Ajuntament de Campllong

37a FIRA COMARCAL DE P2RIMAVERA DE CAMPLLONG 2019
(27 I 8 D’ABRIL )
PREUS FIRA


Estands a l’interior de la carpa coberta:






Estand
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3 x 2 ….........................................….....260,00.- €
4 x 2 ….........................................….....335,00.- €
5 x 2 ….........................................….....400,00.- €
6 x 2 ….........................................….....460,00.- €
de més de 6 metres................................ 60,00.- €/metre lineal

**El preu inclou moqueta a l’interior de l’estand i rètol de la firma expositora




Lloguer carpa per espais exteriors 3 x 3........... 220,00.-€
Lloguer carpa per espais exteriors 5 x 5........... 270,00.-€
Lloguer de tarima per carpes exteriors............. 5 €/m2

 Presa de llum extra (més potència que la convencional):...90.- €
 Presa d’aigua i desaigua:.............................................. 180.- €


Parades de productes artesans:
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2 m….........................................….....50,00.- €
4 m……..............................................60,00.- €
6 m……..............................................70,00.- €
8 m……..............................................80,00.- €
10 m.................................................95,00.- €

LES PARADES MÓBILS DE BAR-RESTAURANTS, ROSTISSERIES, FRANKFURTS I SIMILARS
(a criteri de l’organització) PAGARAN UNA TAXA ADDICIONAL DE 5€/m2



Espais comercials exteriors: 10 €/m lineal + 1€/m2 d’ocupació
En els següents casos s’aplicarà un coeficient corrector segons el carrer o la
ubicació tal i com es detalla a continuació:

a) Zona comercial exterior compresa entre C/ Remei, C/ Església i C/ Enric Miralles amb
façana a algun d’aquests carrers ..............................coeficient per metre lineal d’1,00
b) Zona Comercial exterior dins el sector C/ Remei, C/ Enric Miralles, C/ Església, espais
formats per carrers interiors a aquesta illa sense façana als carrers
pavimentats ..........................coeficient per
metre lineal de
0,80/coeficient
per m2 d’1,00
c) Zona Carrer Església de la cruïlla C/ Enric Miralles fins a la cruïlla C/ Sant Quirze i Santa
Julita ...................................................................coeficient per metre lineal d’ 1,00
d) Zona Carrer Església cruïlla C/ Enric Miralles i el pas d’entrada de
l’Ajuntament..........................................................coeficient per metre lineal d’ 1,25

e) Zona
Carrer
Església
pas
Ajuntament
fins
cruïlla
C/Pavelló ........................................................................................coeficient per
ml d’ 1,00
f) Zona Carrer de la Fira .........coeficient per metre lineal d’1,50/coeficient per m2 d’ 1,00
g) Altres carrers no especificats....................................coeficient per metre lineal d’ 1,00



Maquinària de treball de pagès exempta de pagament però subjecte a la
disponibilitat del terreny.
Exposició maquinària usada per vendre:
 Eines .........................................................1,00.- €/m2 d’ocupació





Anunci publicitari interior quadríptic Fira: ........................... 250.- €



Anunci publicitari contraportada quadríptic Fira: ................ 400.- €
Inserció d’anuncis al quadríptic informatiu dels actes dels dies de la Fira. A color i
tiratge de 26.000 exemplars.



Pancartes publicitàries: ....................................... 100.- €/unitat
La confecció de les pancartes és a càrrec de l’anunciant, les quals s’hauran de
lliurar a l’organització que assignarà els llocs per la seva col·locació en el recinte
comercial.



Trofeus: ................................................................ 30.- €/unitat
L’import inclou la compra i el gravat de les plaques. També es poden cedir els
trofeus directament a l’organització i aquesta es farà càrrec del gravat de les
plaques.



Atraccions firaires: 10 €/m lineal

Adquisició prèvia d’entrades: un 25% de descompte (mínim 30 dies d’antelació) (per a
grans quantitats, consultar).

MÉS INFORMACIÓ: Ajuntament de Campllong – de dilluns a divendres de 10h a 14h i els
dijous de 18h a 20h - Tel. 972 461 504 – Fax: 972 463 408, o al correu electrònic
cultura@campllong.cat

Durant tota la Fira hi haurà servei de bar amb: esmorzars, dinars i berenars.

* Preus segons ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic municipal.

