
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓ DEL MERCAT DE LA CERÀMICA A LA 12a FIRA DEL TUPÍ 
23 DE MAIG DE 2020 

 
ADJUDICACIÓ DELS ESTANDS 
 
Contractació d’estands: El termini límit per presentar la sol·licitud d’inscripció, via 
formulari que adjuntem o podeu trobar a www.vilatorta.cat acaba el 17 d’abril de 2020. 
Un cop acceptada la vostra sol·licitud ja podreu fer el pagament. Els expositors que no 
hagin realitzat el pagament abans del 30 d’abril de 2020 seran exclosos de la llista de 
participants. El cost d’inscripció serà de 30€. 
El pagament 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 2020”. 
 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
  
1. Objecte i denominació: 

 

• La “Fira del Tupí” és una manifestació artística que contribueix 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. 
 

• Enguany la Fira del Tupí serà una festa d’experiències amb fang, un taller obert on 
el públic podrà conèixer les tècniques, disseny i art de la mà de ceramistes 
professionals per crear les seves peces fetes amb les seves pròpies mans, 
creativitat i enginy. 

 

• 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. Enguany els 
artesans professionals s’ubicaran tots junts al parc de les Set Fonts on compartiran 
espai amb tallers i activitats. Aquest espai estarà distribuït en estands i 
arquitectures efímeres dissenyades sota conceptes de sostenibilitat. Aquest espai 
tindrà un aire molt més obert, dinàmic, on les peces es mostraran tenint identitat 
pròpia. 
 

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 Turisme de la Diputació de Barcelona. 

 

• La 12a Fira del Tupí es celebrarà el dissabte 23 de maig de 2020. 



 

 

 

• L’horari d’obertura al públic queda establert de 10h a 22h. S’inclou el dinar pels 
expositors: un tastet de cassola que es repartirà a partir de les 14 h a l’espai 
dedicat a la gastronomia dins el parc de les Set Fonts. 

 
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 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.  
 

• 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 hauran de mantenir-se durant  tota la  Fira. 
 

4. Muntatge i desmuntatge dels expositors: 
 

• Els expositors podran realitzar el muntatge del seu estand a partir de les 8 del matí 
del 23 de maig.  
 

• Els estands hauran d’estar muntats en el moment d’obertura de la Fira (dissabte 
dia 23 de maig a les 10h) i no es podrà desmuntar  fins a les 22h. 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.  
 

• 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: 

 

• 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 30 €.  
 

• 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 si participen per primera vegada hauran 
de presentar 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 de peu seran convidats a fer una 
demostració. Aquest activitat emfatitza l’objectiu de la Fira. Marqueu al formulari 
d’inscripció si voleu participar en la demostració. 



 

 

 

• 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 30 d’abril. En cas 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 / 686 780 521 
Fax: 938 122 063 
correu electrònic: sjv.visita@vilatorta.cat web: www.vilatorta.cat 

 
 


