49 FIRA AVÍCOLA
D E LA RAÇA PRAT
2,3 i 4 de desembre

2022
INSCRIPCIONS
Les inscripcions per a la 35 a
Mostra Comercial i la Fira Mercat
d’Artesania es podran efectuar a
partir del dia 1 de setembre de
2022 i fins a la data límit del 10 de
novembre de 2022, en funció de la
disponibilitat d’espai lliure.

35a MOSTRA COMERCIAL
RESERVES PER PARTICIPAR
PREUS

La reserva d’espais es pot fer:

LLOC:
Recinte Firal Granja de la Ricarda :
Carretera de la Platja, cantonada amb
Camí de Cal Silet.
HORARI FIRA :
Divendres 2:
De 18.00h a 22.00 hores
Dissabte 3:
De 10.00h a 22.00 hores.
Diumenge 4:
De 10.00h a 21.00 hores

Persones Físiques

CONCEPTE

Persones Jurídiques

Estand de la Mostra
Comercial

Telemàticament a través del tràmit de la

Més 10% de l'IVA.

seu electrònica:
https://seu.elprat.cat
Cal adjuntar la documentació requerida
per a cada sector participant de fira, per

CONCEPTE

poder ser acceptada la seva participació ,

Parades Fira Mercat

en cas contrari no podrà rebrà la

3m lineals ........106,53€

notificació de pagament .

6m lineals ........213,06€

Els expositors que hi hagin concorregut

9m lineals ........319,59€

en edicions anteriors tenen prioritat per

INFORMACIÓ:
OFICINA DE CONTRACTACIÓ
Centre de Promoció Econòmica
c. de les Moreres, 48
Tel. 93 478 68 78
firacpe@elprat.cat
De dilluns a divendres de 9.00h
a 14.00 hores.

58,00€/m2

fer la reserva fins al 31 d'octubre de

Preus aprovats al ple municipal

2022.

de

l’Ajuntament

del

Prat

de

22

de

FORMA DE PAGAMENT
A la accpetació de la seva participació

de

rebrà la notificació de pagament.

mobiliari de la Mostra Comercial

El

pagament

transferència

es

en

data

Llobregat,

desembre 2021. Al preu del m2

farà

bancària

al

mitjançant
número

l’estand

i

del

lloguer

de

s’hi afegirà el 10% d’IVA.

de

El preu de les parades inclou la

compte que s'indicarà en la notificació.

taxa d’ocupació de la via pública
i el servei de subministrament
elèctric, amb IVA inclòs.

https://seu.elprat.cat
Ubicació del Recinte firal de
La Granja de la Ricarda
AL RECINTE FIRAL PODREU TROBAR ELS SEGÜENTS SECTORS D'ACTIVITAT:

Pavelló Avícola

Fira Mercat d'Artesania

Mostra Comercial

Espai Gastronòmic

Mostra d'Entitats
Hi col·labora:

www.elprat.cat/empresa-comerc-i-ocupacio

·

Mostra de Vins

