ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS NÚM. 3.14. PER LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS DE NETEJA, VIGILÀNCIA I MANTENIMENT PER ACTIVITATS
FIRALS EN ESPAI PÚBLIC DE TITULARITAT PRIVADA
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març),
aquest municipi estableix el preu públic per la prestació dels serveis de neteja, vigilància
i manteniment prestats pels serveis municipals de Mollet del Vallès, i que es regirà per la
present ordenança
ARTICLE 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn dels serveis prestats per aquest municipi, a què es refereix l’article anterior.
ARTICLE 3. Quantitat
La quantitat del preu públic regulat en aquesta ordenança serà el fixat en les tarifes
contingudes en l’annex
ARTICLE 4. Obligació al pagament
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els titulars
de les activitats recreatives autoritzats per a l’ocupació de l’espai públic de titularitat
privada.
2. El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en el moment de l’acceptació de
l’ocupació pels serveis tècnics municipals, d’acord amb els plànols de situació i
emplaçament de l’activitat firal.
ARTICLE 5. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres
disposicions concordants que les desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
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substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2022, i seguirà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX DE TARIFES
Concepte

Preus

1. Serveis de neteja, vigilància i manteniment. Per m2 i per tota l’activitat firal:
1.1. Tren Bruixa, Babys, Cavallets, Escalèxtric, Tobogan, Telecadira, Cuc-Boig,
carrusels, Cercle, Cercle-anells, Trets, Taules de venda, Joguines, Llaminadures, Fruits
secs o Coco, Fuet, Auto-xoc, i les caravanes respectives, i altres similars.
a) Fins a 200 m2, per m2 o fracció

7,81 €

b) Excés de 200 m2, per m2 o fracció

5,01 €

1.2. Tómboles, casetes ràpides, bars, degustació de vins i anàlegs
a) Fins a 200 m2, per m2 o fracció
b) Excés de 200 m2, per m2 o fracció
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12,03 €
9,18 €

