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Criteris de participació 
15a FIRA DE LA TÒFONA DE CENTELLES 

17 i 18 de desembre de 2022 
 

L’objecte és regular la 15a Fira de la tòfona de Centelles. 
 
1. Objectius  
 
Promoure la venda de tòfona i productes derivats. Fomentar la venda de productes artesanals, així com de 
proximitat i també d’ecològics. Aquesta fira serveix per complementar el tradicional mercat de Centelles 
reforçant així els atractius de la població. S’hi programen activitats complementàries, gastronòmiques, lúdiques 
i culturals. Tot això fa que l’interès per la Fira s’incrementi any rere any i que les vendes s’hagin consolidat.  
 
2. Dia i hora  
 
La catorzena edició de la Fira de la tòfona tindrà lloc al nucli antic de Centelles durant els dies: 
 
- El dissabte 17 de desembre de 9 h a 20 h 
- El diumenge 18 de desembre de 9 h a 14 h 
 
3. Normes d’instal·lació  
 
- La instal·lació de les parades es farà el dissabte 17 de desembre de les 7.30 a les 9 h. 
- El desmuntatge de les parades es farà el diumenge 18 de desembre de les 14 a les 15.30 h. 
- L’organització serà qui distribuirà les parades. 
- Al costat de la parada no podrà haver-hi estacionat cap vehicle. 
- Cada inscrit/a aportarà la seva infraestructura i s’encarregarà del muntatge i desmuntatge. 
- Cada inscrit/a és responsable de la seva parada i dels productes que porti. 
 
4. Sol·licituds 
 
Les persones interessades en obtenir dret a parada hauran de fer arribar el full d’inscripció omplert a l’Oficina 
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Centelles d’acord amb el model que hi ha i que us podeu 
descarregar a la pàgina web www.centelles.cat 
 
Les vies per fer arribar el full d’inscripció poden ser: 
 
- Lliurant-lo a l’Oficina de Promoció Econòmica, carrer Nou, 11 Centelles, telèfon 938 811 257 
- Per correu electrònic a l’adreça cntl.ope@diba.cat 

 
El full d’inscripció indica les mides de la parada i altres informacions imprescindibles sobre el/la titular, 
productes, etc. i, per tant, la veracitat de la informació facilitada pot comportar l’admissió o no a la Fira. 
 
Per tal de ser admès/a com a expositor/a, serà requisit indispensable la tramesa del full de sol·licitud de 
participació abans del 25 de novembre de 2022. Totes les sol·licituds posteriors a aquest termini queden 
sotmeses a la disponibilitat d’espai.   
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5. Documentació que cal  presentar 
 
- Fotocòpia del DNI de la persona titular de la parada. 
- Darrer rebut d’autònoms. 
- Si el/la titular no és qui vindrà a la Fira, cal el nom i el DNI de la persona que vindrà al seu lloc i la relació 

(familiar, soci, treballador, etc.) 
- Alta al cens d’activitats econòmiques. 
- Assegurança de responsabilitat civil. 
- Si porteu aliments, heu d’acreditar la formació en higiene alimentària.  
- Còpia del registre sanitari, en el cas del sector alimentari.  
- Si sou productor/a artesanal i teniu carnet d’artesà, adjunteu-lo. Si no en teniu haureu d’enviar una foto 

del taller. 
 
6. Preu 
 
- El cost per parada és de 75 euros amb un màxim de 3 x 3 metres. Inclou connexió elèctrica. 
- Les parades que sobrepassin els 3 metres es consideraran com a dues parades i, per tant, hauran de 

pagar el doble. 
 
7. Pagament 
 
- S’ha d’ingressar al compte de la Caixa ES74-2100-0127-6402-0000-5699, en el moment en què us 

acceptem la sol·licitud.  
- Caldrà especificar en el concepte de la transferència “FT i el nom i cognoms de la parada o titular” i enviar 

a cntl.ope@diba.cat  una còpia llegible de la transferència. 
- Si no pagueu dins el termini pot significar l’exclusió de la participació a la Fira. Un cop abonat l’import, no 

es retornarà en cas que no hi assistiu. 
 
8. Terminis a considerar 
 
- Inscripció: fins el 25 de novembre 
- Acceptació / denegació de la  parada: fins el 2 de desembre 
- Transferència: un cop acceptada la sol·licitud, fins el 9 de desembre 
 
9. Criteris de selecció 
  
Els criteris per ser admesos a la Fira seran: 
 

1) Que per les característiques del producte es consideri de qualitat i d’interès per a la Fira. 
2) La proximitat geogràfica de les sol·licituds. 
3) Que presenti productes diversificats. 
4) Evitar la repetició de productes de sectors similars. 
 

L’acceptació de participació queda reservada a l’Organització, que es reserva aquest dret totalment i que podrà 
rebutjar aquelles sol·licituds que al seu criteri no s’ajustin a les finalitats. 

 
L’Organització es reserva, en qualsevol cas, el dret d’admissió i pot tenir en compte, en un moment determinat, 
altres qüestions que no es trobin expressament escrites en aquests Criteris de participació. 
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L’Organització té facultat per acceptar o desestimar qualsevol sol·licitud de reserva d’espai. L’adjudicació dels 
espais és un dret exclusiu de l’Ajuntament i es farà en funció de consideracions d’ordre tècnic. 
 
La distribució de les parades es farà segons la temàtica i els productes i s’assignaran de nou cada any. Haver 
ocupat una posició en edicions anteriors no dona cap dret per a edicions posteriors.  

 
10. Altres recomanacions 
 
- Durant la Fira, a petició del personal tècnic, es podrà retirar el material que no s’hagi especificat a la 

sol·licitud. 
- Hi haurà punts de connexió elèctrica, però cal portar el material necessari per a connectar-s'hi. 
- Les parades que abandonin la Fira, no respectin els horaris, la normativa i/o resultin conflictives. amb el 

públic, l’organització, el personal tècnic o amb la resta de parades, podran ser expulsades i excloses per a  
edicions posteriors. 

- Un cop realitzat el pagament, no es retornaran els diners a les parades que no vinguin. 
 
11. Compliment dels Criteris 
 
- La participació a la Fira suposa acceptar aquests Criteris. 
- L’Organització resoldrà els dubtes que hi hagi.  
 
 


