AJUNTAMENT DE BERGA

INSTRUCCIONS PATUM 2018


TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS: 20 abril del 2018.
Les sol·licituds les podeu descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament (www.ajberga.cat)
a la secció de “Fires” (Sol·licitud d’inscripció a fires”) i ens l’heu de fer arribar, juntament
amb tota la documentació necessària, a través d’un d’aquests tres mitjans:


Personalment a l’OAC de l’Ajuntament.



Per correu certificat (Plaça Sant Pere nº 1, 08600, Berga).



Telemàticament (obligatori entitats jurídiques. Cal disposar de firma digital.
Trobareu les instruccions per a fer el tràmit telemàticament a la secció de “Fires”
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de la pàgina web de l’Ajuntament).


CONFIRMACIÓ D’ADMESOS: 8 de maig del 2018 a la pàgina web de l’Ajuntament, secció de
“Fires”.



TERMINI DE PAGAMENT: 16 de maig del 2018. Tots aquells expositors que estiguin
admesos i no hagin realitzat el pagament dins el termini establert, tant del preu final com
de la fiança corresponent, quedarà exclòs de poder participar a la Patum 2018.
o A l’hora de fer el pagament, caldrà que especifiqueu com a concepte “PATUM” + el
núm. de codi que se us enviarà a través del correu electrònic especificat a la
instància un cop surti la llista d’admesos.

o Caldrà que, un cop fet el pagament, ens feu arribar el comprovant del mateix al
correu electrònic: firesberga@ajberga.cat.
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MUNTATGE: a partir del 21 de maig



REVISIONS ATRACCIONS:
o Atraccions que venen als 4 fuets (27 de maig): revisió el dia 25 de maig.
o Atraccions que només venen a Patum (30 maig- 3 juny): revisió el dia 30 de maig
(el muntatge el podran realitzar a partir del 21 de maig).

Recordeu que, per tal de poder participar a la PATUM, el dia de la inspecció tècnica caldrà
que disposeu a la vostra parada de TOTA LA DOCUMENTACIÓ necessària per a poder dur a
terme la revisió:
 DNI
 Rebut d’autònoms
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 Revisió d’extintors
 Butlletí elèctric de baixa tensió i contracte amb companyia elèctrica
 Manual de funcionament
 Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut vigent



MUNTATGE MARXANTS:
o A partir del dimecres 30 de maig.

o Aquest any, es podrà muntar al passeig dimecres 30, dijous 31, divendres 1 i
diumenge 3 (ubicació habitual).
o El dissabte dia 2 a la tarda, la participació és opcional. En tot cas, la parada s’haurà
de muntar a partir de les 16h, després de la rotonda de l’ambulatori, deixant lliure
la zona anteriorment ocupada.
o El diumenge es podrà tornar a la ubicació dels dies anteriors, o deixar la parada
muntada a la ubicació actual (després de la rotonda de l’ambulatori).
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Un cop penjada la llista d’admesos, se us enviarà un correu electrònic amb les dades de
pagament. Caldrà que tots els expositors responguin aquest correu electrònic confirmant:

o Els metres totals sol·licitats
o Si porten caravana i el núm. de matrícula
o Si participen als 4 fuets o només per Patum



PREUS PATUM 2018:
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PREUS PATUM PER m²
Espai mínim 4m²
Bars, patateres, màquines de
cotó, frankfurts, creperies,
xurreries, pernils, fruits secs,
etc.

Preu

25,45€ + Fiança 250€*

Superfície annexa ocupada amb
taules i cadires

19,55€

Superfície annexa ocupada per
altres complements

11,50€

50m² o menys

12,28€ + fiança 250€*

Més de 50m²

8,63€ + fiança 250€*

Autos de xoc, circuits de cotxes i
altres semblants

Més de 100m²

5,18€ + fiança 250€*

Fiança per atraccions*

Només liquidacions tributàries
superiors a 300€

250€

Pista mini-xoc, pista motos
infantils, tren de la bruixa,
babys, escalextric, llits elàstics,
atraccions inflables, etc.

