
Equipament s i Serveis Municipals

Fira Internacional

Inno mping
Saló Nac ional Professional

Serveis i Equipaments per als Càmpings
i Empreses del Ll eure a l’Aire Lli ure

L leida, de l 22  al  25  d ’oc tub re  de 2013  
 
 

DOSSIER INNOCAMPING 
 
 
Fira de Lleida acollirà del 22 al 25 d'octubre del 2013 Innocamping, un nou saló professional 
d'equipaments i serveis a l'aire lliure per a càmpings i parcs de vacances que se celebrarà dins del 
marc de la fira Municipàlia. 
 
Els càmpings moderns han evolucionat convertint-se en petites ciutats o parcs de vacances, disposant d'un conjunt 
d'instal·lacions i serveis molt similars a petits municipis. Per aquesta raó, la 17a edició del saló Municipàlia amplia el 
seu àmbit d'exposició i acollirà també al sector privat, reunit sota el paraigua del nou saló professional 
Innocamping. L’objectiu del certamen és aplegar a Lleida empreses innovadores de productes i serveis destinats al 
sector del càmping i de les empreses d'oci a l'aire lliure entre el 22 i el 25 d'octubre de 2013. 
 
El càmping és un sector consolidat. Actualment, la Federació Espanyola de Càmpings agrupa a 1.300 càmpings 
(amb un total de 766.000 places), mentre que la Federació Catalana de Càmpings disposa de 97.190 places i de 
5.313 bungalows. A més, Espanya compta amb alguns dels càmpings més distingits i premiats de tot Europa per 
l'excel·lència dels seus equipaments.  
 
Quant a la ciutat de Lleida, les excel·lents comunicacions amb la resta de l'Estat i amb Europa gràcies a l'Alta 
Velocitat, l'aeroport i la xarxa viària (autovia i autopista amb el nord d'Espanya i el sud de França) fan d'aquesta 
ciutat l’indret ideal per reunir i posar en contacte als principals fabricants i empreses visitants de tot Espanya i de 
diferents països d'Europa. 
 
Municipàlia i Innocamping: el major saló professional del sector públic i privat d'Espanya 
 
Amb més de 20.000 m² d'exposició, Municipàlia i Innocamping es dirigeixen tant a representants de municipis i a 
inversors privats com a titulars de càmpings, ressorts, hotels a l'aire lliure, col·legis, clubs esportius, parcs temàtics, 
etc. 
 
La fira capdavantera en el sector dels equipaments i serveis urbans celebra la seva 17a edició del 22 al 25 d'octubre 
de 2013, amb la previsió de superar els 325 expositors directes i els 22.000 visitants professionals registrats en 
l'anterior edició, celebrada l’any 2011. 
 
La periodicitat biennal d’Innocamping i les dates en les quals se celebra, a finals d'octubre de 2013 (el moment ideal 
per realitzar les inversions hivernals a fi de tenir els equipaments condicionats per a la següent temporada), són 
factors que juguen a favor del saló. La conjuntura actual requereix un esforç extra per part de les empreses 
turístiques i d'oci per tal d'estar preparades per al 2014 amb millors i renovades instal·lacions davant un món que 
mira l’Estat espanyol com una destinació turística de primer ordre. L'objectiu és donar el millor servei amb la 
màxima qualitat i els menors costos possibles. 
 
Motius per visitar i ser expositor a la Fira: 
 
1.- Un saló ideal per a empreses capdavanteres que volen mostrar les últimes novetats a visitants 
del sector turístic interessats en la renovació i ampliació dels seus equipaments. 
 
- Confortables allotjaments tipus bungalow i mobil-home 
- Noves piscines tematizades amb tobogans i moderns sistemes de depuració 
- Econòmics sistemes de senyalització i il·luminació per led per a l'enllumenat 
- Diferents formes d'entreteniment per a nens i activitats lúdiques 
- Instal·lacions esportives adaptades a espais reduïts 
- Sistemes de recollida i selecció de residus 
- Maquinària agrícola moderna per ser més eficaç en la cura d'espais enjardinats  
- Energies renovables aplicades a la petita i mitja empresa amb grans possibilitats d'estalvi i producció de la seva 
pròpia energia mitjançant autoconsum a la xarxa 
- Restauració com a complement dels negocis d'allotjament i clubs esportius d'oci, millorant la gestió i la qualitat del 
servei 
- Noves tecnologies aplicades a la seguretat, vigilància i sistemes de comunicació wifi i xarxes socials per atendre les 
exigències dels clients 



 
2.- Aprendre i formar-se mitjançant les jornades tècniques organitzades per l'Editorial Ediciones 
Peldaño  
 
En les jornades es tractaran les novetats legislatives en matèria urbanística i autoconsum elèctric; innovacions en 
energies alternatives a les energies fòssils com la biomassa, fotovoltaica, geotèrmica i eòlica; innovacions en 
depuració i climatització de piscines… 
 
3.- Un extens programa de reunions de federacions i associacions d'empresaris de càmping 
complementari a l’agenda de reunions municipalistes 
 
DIA 22 :  
 
Matí:  
- Inauguració oficial del saló 
- Junta Federació Catalana de Càmpings(FCC)  
 
Tarda:  
- Visita a la fira dels presidents de diputacions i alcaldes (FEMP) 
- Reunió de la junta general de la Federació Espanyola de Càmpings (FEEC) 
 
DIA 23:  
 
Matí:  
- Jornada professional d'empresaris de Càmpings d'Espanya (Procamping), organitzada per la prestigiosa editorial 
Edicions Peldaño 
 
Tarda:  
- Conferència de Fra Lluc Torcal, pare prior del monestir de Poblet, i taula rodona amb empreses amb innovacions 
en l'àmbit de l'estalvi energètic  
- Sopar de gala d'empresaris de càmpings amb motiu de la vuitena edició de Procamping 
 
DIA 24:  
 
Matí:  
- Concentració de municipis turístics de tot Espanya: jornada sobre finançament a càrrec del catedràtic Joaquim 
Solé Vilanova i taula rodona amb els municipis turístics més importants d'Espanya 
- Visita a la fira per part de les diferents associacions de càmpings 
 
Tarda:  
- Assemblea de l'Associació de Càmpings de Muntanya i del Pirineus Català 
- Junta General de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre 
- Junta General de l'Associació de Càmpings de Lleida 
- Junta de l'Associació de Càmpings de l'Aragó 
 
DIA 25: 
 
Matí:  
- Visita al saló i reunió de representants del sector hoteler estatal (CEHAT) 
- Dinar de cloenda  
 
Informació general: 
Lloc: recinte de la Fira de Lleida (Camps Elisis, s/n - 25001 Lleida) 
Dates: 22 al 25 d'octubre de 2013 
Horari: de 10 a 19 h. (divendres, de 10 a 15 h.) 
Edició: 1a (Innocamping) / 17a (Municipàlia) 
Periodicitat: biennal (anys imparells) 
Tipologia del visitant: professionals exclusivament (entrada gratuïta amb acreditació) 
Organitza: Fira de Lleida (tel. 973 70 50 00 / 628 00 52 84) 
Contacte premsa: Sebastià Tamarit (sebastia@scomunicacio.com / tel. 973 22 15 96) 
 
 
Col·labora: 

 
 
 


