
SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ 
COM A EXPOSITOR 

Fira Cullerada 2017 
136ª Fira de Mont-roig del Camp 

DADES FISCALS DE L’EMPRESA 

DADES DE L’EXPOSITOR 

SOL.LICITUD DE RESERVA D’ESPAI 

IMPORTANT 
 

Nom empresa: _________________________________________________ DNI/CIF: _________________ 

Persona de contacte: _____________________________________________________________________ 

Adreça: ________________________________________________________________________________ 

C.P.: _______________  Població: ___________________________________________________________ 

Telèfon: _______________________________________   Mòbil: _________________________________   

Correu electrònic: _______________________________________________________________________ 

Identificador comercial (fa referència al nom que identificarà l’estand), màxim 15 lletres. 

Indiqueu dins la casella el número d’estands/casetes que sol·liciteu.       
 

 Expositor del municipi de Mont-roig del Camp (60,00 €)  
 

 

 Expositor de fora del municipi de Mont-roig del Camp (100,00 €)  
 

 
 

(Els estands són casetes de fusta prefabricades de 3x2 metres, amb il·luminació, rètol, connexió elèctrica i 
un petit mostrador). 

 

 
Descripció dels productes a exposar:_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Les persones/empreses interessades en participar a la fira han de retornar aquest formulari prèviament 
omplert abans del 14 de juliol de 2017 a la Regidoria d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp:  
 

La signatura d’aquesta sol·licitud implica la plena acceptació de les normes de participació annexes:  
 

Ajuntament de Mont-roig del Camp 
Regidoria d’Impuls Econòmic 
Av. Màlaga, 32 
43890 Miami Platja  
Tel. 977 172527 
promocio@mont-roig.cat 
 

Signatura i data  
 
 
 
 
 
 
 

___ / ___ / ___ 
 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), posem al seu coneixement que les dades 
personals que ens ha fornit s’incorporaran a un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp que és el responsable 
del fitxer amb domicili a Ctra. de Colldejou, s/n, 43300 de Mont-roig del Camp (Tarragona), amb la finalitat de donar acompliment 
als lícits objectius i al caràcter propi de l’entitat. Si ho desitja, pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 
mitjançant escrit al responsable del fitxer o de seguretat de l’empresa esmentada a l’adreça abans esmentada. 



NORMES DE PARTICIPACIÓ PELS 
EXPOSITORS DEL RECINTE FIRAL 

Fira Cullerada 2017 
136ª Fira de Mont-roig del Camp 

 

DATES 

Del 4 al 6 d’agost de 2017. 

INAUGURACIÓ 

L’acte d’inauguració de la fira es celebrarà el 
divendres dia 4 d’agost a les 20.00 h.  

HORARIS 

De divendres a diumenge de 18 a 24 hores. 

INSCRIPCIÓ 

El termini màxim per presentar la sol·licitud 
d’inscripció  finalitzarà el dia 14 de juliol. 

Cal omplir la butlleta d’inscripció que s’ha de 
remetre a la Regidoria d’Impuls Econòmic de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
Posteriorment a la recepció de la sol·licitud es 
confirmarà la participació. El termini de 
pagament finalitzarà el dia 24/07/2017. Els 
expositors que no hagin fet efectiu el 
pagament s’exclouran directament com a 
expositors. Es prega el màxim rigor amb les 
dates d’inscripció i pagament.  

RECINTE 

El recinte firal estarà ubicat a l’aire lliure, al C. 
Aureli M. Escarré (davant Poliesportiu).  

MUNTATGE I DESMUNTATGE 

Tots els expositors podran ocupar i muntar el 
seu espai a partir del dia 3 d’agost, de 15 a 20 
h,  i el dia 4 d’agost de 8 a 17 h.   

El desmuntatge es podrà efectuar a partir del 
dia 6 d’agost a les 24 h, fins el dia 8 d’agost a 
les 11 h. del matí.  

ESTANDS 

Els estands són casetes de fusta de 3x2 m. 
L’organització determinarà el lloc exacte que 
li correspon a cada expositor en funció de les 
característiques de l’expositor.  

L’organització es reserva el dret de variar la 
distribució en funció de la demanda. 

TARIFES 

Preus unitaris: caseta de fusta de 3x2 m: 

 Expositor del municipi 60 €  
 Expositor de fora del municipi 100 €  

 
El preu de l’estand de fusta prefabricat inclou 
l’espai, la il·luminació, el rètol amb el nom, la 
connexió elèctrica i un petit mostrador.  

FORMA DE PAGAMENT 

L’abonament de l’import de l’estand 
s’efectuarà abans del 24/07/2017. Per 
formalitzar el pagament caldrà fer efectiu 
l’ingrés mitjançant transferència bancària, 
especificant en el concepte la referència FIRA 
CULLERADA i el NOM DE L’EXPOSITOR. El 
número de compte corrent on fer la 
transferència el facilitarà l’organització una 
vegada es confirmi l’acceptació de sol·licitud 
de participació. 

IMPORTANT: Una vegada efectuat el 
pagament serà imprescindible enviar el 
justificant a la Regidoria d’Impuls Econòmic. 
Per fax al número 977 838089, o bé per mail a 
promocio@mont-roig.cat. 

MESURES DE SEGURETAT 

La fira posarà a disposició dels expositors un 
servei de vigilància que s’inicia el dia 3 d’agost 
i finalitza el 7 d’agost. Tot el material que no 
s’hagi retirat respectant les dates i els horaris 
establerts, es considerarà abandonat i el 
personal de neteja podrà disposar del mateix. 

INFORMACIÓ 

Per qualsevol dubte, podeu posar-vos en 
contacte amb la Regidoria d’Impuls Econòmic 
a través del telèfon 977 172527, o bé al mail a 
promocio@mont-roig.cat. 

L’organització es reserva el dret d’adoptar 
altres acords referents al certamen els quals 
seran comunicats als expositors pel seu 
compliment.  

Mont-roig del Camp, maig de 2017


