los en altres esdeveniments o donar-los a una organització social
En el cas que consumibles i material promocional no s’hagin pogut reutilitzar o
donar s’han de recollir del recinte firal com si fos una altra mercaderia. Si no es
poden recollir, el recinte firal haurà d’indicar les possibilitats de gestió que ofereix
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Reduir l’embalatge de les mercaderies
Reutilitzar embalatges en l’entrada i sortida de
mercaderies, i el desmuntatge
Material d’embalatge reciclable

3. Mercaderies
i embalatge

No utilitzar plàstic
Previsió adequada de la mercaderia que
necessitarà l’estand per evitar el trasllat de retornar
el material al magatzem i reduir embalatge i residus
Assegurar-se d’emmagatzemar els embalatges
per facilitar la seva reutilització posterior
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Ajustar-se als horaris d’entrada i sortida de mercaderies, muntatge
i desmuntatge establerts per l’organització per evitar consums
innecessaris a l’hora de mantenir espais oberts i en funcionament
Utilitzar maquinària eficient de baix consum

4. Consums

Comunicar qualsevol fuga que es detecti (aigua, gas, etc.)
Conscienciar a l’equip del consum responsable dels recursos
naturals (tancar aixetes, il·luminació i equipaments quan no s’utilitzin)
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5. Residus
El període de desmuntatge és, junt amb el muntatge, el que major
incidència té pel que fa a residus. El podem realitzar directament o
subcontractar-lo a una altra empresa, però ens hem de considerar
responsables que el procés es realitzi de forma sostenible i incorporar les
actuacions següents:

Reduir el volum de residus generats
A l’hora de planificar, tenir en compte els beneficis de reutilitzar tots els
materials. No només és més sostenible, sinó que disminueix els costos
per l’empresa.
En cas de no tenir prevista la reutilització:
Utilitzar materials que generin una menor quantitat de residus, que es
puguin utilitzar en altres fires i/o reciclar
Reutilització parcial: analitzar si hi ha parts que poden ser útils en
futures ocasions o per altres tipus d’activitats
Analitzar els materials que no es reutilitzin per donar-los-hi altres
sortides
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Segregar i valorar els residus
En cas que hi hagi materials els quals no es puguin reutilitzar, s’han de
gestionar com a residus. Les empreses muntadores han de ser els
màxims responsables de la seva gestió.
Complir amb el nivell de segregació dels residus dins l’estand (papercartó, envasos, orgànic, vidre i rebuig), retirar-los en les 5 fraccions
separades i destinar-les a un gestor autoritzat de residus pel seu
reciclatge
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Utilització dels equips de protecció individual per part de totes les
persones que participin a l’entrada i sortida de mercaderies, muntatge i
desmuntatge

6. Seguretat

Complir amb les exigències legals en matèria de seguretat i salut
Utilitzar productes químics no perillosos

GUIA

DE

PARTICIPACIÓ

SOSTENIBLE

EN

FIRES

9

EMPRESES
EXPOSITORES

7. Transport
Aquesta activitat es dur a terme durant el muntatge, entrada de
mercaderies, celebració, sortida de mercaderies i desmuntatge.
El transport el pot realitzar la mateixa empresa expositora o bé es pot
contractar un tercer.
És recomanable que els materials per la construcció de l’estand,
consumibles i materials d’exposició siguin contractats amb proveïdors
locals. Si això no fos possible, intentar que el transport utilitzat sigui de
baixes emissions, a més de les següents recomanacions:
Seleccionar la mida del vehicle, que sigui adequat a la seva càrrega
Utilitzar vehicles de combustibles alternatius (gas, híbrids, elèctrics,
etc.) i adequadament mantinguts
Planificar les rutes que suposin menys quilòmetres recorreguts i
menys temps d’espera
Reduir la velocitat durant el transport
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Transport de persones
Aquesta activitat es dur a terme durant el muntatge, entrada de
mercaderies, desmuntatge, sortida de mercaderies, però sobretot,
durant la celebració.
Recomanacions en cas de no ser residents de la ciutat on es celebra
l'esdeveniment:
Utilitzar el tren com a mitjà de transport de llarg recorregut. En cas de
desplaçar-se en avió, seleccionar aquelles companyies aèries que
comptin amb iniciatives per reduir l’impacte ambiental dels seus vols
o col·laborin amb ONG per fins socials
Fomentar l’ús del transport públic per part de l’equip
Seleccionar allotjaments que comptin amb una ruta fàcil en transport
públic per arribar a l’esdeveniment o amb un transport col·lectiu al
recinte firal en motiu de l’esdeveniment
En cas d’utilitzar vehicle propi, organitzar-se per compartir el transport
En cas de llogar un vehicle, garantir que sigui elèctric o de baixes
emissions
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www.vicfires.cat
fires@vic.cat

