
              
 

PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT 

 
XVIIª FIRA DE SANT BLAI I COMERÇ LOCAL 

 
 
La XVIIª Fira de Sant Blai  tindrà lloc els dies 1,2 i 3 de febrer de 2019. El  nombre 
d'estands s’instal·larà segons registre d'entrada en l'Ajuntament, i per l'ordre següent: 
comerços que pertanyen a l'Associació de Comerciants d'Albal (ACIXEA), comerços 
no associats d'Albal i comerços forans. 
 
Els estands participants  s'ubicaran a l'Av. Corts Valencianes,  les parades d'artesania i 
parades restants al c/ Rei En Jaume I, fins a  les instal·lacions de fira ( front policia 
local ). 
 
L'objectiu de la posada en marxa d'esta Fira és potenciar la participació del comerç  
local, així com donar suport a les accions que es realitzen des de la Regidoria de 
Promoció Econòmica i Social per a  promocionar i impulsar el desenvolupament 
comercial, per això enguany es manté el preu únic de l'estand de  250 €.  
 
Els comerciants interessats a participar en la Fira, poden omplir la instància i entregar-
la junt amb l'autoliquidació per registre d'entrada en la unitat d'Atenció Municipal i 
Informació Ciutadana AMIC, ubicada en la planta baixa de l'Ajuntament ( Plaça del 
Jardí , 7  Albal 46470 (València), en horari de dilluns a divendres de 8.30h a 14.00 h, 
vesprades: dilluns i dijous  de 16.00h a 18.00 h, o a través de  l'oficina virtual 
(www.albal.es) 
 
TAXES: 
 
- El cost de l'estand és de 250 €  per als comerços locals, forans i associacions que 
desitgen participar-hi. 
 
- El cost per a les parades d'artesania i venda de menjar és  de 100 € per a parades de 
0 a 5 metres lineals i de 200 € per a parades de 6 a 10 metres lineals. (Els requisits 
per a la venda estan descrits en la instància , apartat 2). 
 
- El cost per a les atraccions de fira dependrà dels metres de l'atracció que es 
calcularà en el moment de realitzar l'autoliquidació. 
 
 
La instància que no vaja acompanyada de l’autoliquidació i documentació 
corresponent  no tindrà validesa. 
 
Les instàncies rebudes via fax o correu electrònic  no tindran validesa . 
 
TERMINI  D ´INSCRIPCIÓ 
 
El termini d'inscripció per a participar en la Fira de Sant Blai i Comerç Local és des de 
el 3 de decembre fins al  11 de gener  de 2019 ambdós inclusivament. 
 
 
Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local 
C/Mestre Ramón Sanchis Rovira , 9  
46470 Albal 
Telèfon de contacte: 961220504  
Fax: 961220447 
correu electrònic:aedl@albal.es 
 
 
 
 


