
 
 

FIRA DE SANT JAUME, FIRA DEL COMERÇ  
Prats de Lluçanès, 22 de juliol de 2018 

 
 
 
Condicions de participació 
 
• Podeu fer la inscripció a la fira de Sant Jaume de Prats de Lluçanès omplint la sol·licitud 

adjunta i retornar-la per correu electrònic: fires@pratsdellucanes.cat 
 
• Juntament amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:  
 

- Fotocòpia del DNI o CIF 
- Per articles d’alimentació, fotocòpia del carnet de manipuladors d’aliments.  
- Fotografia de la parada i dels productes.  
- Assegurança de responsabilitat civil en cas de tenir-la.  

 
• L’horari de la fira serà de 9h del matí a 15h del migdia . 
 
• El termini màxim d’inscripció i pagament  serà fins el dia 13 de juliol  a les 15h. 
 
• La participació en aquesta fira té un cost de 4€ per metre lineal .  
 
• El pagament es farà un cop confirmada l’acceptació de la inscripció a través d’un ingrés al 

número de compte: ES85 2100 0499 70 0200000284 de  “LA CAIXA”, on consti el nom de 
l'inscrit.   

 
• Entre els dies 20 i 21 de juliol  es trucarà a totes les persones inscrites i que hagin fet el 

pagament per assignar-los un número  que correspondrà a la col·locació de les parades 
el dia de la fira. Els números es trobaran pintats al terra del carrers on se celebrarà la fira.  
 

• Els firaires es podran col·locar al lloc que els correspon a partir de les 7 del matí. Els 
espais es guardaran fins a les 9 del matí. Les persones que arribin més tard perdran el lloc 
assignat, i se’ls col·locarà al final de la fira.  
 

• El dia de la fira hi haurà una carpa d’informació situada al costat de l’Ajuntament – Passeig 
Lluçanès s/n “Cal Bach”, on us podrem atendre. 
 

• El fet de fer la inscripció en aquesta fira suposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes 
condicions de participació. 

 
 
 
L’organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions depenent del 
funcionament de les mateixes. 


