
TARIFA DE LLOGUER D’ESPAIS DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS                         
 

ESPAIS | RECINTE FIRAL EL SUCRE               

*Preus 2020. IVA no inclòs (21%) 

• Si es lloguen simultàniament (i mateixa data) els espais B1 i B2, el cànon de lloguer tindrà reducció del 12% (només aplicable sobre tarifa de dia complert) 

• Si es lloguen simultàniament (i mateixa data) tots els espais, el cànon de lloguer tindrà reducció del 20% (només aplicable sobre tarifa de dia complert) 

• Es consideren festius dissabtes i diumenges 

Despeses generals (aplicables a dies laborables i festius): 
Es facturaran a part les despeses mínimes de funcionament obligatòries a raó de: 

- 225€ /per ½ dia (IVA no inclòs) 

- 374,50€ /per un dia (IVA no inclòs) 

Es facturaran a part, si s’escau, els següents serveis a raó de 150€ /dia (preu aplicable a lloguer de ½ dia o dia sencer; IVA no inclòs): 
- Calefacció  
- Aire condicionat 

 
Serveis complementaris 
Els serveis complementaris (incloses les hores extraordinàries del personal de servei) que l’usuari necessiti, aniran íntegrament al seu càrrec. 

 

Bonificacions 
- Entitats i agrupacions sense afany de lucre que realitzin activitats no lucratives: fins a 90% de bonificació del cànon de lloguer, segons puntuació obtinguda 

de l’aplicació dels criteris de bonificació aprovats per la Junta de l’OFIM, previ decret de presidència. 

- Convenis establerts, segons article 4t del reglament d’usos dels espais gestionats per l’OFIM, amb entitats, persones i/o empreses, que organitzin una 

activitat firal: 

• 1r any: 50% de les despeses generals i gratuïtat del cànon de lloguer 

• 2n any: despeses generals a pagar en la seva totalitat i bonificació del 50% del cànon de lloguer 

• 3r any: despeses generals i cànon de lloguer a pagar en la seva totalitat 

ESPAI 
LLOGUER 1/2 DIA LLOGUER UN DIA 

LABORABLE FESTIU LABORABLE FESTIU 

PAVELLÓ FIRAL A | 1.600m² 298,50€ 358,20€ 497,50€ 597,00€ 

PAVELLÓ FIRAL B1 | 800m² 192,60€ 231,12€ 321,00€ 385,20€ 

PAVELLÓ FIRAL B2 | 400m² 128,40€ 154,08€ 214,00€ 256,80€ 


