
 
 

10a “FIRA DEL TUPÍ”  
SANT JULIÀ DE VILATORTA 
26 i 27 de maig de 2018

INSCRIPCIÓ per participar com EXPOSITOR 
 
Raó social: 
 
Activitat: 
 
Adreça: 
 
Codi postal:                      Localitat: 
 
Telèfon:                               Fax:                                        NIF: 
 
Correu electrònic:                                                     web: 
 
Núm. carnet d’artesà: 
 
Persona de contacte: 
 
Text que ha de constar en el rètol de l’estand (nombre comercial i població): 
 
 
Desitjo ser admès com expositor en la 10a edició de la “Fira del Tupí”. Declaro 
conèixer  i acceptar les condicions de participació. 
                                                                                            Signatura                                          
 
 
 
Observacions 
 

 
RESERVA D ‘ESPAIS Quantitat Preu/unitat Total 
Estand de 3x2 metros 
 

   

L’estand inclou:            
                                   - 2 estanteries de 1x 0,35 m.    - 1 estanteria de 1,5x 0,35 m. 
                                   - 2 cadires                              -  el rètol de l’estand 
 
Indiqueu si us fa falta taula i domàs 
 
 

  

 

 
NOTA: Ha de retornar-se aquest imprès signat  i segellat juntament amb la còpia de 
la transferència o ingrés al fax: 938 122 063 o mail: godayolsr@vilatorta.cat 
  
Transferència al núm. de compte ES40  2100 1071 30 0200015873 de “la Caixa” 



ADJUDICACIÓ DELS ESTANDS 
 
Contractació d’estands: El termini límit per presentar la sol·licitud d’inscripció i el 
pagament de l’estand  acaba el 20 d’abril de 2018. 
 
El tràmit s’haurà de fer mitjançant l’enviament de l’imprès  “formulari d’inscripció” al 
fax 938 122 063 o bé per correu electrònic a godayolsr@vilatorta.cat, juntament amb 
el comprovant del pagament que es podrà realitzar mitjançant transferència bancaria 
o ingrés al núm. de compte:  ES40 2100 1071 30 0200015873 de “la Caixa” amb el 
seu nom i indicant “Fira del Tupí”. 
 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
  
1. Objecte i denominació: 

 
• La fira de ceràmica i terrissa de Sant Julià de Vilatorta, denominada “Fira del 

Tupí” és una manifestació artística que  pretén contribuir a la iniciativa de la 
Generalitat de Catalunya segons Decret 233/84 que regula l’activitat de l’ 
artesania de Catalunya perquè tingui la importància cultural i econòmica que li 
correspon. 

 
• La Fira estarà oberta a la participació de terrissers i/o ceramistes que acreditin 

tenir la Carta d’artesà o estiguin convidats per l’organització de la Fira. 
 

2. Estructura i localització: 
 

• La Fira, organitzada per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, compta amb 
el recolzament del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de 
Catalunya i de l’ Àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona. 

 
• La 10a Fira del Tupí es celebrarà els dies 26 i 27 de maig de 2018. 

 
• L’horari d’obertura al públic queda establert, pels dos dies, de 10h a 20.30h, 

de forma ininterrompuda. 
 

3. Distribució d’espais: 
 

• L’ organització distribuirà els espais d’exposició que tots els inscrits hauran de 
respectar i cuidar per garantir una bona convivència entre la Fira i els veïns 
del sector. 

 
• L’organització de la Fira facilitarà tot el necessari pel bon funcionament  de la 

mateixa. 
 

• La Fira estarà formada per estands de 3x2m, on els artesans podran exposar i 
vendre els productes d’elaboració pròpia. 

 
• La decoració interior de l’espai assignat anirà a càrrec de cada expositor. L’ 

organització  aportarà les 3 estanteries, les 2 cadires i el cartell de l’expositor 
amb el text que consta en el formulari d’inscripció, en el cas que l’ expositor 
no disposi de taula pròpia i domàs ha de sol·licitar-ho en el formulari perquè 
l’organització li faciliti. 



 
• La producció exposada haurà de ser necessàriament de fabricació pròpia. En 

el cas  d’incompliment d’aquest punt, l’organització es reserva el dret d’ 
expulsar  l’expositor. 

 
• Els preus de venda dels productes exposats hauran de mantenir-se durant la  

Fira. 
 

4. Muntatge i desmuntatge dels expositors: 
 
• Els expositors podran realitzar el muntatge del seu estand a partir del 

divendres 25 de maig de 15h a 20h. 
 
• Els estands hauran d’estar muntats en el moment d’obertura de la Fira 

(dissabte dia 26 de maig a les 10h) i no es podrà desmuntar  fins a les 20 
h. del diumenge dia 27 de maig. L’expositor estarà obligat a deixar en 
perfecte estat l’espai que se li haurà assignat i serà responsable dels 
possibles desperfectes. 

 
• Es facilitarà als expositors l’accés a l’estand per la càrrega i descàrrega de 

material i disposarà d’una plaça reservada per aparcar el seu vehicle prop de 
la Fira. 

 
• La direcció es reserva el dret a modificar l’emplaçament de qualsevol 

expositor, atenent els interessos generals de la Fira. 
 

• L’organització es reserva el dret d’admissió. 
 

• En cas que en el moment de l’obertura de la Fira l’expositor no hagi ocupat 
l’estand reservat,  l’organització podrà cedir-lo a un tercer sense cap obligació 
d’ indemnitzar o tornar l’import rebut al titular de l’estand. 

 
 5. Neteja dels estands: 

 
• La neteja dels estands i buidat de les papereres serà responsabilitat dels 
expositors. 
 
• Queda estrictament prohibit fumar a l’interior de l’estand. 

 
6. Assegurança: 

 
• La Fira compta amb una pòlissa de responsabilitat civil per accidents causats 

a tercers. 
 

• L’assegurança per incendi i robatori del contingut dels estands no està inclosa 
i haurà de  ser contractada per l’expositor en cas que li interessi. 

. 
 
 
7. Seguretat: 

 



• Es  contractarà el servei de vigilància nocturna de l’espai de la Fira del dia 25 
de maig de les 20h a les 9h, del dia 26 i de les 20h del dia 26 fins les 9h del 
dia 27 de maig, malgrat això la organització no es fa responsable de la 
desaparició o desperfectes  de qualsevol producte dels expositors. 

 
• L’organització es reserva el dret de modificar la Fira si causes justificades o 

de força major ho exigissin. 
 

8. Inscripció: 
 

• La inscripció per participar a la Fira és de 60 €. Els participants que presentin 
el carnet d’artesà se’ls hi descomptarà 10 € de la inscripció. Cal adjuntar 
còpia amb l’enviament del formulari d’inscripció. 

• Si algun artesà ven productes artesanals que no fabrica ell mateix la inscripció 
serà de 100 €. 

•  Aquesta inscripció inclou: 
Un estand de 3x2m, 3 estanteries, 2 cadires i el cartell d’ expositor amb el text 
que consti en el formulari d’inscripció, en el cas que l’expositor no disposi de 
taula pròpia i domàs haurà de sol·licitar-lo en el formulari i l’ organització li 
facilitarà. Els terrissers tenen l’opció de sol·licitar dos estands, ja que les 
dimensions del seu producte solen requerir un espai més gran. 

 
• L’organització serà la que valorarà la idoneïtat dels expositors i la que donarà 

el vistiplau a la reserva de plaça. 
 
• Juntament amb la sol·licituds d’inscripció haurà de presentar-se, la carta 

d’artesà –en cas de disposar-la-, i fotografies dels materials que s’exposin i es 
venguin. 

 
• L’admissió d’expositors es farà per ordre d’inscripció. 
 
• Els expositors que dominin la tècnica del torn seran convidats a fer una 

demostració. Aquest activitat emfatitza l’objectiu de la Fira. 
 

• La reserva de plaça serà efectiva quan es formalitzi el pagament de la 
inscripció. 

 
Qualsevol renuncia a la plaça assignada haurà de presentar-se, per escrit a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, abans del dia 20 d’abril de 2018. En 
caso contrari, no es retornarà l’import de la inscripció. 

 
FIRA DE CERÁMICA i TERRISSA EL TUPÍ 
Plaça del Marquès de la Quadra, núm.1 
08504 Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) 
NIF: P-0821800-J 
Telèfon: 93 8122786 / 93 8122179 
Fax: 938 122 063 
correu electrònic: godayolsr@vilatorta.cat 
web: www.vilatorta.cat 

 


