Ordenança Fiscal núm. 2.4
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que disposen els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la Taxa
per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública,
que es regeix per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article
57 de l'esmentada Llei.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis de:
a) Recollida i retirada de la via pública o d'altres espais públics, amb trasllat i permanència
en el dipòsit habilitat d'aquells vehicles que siguin immobilitzats o retirats, de conformitat
amb la normativa estatal i municipal sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial
b) Permanència dels vehicles en el lloc habilitat com a dipòsit municipal
c) Immobilització del vehicle a la via pública o d’altres espais públics sense trasllat al
dipòsit habilitat, de conformitat amb la normativa estatal i municipal sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat viària
d) Permanència dels vehicles immobilitzats en vials i espais públics
e) Permanència en el dipòsit habilitat de mobles i estris
f) Altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial.

Article 3. Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix:
a) Quan a partir de l'aplicació de l'article 70 i 71 del text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i articles 57 i següents de l'ordenança
municipal de circulació de vehicles i vianants, un vehicle hagi de ser immobilitzat o
retirat de la via pública o altres espais públics.
b) A partir del moment en que es sol·liciti la prestació del servei de dipòsit dels moble o estris.

Article 4. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquesta taxa els titulars del vehicle immobilitzat o retirat i
subsidiàriament el conductor o la persona física o jurídica i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que sol⋅liciti la prestació del servei
de dipòsit de mobles i/o estris.
2. S’acreditarà l’anterior amb la presentació del permís de conduir, el permís de
circulació i el DNI.
3. Els vehicles immobilitzats o retirats no es lliuraran als seus propietaris o conductors si
no s'acredita el pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança.
4. El pagament d'aquesta taxa no exonera del pagament de la sanció que sigui procedent
per infracció de les normes de circulació.
Article 5. Tarifes
Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents:
Concepte
1. Per la retirada i immobilització de vehicles de la via pública
1.1. Vehicles de dues o tres rodes (motocicletes, ciclomotors,
motocarros i similars)
1.2. Vehicles de quatre o més rodes (quadricicles, turisme, autobusos,
camions, furgonetes, tractors i similars)

EUR
51,20
116,00

Quan el conductor pugui disposar del vehicle abans que la grua iniciï la
seva marxa, estant enganxat, les tarifes anteriors es reduiran en un
60%.
2. Pel dipòsit del vehicle
2.1. Per fracció horària (0 h a 24 h) i per qualsevol tipus de vehicle
L’import màxim per acumulació de hores serà l’equivalent a un dia
natural.

2,00

Solament en el primer dia natural i per a tots els vehicles, les dues
primeres hores d’estada en el dipòsit seran gratuïtes.
2.2. Per dia natural
a) Vehicles de dues o tres rodes (motocicletes, ciclomotors, motocarros
i similars).
b) Vehicles de quatre o més rodes (quadricicles, turisme, autobusos,
camions, furgonetes, tractors i similars).
L’import màxim per acumulació de dies naturals serà l’equivalent a un
mes.

8,20
16,50

2.3. Per mes
a)
Vehicles de dues o tres rodes (motocicletes, ciclomotors,
motocarros i similars).
b) Vehicles de quatre o més rodes (quadricicles, turisme, autobusos,
camions, furgonetes, tractors i similars).
3. Per immobilització de vehicles als vials públics
3.1. Immobilització de vehicles
a)
Vehicles de dues o tres rodes (motocicletes, ciclomotors,
motocarros i similars)
b) Vehicles de quatre o més rodes (quadricicles, turismes, autobusos,
camions, furgonetes, tractors i similars)
3.2. Permanència a la via pública
a)
Vehicles de dues o tres rodes (motocicletes, ciclomotors,
motocarros i similars)
b) Vehicles de quatre o més rodes (quadricicles, turismes, autobusos,
camions, furgonetes, tractors i similars)
4. Retirada d’embalums
5. Dipòsit de mobles i estris. Per m3 o fracció

161,00
325,50

28,00
73,00

10,00
18,00

91,00
5,00

Article 6. Normes de gestió i recaptació
1. El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de
la taxa es fa efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant que
dóna l'ajuntament o mitjançant un sistema automàtic.
2. Les tarifes establertes per aquesta taxa no comprenen l’Impost sobre el valor afegit
(IVA) que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula.
3. La inspecció d'aquesta taxa es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei general
tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades per al
seu desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 7. Infraccions i sancions
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són
responsables de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels comprovants referits,
amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents.
Disposició addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal 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 substituïts, en el moment
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010 i seguirà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ordenança Fiscal núm. 2.15
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA FUNDACIÓ MUNICIPAL
JOAN ABELLÓ
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament estableix la Taxa per la prestació de serveis de la Fundació Municipal Joan
Abelló, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que
disposa l’article 57 de l’esmentada Llei.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels següents serveis i activitats de
la Fundació municipal Joan Abelló:
a) Accés al Museu municipal Joan Abelló per tal de visitar l’obra i la col·lecció formada
pel pintor Joan Abelló i Prat, així com la resta d’exposicions artístiques que s’hi
exhibeixin
b) Servei de visita guiada al museu
c) Cessió d’espais del museu
d) Realització de tallers, cursets i activitats familiars
e) Accés amb visita guiada a la Casa del pintor Abelló per tal de visitar l’obra i la
col·lecció formada pel pintor Joan Abelló i Prat, podent l’usuari accedir al museu si fos
del seu interès
f)

Cessió d’exposicions produïdes per la Fundació Municipal Joan Abelló, d’obres d’art i
de documentació de la Fundació

g) Elaboració d’informes tècnics sobre Catàleg Raonat de l’obra de Joan Abelló Prat

Article 3. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general

tributària que vulguin gaudir dels serveis culturals prestats per la Fundació Municipal Joan
Abelló.

Article 4. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Concepte

EUR

1. Quota màxima Visites al Museu municipal Joan Abelló
1.1. Entrada general. Per persona
1.2. Entrada reduïda. Per persona
1.3. Entrada especial. Per persona
1.4. Visita guiada per un monitor. Per grup

3,06
1,53
0,00
20,40

2. Quota màxima Visita guiada a la Casa del pintor Abelló
2.1. Entrada general. Per persona
2.2. Entrada reduïda. Per persona
2.3. Entrada especial. Per persona
2.4. Visita guiada per grups d’estudiants

5,10
2,55
0,00
20,40

3. Quota màxima per hora de cessió d’ús d’espais
3.1. En horari del museu
a) Sala polivalent
b) Terrassa-bar
3.2. Fora de l’horari del museu
a) Sala polivalent
b) Terrassa-bar
Quota màxima de participació a tallers, cursets i activitats
familiars
4.1. Tipus A (màxim 20 hores)
4.2. Tipus B (màxim 30 hores)
4.3. Tipus C (màxim 40 hores)

96,90
188,70
127,50
147,90

4.

5.

6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

51,00
71,40
91,80

Quota màxima diària per cessió d’exposicions, obres d’art
i material del centre de documentació

247,71

Quota màxima carnets d’amic del Museu municipal Joan
Abelló
Quota anual
Amic estudiant i/o jubilat
Amic individual
Família amiga
Empresa amiga

25,50
40,80
61,20
306,00

Concepte
7.

Quota màxima Carnet d’empresa col·laboradora. Quota
anual
8 . Quota per l’elaboració d’informes tècnics sobre el Catàleg
Raonat de l’obra de Joan Abelló Prat

EUR
1.530,00
80,00

Article 5. Aplicació de la quota tributària
1. L’entrada general per a l’accés al Museu Municipal Joan Abelló i a la Casa del
Pintor Abelló s’aplicarà de forma general.
2. L’entrada reduïda s’aplicarà, prèvia acreditació de la situació corresponent, en els
supòsits següents:
a) Persones entre 7 i 18 anys
b) Pensionistes i aturats
c) Grups d’escolars o estudiants, acompanyats per mestres o professors i que no facin la
visita guiada al Museu Municipal Joan Abelló
d) Grups d’adults de 20 o més persones
e) Usuaris, amb carnet, de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
f) Persones que només vulguin visitar l’exposició temporal del Museu
3. L’entrada especial s’aplicarà , prèvia acreditació de la situació corresponent, en els
casos següents:
a) Persones menors de 7 anys
b) Membres de l’ICOM (Comitè Internacional de Museus)
c) Grups d’escolars o estudiants, acompanyats per mestres o professors, que facin la visita
guiada al Museu Municipal Joan Abelló
d) Estudiants acreditats per la facultat universitària corresponent, quan realitzin un treball
d’investigació
e) Acompanyants dels grups d’adults
f) Acompanyant del visitant que presenti la butlleta 2 per 1 per promocions amb altres
entitats
g) Membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya
h) Posseïdors del carnet d’amic del Museu Municipal Joan Abelló
i) Posseïdors del carnet d’empresa col·laboradora
j) Visita guiada a la Casa i al Museu per grups d’estudiants de Mollet del Vallès
4. També s’aplicarà l’entrada especial en els següents supòsits:
a) Durant el primer dimecres de mes
b) Durant la celebració del Dia internacional dels museus que se celebra el 18 de maig
c) Festes locals

5. La quota de visita guiada a càrrec d’un monitor del Museu s’aplicarà per a grups
d’adults, d’escolars o estudiants fins a un màxim de 20 persones.
6. La fixació de la quota de la cessió d’ús d’espais, dels tallers i cursets i de la cessió
d’exposicions i obres d’art, dins del màxim establert serà determinada en cada cas
per la Presidència de la Fundació Municipal Joan Abelló.

7. Els carnets d’amic del Museu Municipal Joan Abelló incorporen els següents
avantatges:
a) Amic estudiant i/o jubilat
-

Carnet personal individualitzat
Enviament d’invitacions i programes a domicili
Entrada gratuïta per titular del carnet
Visita guiada gratuïta programada per a cada exposició temporal
Descompte en les publicacions del Museu (10%)
Descompte en la resta de productes promocionals de la botiga (5%)
Descompte en les activitats no gratuïtes (15%)

b) Amic individual
-

Carnet personal individualitzat
Enviament d’invitacions i programes a domicili
Entrada gratuïta per titular del carnet
Visita guiada gratuïta programada per a cada exposició temporal
Descompte en les publicacions del Museu (10%)
Descompte en la resta de productes promocionals de la botiga (5%)
Descompte en les activitats no gratuïtes (15%)

c) Família amiga
-

Carnet personal individualitzat per cada membre de la família (pare, mare i fills
menors de 18 anys)
Enviament d’invitacions i programes a domicili
Entrada gratuïta per als titulars dels carnets
Visita guiada gratuïta programada per a cada exposició temporal
Descompte en les publicacions del Museu (10%)
Descompte en la resta de productes promocionals de la botiga (5%)
Descompte en les activitats no gratuïtes (15%)

d) Empresa amiga
-

Carnet personalitzat d’empresa
Regal d’una litografia de Joan Abelló al donar-se d’alta

-

Enviament d’informació i programes a domicili
Visita guiada gratuïta per a grups al Museu i la Casa del pintor Abelló
Tramesa dels catàlegs editats per la Fundació Abelló en motiu de les exposicions
que es realitzin

8. El carnet d’empresa amiga col·laboradora incorpora els següents avantatges:
-

Carnet personalitzat d’empresa
Regal d’una litografia de Joan Abelló al donar-se d’alta
Enviament d’informació i programes a domicili
Visita guiada gratuïta per a grups al Museu i la Casa del pintor Abelló
Inclusió del logo de l’empresa als catàlegs editats per la Fundació Abelló amb
motiu de les exposicions que es realitzin
Tramesa dels catàlegs que s’editin
Descompte en el lloguer d’espais del museu per a actes d’empresa (15%)

9. Les tarifes establertes per aquesta taxa no comprenen l’Impost sobre el valor afegit,
que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula.

Article 6. Acreditament
La taxa s’acredita, i neix l’obligació de contribuir, quan s’iniciï l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en
el moment en que es sol·licitin els serveis corresponents a la Fundació Municipal Joan
Abelló.
Article 7. Pagament
El pagament de la taxa serà, com a norma general, en efectiu.
Article 8. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei
general tributària, així com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament i en
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació i correspondrà la seva gestió a la
Fundació Municipal Joan Abelló, organisme autònom local creat per l‘Ajuntament amb la
finalitat de gestionar el Museu Municipal Joan Abelló i la Casa del Pintor Abelló.
Disposició addicional
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal 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 substituïts, en el moment
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010, i
seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ordenança de Preus Públics núm. 3.12
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RESTAURACIÓ
DEL BAR-RESTAURANT “EL LLEDONER”

Article 1. Concepte
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 a la prestació dels serveis de bar-restauració
del Centre de Serveis per a la Gent Gran “El Lledoner, que es regirà per aquesta
ordenança.

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn dels serveis de restauració oferts pel bar-restaurant “El Lledoner”, a què es
refereix l'article anterior.

Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà el fixat en les tarifes
contingudes en l’annex
2. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l'Impost sobre el valor
afegit, que es repercutirà d'acord amb la normativa que el regula.

Article 4. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el
moment que el potencial usuari o beneficiari demana la utilització del servei.
2. Nogensmenys, una vegada demanat el servei l'usuari o beneficiari tindrà dret al
reintegrament de la quantitat prèviament satisfeta si el servei no s'arribés a realitzar
efectivament per causa no imputable objectivament a ell.

Article 5. Aplicació de les tarifes
Existeixen tres modalitats de tarifes:

9 Modalitat 1: Preu del menú de derivació social:
Per poder ser beneficiari del servei de menjador per a gent gran s’hauran de reunir els
requisits següents:
- Ser major de 60 anys
- Estar empadronat i tenir residència legal a Mollet del Vallès
- Tenir una situació econòmica, familiar i social precària
- Presentar la sol·licitud en el termini i la forma establerta.
- No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Per tal d’accedir al servei de menjador per a gent gran s’haurà de seguir el procediment i
tràmits següents:
a. La persona gran interessada en gaudir el servei haurà de presentar una sol·licitud
degudament complimentada i acreditada al servei d’informació del Centre de Serveis
per a gent gran El Lledoner.
b. Un cop presentada la sol·licitud i documentació acreditativa, un tècnic municipal de
serveis socials (Equip Bàsic d’Atenció Social) realitzarà la valoració econòmica,
familiar i social amb el suport d’una entrevista per tal de valorar el grau de necessitat.
c. Un cop avaluades les demandes es donarà resposta per escrit a la persona demandant
del servei, sempre tenint en compte les limitacions establertes, sense que hi hagi cap
dret subjectiu a gaudir del mateix si no hi ha cap plaça vacant.
d. Es signarà un contacte del servei amb la persona sol·licitant, el qual determinarà
l’assignació del serveis: dies, horari, import i temporalitat.
e. Les obligacions dels usuaris/es del serveis són:
- Fer ús adequat de les instal·lacions on es presti el servei.
- Respectar els horaris de funcionament i/o prestació del servei.
- Abonar la quota corresponent d’acord amb el preu establert en el contracte.
- Complir els pactes, acords i compromisos, així com el pla de treball establert,
en els seu cas, en el contracte corresponent.
- Informar al centre de qualsevol modificació de les seves circumstàncies
socials i personals que puguin afectar el funcionament o les condicions de
prestació del servei.
- Respectar la normativa bàsica d’ús intern del servei.
f.

En cas d’incompliment dels pactes establerts al contracte entre l'Ajuntament i
l’usuari/a o de qualsevol de les seves obligacions per part d’algun usuari/a es podrà
acordar la suspensió i/o exclusió de la prestació del servei.

Respecte la valoració econòmica es tindrà en compte la renda mensual, que és el resultat de
sumar els ingressos familiars mensuals menys les despeses d’habitatge, amb un màxim en
aquest concepte de 600 €/mes, dividit entre els membres de la família. Si el resultat és
inferior a una renda mensual de 200 € donarà accés al servei de menjador.

Pel que fa a la valoració de la situació familiar i social es tindrà en compte aquelles persones
que viuen soles majors de 60 anys i són beneficiàries del servei d’atenció domiciliaria per
l’elaboració d’àpats. En cap cas es podrà adreçar a persones que siguin dependents i
necessitin l’ajut d’una tercera persona per ingerir l’àpat.
9 Modalitat 2: Tarifa de plat especial exclusiu per a persones que disposin de carnet
de jubilats/des i pensionistes de Mollet del Vallès
9 Modalitat 3: Tarifa de preus bàsics per a tothom.
Art. 6. Normes de gestió
1. La gestió i recaptació d’aquest preu públic correspondrà a l’administració
municipal. En el supòsit de gestió indirecta dels serveis, els plecs de clàusules
d’explotació dels mateixos podran establir, d’acord amb la normativa vigent, que el
contractista percebi com a retribució les tarifes del preu públic; en aquest cas, la
gestió i recaptació correspondrà al contractista, respectant sempre les clàusules
establertes en el contracte. En cap cas però, el contractista podrà condonar total o
parcialment el pagament d’aquests preus públics.
2. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per a cada servei
sol·licitat o realitzat.
3. L’òrgan competent fixarà anualment els preus públics a exigir, en funció del cost
dels serveis.
Disposició addicional
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal 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 substituïts, en el moment
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

Annex
Preus sense
IVA

Modalitat 1: Menú de derivació social

3,40

Modalitat 2: Plat Especial

5,10

Modalitat 3: tarifa preus bàsics (per a tothom)
Menú de dilluns a divendres
Menú de dissabtes, diumenges i festius

6,80
11,10

Begudes Fredes:
Coca cola llauna
Coca cola light llauna
Fanta de taronja llauna
Fanta de llimona llauna
Nestea de llimona llauna
Aigua 1,5 l.
Aigua o,33 cl.
Aigua amb gas ¼ l
Cacaolat 20 cl.
Suc natural
Bitter kas
Canya de cervesa
Copa de cervesa
Gasosa ½ l.
Vi ¾ l.
Copa de cava brut

1.10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
0,80
0,90
1,30
1,30
1,30
1,10
1,30
1,30
5,20
1,70

Begudes calentes:
Cafè
Cafè descafeïnat de màquina
Cafè doble
Cafè americà
Cafè amb llet
Tallat
Tallat descafeïnat
Infusions
Infusions amb llet
Got de llet

0,90
0,95
1,30
0,95
1,00
0,95
1,00
0,90
0,95
0,90

Pastes d’esmorzar:
Ensaïmada
Croissant

0,90
0,90

Croissant de xocolata
Croissant de pernil i formatge
Donut
Donut de xocolata
Magdalenes
Pastís de poma
Pastís de formatge
Torrades
Torrada de mantega i melmelada

0,95
1,10
0,90
0,95
0,90
1,60
1,60
0,90
1,10

Ofertes per esmorzar:
Cafè amb llet i pasta
Entrepà del dia amb refresc

1,20
1,50

Entrepans calents:
Llom (gran)
Llom (petit)
Bacon (gran)
Bacon (petit)
Hamburguesa completa
Frankfurt
Bikini
Truita de patates
Truita a la francesa (gran)
Truita a la francesa (petit)
Bikini del país
Suplement de formatge

2,20
1,30
1,90
1,10
2,20
1,90
1,90
2,20
1,90
1,10
2,20
0,50

Entrepans freds:
Formatge semi-curat (gran)
Formatge semi-curat (petit)
Fuet de vic (gran)
Fuet de vic (petit)
Pernil dolç (gran)
Pernil dolç (petit)
Pernil Ibèric (gran)
Pernil Ibèric (petit)
Catalana (gran)
Catalana (petit)
Tonyina (gran)
Tonyina (petit)
Xoriço (gran)
Xoriço (petit)
Vegetal

1,70
1,10
1,70
1,10
1,70
1,10
3,20
1,70
1,70
1,10
1,70
1,10
1,70
1,10
2,60

