Comerç Local
“Mercat Tradicional Català”
www.eixsagradafamilia.com

Tarifa per Espai (3 m.)
1r Tram: Entre Marina i Lepant
Comerç associat: 60€
Comerç associat degustació (1): 120€
Comerç no associat: 100€
Comerç no associat degustació (1): 180€
* Plus per seguretat de divendres nit: 10€

2n Tram: Entre Lepant i Padilla
Comerç associat: 50€
Comerç associat degustació (1): 105€
Comerç no associat: 90€
Comerç no associat degustació (1): 165€

3r Tram Entre Padilla i Castillejos
Comerç associat: 40€
Comerç associat degustació (1): 90€
Comerç no associat: 80€
Comerç no associat degustació (1): 150€

Illes alimentació/degustació (1): 80€ per metre
quadrat
Illes artesania: 40€ per metre quadrat

(1) Comerç desgustació: adjuntem formulari “Declaració responsable de la venda de productes alimentaris”.La pujada és deguda al
gran consum elèctric per part de les parades de degustació.

Què inclou el preu:







Tràmits permís d’ocupació via pública.
Dinamització dels tres trams i publicitat de la Fira (diaris, revistes, flayers, cartells…).
Organització i Vigilància Nocturna (garantim la seguretat contra actes vandàlics, però no ens fem responsables dels
productes que continguin les parades (recomanem retirada de productes la nit del dissabte).
Punts de llum (cal que porteu allargo i portalàmpades).
No inclou carpa, inclou taula i cadires.

Condicions a complir
Prohibicions a la Fira:
1.Qualsevol tipus d’activitat amb foc (brasers, bombones de butà, quinqués, bengales o similar) a no ser que
en disposi d’instal·lació homologada o autorització expressa.
2.Ocupació superior a la sol·licitada.
3. Canvi d’ubicació no autoritzada
4.Participació a la fira de particulars que no es dediquin a activitats comercials o no es trobin d’alta en la seguretat social.
5. Ús d’aparells elèctrics o connectors que a criteri de l’empresa instal·ladora d’electricitat consideri que no es troba en
condicions per al seu ús, així com sobrepassar el consum sol·licitat.
6.Instal·lació de cables sense funda passa cables per terra en zones de pas.
7.Practicar la venda en horari no permès segons l’horari establert.
8. Qualsevol tipus d’activitat que a criteri de l’organització o tècnics municipals no es consideri segura.
9.En alimentació, no disposar del carnet de manipulador d’aliments o certificat similar.
10. El producte que s’exposi ha de ser el que figura a la inscripció.
L’incompliment de les condicions expressades suposarà la no admissió i per tant l’acomiadament de la fira
En enviar aquesta sol·licitud accepto les condicions de participació

IMPORTANT!!! ÚLTIM PAS!
Cal enviar el full d’inscripció al correu: fira@eixsagradafamilia.com
Quan rebem les sol·licituds, es farà una selecció i els que estiguin admesos se’ls enviarà el número de compte per fer
l’ingrés.
És molt important que feu l’ingrés indicant el nom que figura a la inscripció per poder identificar-vos i reservar la plaça.
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