
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

FIRA DEL TRUMFO I LA TÒFONA DE CATALUNYA 

3 i 4 de març de 2018 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR 

- Fulla d’inscripció 
- Comprovant pagament quota d’Autònoms 
- Carnet de manipulador d’aliments 
- Còpia rebut assegurança RC 
- Carnet d’artesà i/o certificat conforme és l’elaborador del producte  
- Comprovant de l’ingrés a BBVA (un cop confirmada l’acceptació) 

 
Termini presentació documentació: 9 de febrer de 2018 
 

ACCEPTACIÓ I PAGAMENT 

- Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’organització de la 
Fira comunicarà l’acceptació d’aquells artesans admesos als certamen. 

- Un cop acceptats, cal realitzar l’ingrés, en funció dels metres, per a ser 
inscrits en la fira al compte corrent del Consell Comarcal de Solsonès: 
BBVA: ES27 -  0182 -  5938 -  9401 -  0152 -  3650. 

- Es mantindrà l’espai de l’any passat a aquells artesans que hagin fet l’ingrés 
dins el termini establert. 

 
ADJUDICACIÓ D’ESPAIS 

- Els artesans que van assistir l’any passat i hagin realitzat la inscripció, 
presentada la documentació correctament i el pagament dins el termini 
establert se’ls mantindrà l’espai i tindran prioritat en l’ocupació de llocs 
vacants. 

- El repartiment de llocs es farà segons l’ordre de les dates de pagament (no 
d’inscripció).  

- No es reservarà espais a aquelles persones que no hagin efectuat el 
corresponent pagament encara que hagin presentat la documentació. 

 
PREUS TOTALS (10% IVA inclòs) 

1m. 46,00 € 

2m. 52,00 € 

3m. 58,00 € 

4m. 64,00 € 

5m. 70,00 € 

6m. 76,00 € 

 
El preu dóna dret a l’ocupació de l’espai durant els 2 dies de la fira. Si no 
s’ocupa durant tot el període no s’efectuarà cap descompte.             

 



FIRA DEL TRUMFO I LA TÒFONA DE 

CATALUNYA 

3 i 4 DE MARÇ DE 2018 

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ 

NOM I GOGNOMS:  

N.I.F.  

DOMICILI:  

POBLACIÓ  

CODI POSTAL:  

CORREU 

ELECTRÒNIC: 

 

TELÈFON:  

METRES QUE OCUPA:  

TIPUS DE PRODUCTE:  

 

 

DATA:                                                          SIGNATURA: 

 

 

 

 

 

 

ENVIAR SOL·LICITUD ABANS DEL 9 DE FEBRER DE 2018 A: 
 
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS   
C. Dominics, 12      
25280 Solsona       
Fax: 973 48 25 14       
 
O bé, mitjançant el nostre correu: coordinacio@firadesolsona.com 
 

 

mailto:coordinacio@firadesolsona.com

