CODI ÈTIC DE LA FUNDACIÓ FIRA DE LLEIDA

Preàmbul
La Fundació Fira de Lleida vetlla per garantir la integritat i l’ètica institucional. Amb aquest objectiu,
proposa aprovar aquest codi ètic.
Es tracta de determinar els principis i valors ètics que han d’informar tota l’actuació firal.

1. Definició
El codi ètic que assumeix la Fundació Fira de Lleida , atenent a la seva condició d’institució de
naturalesa fundacional del sector públic sense ànim de lucre, es configura com un compromís que
estableix un conjunt de condicions, pautes i normes de conducta en l’exercici de la seva activitat.
2. Objecte i àmbit d’aplicació
El present codi ètic té per objecte establir unes normes d’actuació, criteris i condicions que han de
regir en el marc de la seva organització i en el conjunt d’activitats que organitzi la Fundació Fira de
Lleida, amb la finalitat de garantir i potenciar els principis i valors basats en la cultura de la pau, la
defensa de la igualtat i dels drets humans.
3. Valors
L’actuació de la Fundació Fira de Lleida s’articula d’acord amb els valors de la responsabilitat, el
respecte als drets humans, la defensa del medi ambient, la igualtat i no discriminació, l’esperit de
servei i professionalitat, la transparència, l’eficàcia i la recerca de l’excel·lència en el treball. També
fonamenten l’actuació de la Fundació el compromís territorial, l’ànim de potenciar la voluntat de fer
de Lleida una ciutat educadora basada en la cultura i valors de la pau, la no-violència, la solidaritat,
la igualtat i els drets humans.
4. Principis
La Fundació Fira de Lleida perseguirà en l’exercici de la seva activitat la satisfacció dels interessos
generals que té encomanats de les entitats públiques que la integren, basant la seva conducta en la
gestió dels conflictes sense el recurs de la violència i el respecte als drets fonamentals i llibertats
públiques, evitant tota actuació que pugui produir cap mena de discriminació per raó de naixença,
origen racial o ètnic, gènere, orientació sexual, política o ideològica, identitat cultural, religió,

conviccions, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància personal, social o
econòmica.

5. Normes de conducta
Les activitats que organitzi la Fundació Fira de Lleida s’hauran d’ajustar al compliment dels valors i
principis indicats, i en les manifestacions firals no es permetrà l’assistència d’expositors que vulnerin
els valors i principis de la cultura de la pau, la defensa de la igualtat i els drets humans.
Per preservar aquests valors no s’autoritzarà la presència ni exhibició en els estands d’elements que
atemptin contra la pau o els drets humans, ni tampoc la difusió, per qualsevol mitjà, d’elements bèl·lics o
que fomentin la violència, ni de qualsevol mena que atemptin contra els valors d'aquest codi ètic

La Fundació haurà de procurar establir les seves relacions amb tercers (col·laboradors, proveïdors,
usuaris o beneficiaris) que treballin amb valors propers als enumerats en l’exercici de les seves
activitats, sota criteris de qualitat i objectivitat.
Pel que respecta a la selecció de proveïdors es valorarà principalment la qualitat, preu, entitat dels
serveis i valor social que aportin. S’haurà d’evitar tota relació econòmica o contractual en activitats
contràries als drets humans reconeguts als tractats internacionals o als valors propis de la institució,
amb criteris d’exclusió per a aquelles activitats contràries als principis de dignitat personal,
sostenibilitat i cura i preservació del medi ambient o que fomentin la violència. També es tindrà en
compte com a criteri excloent la relació dels expositors amb paradisos fiscals.
6. Transparència i informació
La Fundació Fira de Lleida, a través del seu portal de transparència, publicarà tota la informació
actualitzada relativa a l’activitat que desenvolupa, l’execució pressupostària, projectes, contractes i
organització d’esdeveniments i manifestacions firals, tot garantint l’accés directe o per mitjans
electrònics a la ciutadania tal com disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència.
7. Informació sobre protecció de dades de caràcter personal.
Les dades recollides seran tractades en l’activitat de tractament “Gestió de participants”, de
responsabilitat de la Fundació Fira de Lleida, situada a l’Av. Tortosa, núm. 2, 25005-Lleida, davant
de qui les persones afectades podran exercir els seus drets.
La finalitat del tractament és gestionar la sol·licitud de participació a la Fira de Lleida per part dels
interessats i els seus representants legals o empleats, així com qualsevol incidència que es pugui
derivar de la relació contractual entre aquells i la Fundació Fira de Lleida. En concret, també
s’utilitzaran les seves dades, prèvia autorització expressa a l’efecte, per a realitzar comunicacions, a
través de qualsevol mitjà, incloses les que es realitzin per via de correu electrònic, amb finalitats

promocionals o informatives de les activitats que s’organitzin per part de la Fundació i/o a les quals
es doni suport a través d’altres entitats.
La base legitimadora continguda al Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades
(RGPD) és la següent: consentiment de l’interessat (art. 6.1 a); i, el tractament és necessari per
l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part o l’aplicació a petició d’aquest de mesures
precontractuals. La base contractual respecte d’aquesta última legitimació deriva de la solicitud de
participació a la Fira de Lleida realitzada per l’interessat o del contracte formalitzat entre aquest i la
Fundació Fira de Lleida, que, en tot cas haurà de complir amb el Codi Ètic de la Fundació, les
Normes Generals de participació a la Fira de Lleida relativa als expositors i les Normes Específiques
de participació.
La regla general és que no es comunicaran dades a tercers, a excepció dels supòsits previstos a
l’ordenament jurídic. Excepcionalment, les seves dades poden ser comunicades, amb obligació de
confidencialitat, a les empreses col·laboradores de la Fundació Fira de Lleida, sempre que això sigui
necessari perquè aquestes duguin a terme l’activitat contractada.
Les dades es conservaran en tant que subsisteixi el seu valor probatori de la relació contractual i la
participació en la Fira de Lleida.
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposarvos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a la direcció de la Fundació
Fira de Lleida abans esmentada o enviant un correu electrònic a la direcció info@firadelleida.com,
adjuntat el vostre document d’identificació. Si considereu que els vostres drets no s’han atès
adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control competent
(apdcat.gencat.cat).
8. Obligacions dels organitzadors externs
Quan sigui un organitzador extern qui munti el saló aquest haurà d’acceptar el codi ètic i les normes
generals de participació/lloguer d’espais de la Fundació Fira de Lleida, i haurà d’exigir als seus
expositors el compliment d’aquestes obligacions.

