
 

 

 

69a FIRA DE SANT ISIDRE DESOLSONA 

14 i 15 de maig de 2022 

L’objecte d’aquesta iniciativa és la promoció de l’artesania tradicional per mitjà d’una 
mostra pel nucli antic de la ciutat de Solsona i l’entorn de les seves muralles, agrupant 
els diferents sectors artesanals per tal de potenciar el valor afegit de l’artesà en els 
productes de venda treballats de forma manual. 
 
INFORMACIÓ I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:  

• Les parades de la mostra d’artesans ubicades al nucli antic seran únicament per 

artesans productors, aquells que elaboren el producte de forma artesanal. 

• Dies: 14 i 15 de maig. 

• Horari fira: dissabte i diumenge de 10 a 21 h.  

• Cal que la parada estigui muntada i es mantingui oberta i en funcionament durant 

els dos dies de la fira en l’horari establert. 

• Hi haurà punts de connexió elèctrica. Cada artesà s’haurà de dur la seva llum, que 

haurà de ser de baix consum i allargo. 

• Un cop rebuda tota la documentació que es demana a l’apartat  “documentació a 

presentar” i passada la data de presentació de sol·licituds, el 18 de març, es farà un 

selecció dels artesans i es comunicarà l’acceptació o no.  

• L’organització començarà a donar respostes a les vostres sol·licituds a partir de l’1 

d’abril. En el cas de ser acceptats us comunicarem el cost de la fira i el numero de 

compte on fer l’ingrés per acabar de reservar el vostre espai. 

• L’organització es reserva el dret de retirar en el curs de la Fira aquells productes que 

no compleixin els requisits de creació i producció pròpia o siguin diferents als 

exposats en la sol·licitud. 

• Per l’adjudicació dels espais, cal que els artesans i productors hagin realitzat la 

inscripció i presentada la documentació correctament establerta. 

• El repartiment de llocs el realitzarà l’organització en funció dels espais disponibles i 

de les necessitats de la fira. 

• Un cop finalitzada la Fira cada paradista haurà de dipositar tots els residus que la 

seva parada hagi pogut generar, en el contenidor que tingui més proper.  

• L’organització es reserva el dret de modificar aquestes normes i posar-ne d’altres si 

així ho creu necessari, per garantir el bon funcionament de la fira.  



• L’organització no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar entre els 

paradistes, ni els que els paradistes puguin ocasionar a tercers. És per això que cal 

disposar de l’assegurança de RC corresponent  

• L’acceptació d’aquestes normes és condició indispensable per a poder participar a 

la Fira.  

• El fet d’inscriure’s a la fira, s’accepten automàticament aquestes normes. 

 

PREUS 

En el cas que es realitzi demostració de l’ofici en la mateixa parada, el cost serà de 30,00 

euros (IVA inclòs). 

En el cas que no es realitzi demostració, els preus seran en funció dels metres lineals a 

ocupar: 

PREUS TOTALS (10% IVA inclòs) 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

Documentació que s’ha de presentar per poder participar a la fira, encara que s’hagi 

participat en edicions anteriors. Abans del 18 de març. 

• Una fotocòpia del document d'identificació fiscal de la persona sol·licitant (NIF 

o CIF). 

• Una fotocòpia del darrer rebut d'Autònoms de la Seguretat Social. 

• Assegurança de Responsabilitat Civil. 

• Carnet d’Artesà (en cas de tenir-lo). 

• Una fotografia de la parada muntada i dues fotografies de peces realitzades.  

• Metres lineals de la parada. 

• En el cas d’artesans agroalimentaris cal adjuntar també el carnet de 

manipulador d’aliment i el registre sanitari. 

Per correu electrònic:   info@firadesolsona.com 
Per Fax:  973482514 
Per correu:  Consell Comarcal del Solsonès c/ Dominics, 14   25280 Solsona 

1 m. 59,00 € 

2 m. 68,00 € 

3 m. 79,00 € 

4 m. 87,00 € 
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