
 
TARIFA DE LLOGUER DELS ESPAIS DEL RECINTE FIRAL EL SUCRE 

ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS 

PAVELLÓ FIRAL -A (1.600m2) 

DURADA 
CÀNON LLOGUER 

Laborables 
CÀNON LLOGUER 

Festius 
DESPESES FUNCIONAMENT 

*obligatòries 
CALEFACC./AIRE CONDIC. 

*opcional 

½ dia 328,35€ 394,02€ 247,50€ 175€ 

dia sencer 547,25€ 656,70€ 411,95€ 175€ 

 

PAVELLÓ FIRAL -B1 (800m2) 

DURADA 
CÀNON LLOGUER 

Laborables 
CÀNON LLOGUER 

Festius 
DESPESES FUNCIONAMENT 

*obligatòries 
CALEFACC./AIRE CONDIC. 

*opcional 

½ dia 211,86€ 254,23€ 247,50€ 175€ 

dia sencer 353,10€ 423,72€ 411,95€ 175€ 

 

PAVELLÓ/AUDITORI FIRAL -B2 (400m2) 

DURADA 
CÀNON LLOGUER 

Laborables 
CÀNON LLOGUER 

Festius 
DESPESES FUNCIONAMENT 

*obligatòries 
CALEFACC./AIRE CONDIC. 

*opcional 

fins a 2 hores 47,08€ 56,50€ 82,50€ 75€ 

de 2 a 4 hores 94,16€ 112,99€ 165€ 75€ 

de 4 a 6 hores 141,24€ 169,49€ 247,50€ 75€ 

dia sencer 235,40€ 282,48€ 411,95€ 75€ 

 
Descomptes aplicables per lloguer conjunt  
� Lloguer simultani dels 3 pavellons: 20% de bonificació sobre l’import de cànon lloguer (aplicable només a lloguer 

de dies sencers i dates coincidents) 

� Lloguer simultani de pavellons B1 i B2: 12% de bonificació  sobre l’import de cànon lloguer (aplicable només a 

lloguer de dies sencers i dates coincidents). 

Serveis inclosos 

� El lloguer dels espais del recinte firal inclou dos dies de muntatge i un de desmuntatge.  

  * Si es demanen dies addicionals, es cobraran a raó del 50% del cànon de lloguer/per dia. 

Serveis complementaris 

� Les hores extraordinàries del personal de serveis aniran íntegrament a càrrec de l’usuari, a raó de: 

30 €/hora en dia laboral i  

35 €/hora en dia festiu 

� Altres serveis complementaris que l’usuari necessiti, aniran íntegrament al seu càrrec.  

� Es preveurà un càrrec addicional en el cas de lloguer de material de suport audiovisual extraordinari, segons cost 

real. 

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. 

  

 

*Preus sense IVA (21%)  
*Es consideren també festius dissabtes i diumenges  
*Preus públics d’acord amb les ordenances municipals de l’Ajuntament de Vic (Fires i Mercats) - exercici 2023 

 Bonificacions aplicables al preus de lloguer de sales (esdeveniments i fires promocionals) 


