ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.10. TAXA PER OCUPACIÓ I APROFITAMENT ESPECIAL DE
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat
amb els articles 20.3 i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament, estableix
Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local que
se’n derivin de l’ocupació i aprofitament de terrenys d’ús públic, que s’especifica en les
tarifes que es contenen en l’annex, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes
de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 d’aquest text legal.
ARTICLE 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquestes taxes els usos i els aprofitaments directes i
indirectes de la via pública, del sòl, vol, subsòl, terrenys públics o del comú, encara que
no tinguin la condició legal de carrers; els llocs i els espais de lliure accés per al públic.
ARTICLE 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, a més de les entitats a favor de les quals
s’atorgui les llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament en els supòsits als quals
es refereix l’article 2 anterior, sense posseir la respectiva autorització municipal.
Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya,
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada
designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditació de la taxa
posterior a l’alta en el registre de contribuents.
ARTICLE 4. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
ARTICLE 5. Categories de carrers o polígons
a) Als efectes previstos per a l’aplicació de les tarifes que es contenen en l’annex, les
vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en quatre categories.

b) A efectes d’aplicació de la present Ordenança Fiscal, la categoria de tots els carrers
de la ciutat i la seva qualificació és l’aprovada pel Ple de la Corporació a efectes
fiscals.
c) Mentre l’Ajuntament no aprovi una nova classificació de les vies públiques, romandrà
en vigor l’autoritzada actualment. En el cas que l’Ajuntament n’aprovi una de nova,
caldrà entendre que aquesta s’incorpora automàticament a la present Ordenança
Fiscal.
d) Les vies públiques que no estiguin en l’índex alfabètic es consideraran d’última
categoria, i romandran amb aquesta qualificació fins l’1 de gener de l’any següent en
què el Ple de la Corporació aprovi la categoria corresponent i la seva inclusió en
l’índex alfabètic de vies públiques.
e) Quan l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més
vies públiques classificades amb categoria diferent, hom aplicarà la tarifa que
correspongui a la via de categoria superior.
ARTICLE 6. Quota tributària
1. Les quanties de les taxes regulades en aquesta ordenança son les que es fixen a les
tarifes que figuren a l’annex.
2. Les tarifes establertes en aquestes taxes no comprenen l’Impost sobre el valor afegit
(IVA), que es repercutirà, en el seu cas, d’acord amb la normativa que el regula.
ARTICLE 7. Beneficis fiscals
1. Les associacions i/o entitats sense afany de lucre, legalment constituïdes i amb
domicili social o delegació a Mollet, gaudiran d’una exempció del 100 % sobre la
tarifa d’aquesta taxa.
2. Els titulars de les llicències d’ocupació se’ls concedirà una bonificació igual al temps
d’interrupció de la mateixa, sempre que sigui motivada per causes no imputables a
aquests.
3. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials
necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a
altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa
nacional.
4. Estaran exempts del pagament d’aquesta taxa aquelles ocupacions que realitzi i/o
promogui l’Ajuntament i els seus ens dependents amb motius d’actes de promoció
econòmica o activitats d’interès general per a la ciutat.
5. Les entitats de caràcter benefico-assistencial, legalment constituïdes, activitats de les
quals s’emmarqui dins de l’atenció a les persones amb discapacitat física, intel·lectual,
sensorial, mental o qualsevol altre discapacitat reconeguda per llei, segons la
legislació vigent, gaudiran d’una bonificació de fins el 75% sobre la tarifa I (Taxa per
a la instal·lació de quioscos a la via pública).

ARTICLE 8. Normes de gestió
1. Les taxes regulades en aquesta ordenança son independents i compatibles entre si, per
la qual cosa, el pagament d’una taxa per un concepte no impedeix ni supleix el
pagament d’altra per altre concepte quan es donin els diferents fets imposables.
2. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes annexes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps
assenyalats en els epígrafs respectius, sempre que aquest no siguin l’any natural, llevat
que la norma de gestió corresponent indiqui el contrari.
3. Quan el termini establert a les tarifes sigui l’any natural aquest s’acreditarà el dia 1 de
gener, llevat de les altes i baixes de l’ocupació , en que la tarifa es prorratejarà per
trimestres naturals.
4. Les persones o entitats interessades en la concessió d’ocupacions de via pública o
aprofitaments especials regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament
la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article següent i
formular una declaració on hi consti la superfície d’ocupació o aprofitament. S’hi
acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva
situació dintre del municipi.
5. Els serveis tècnics de l’Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions que
han formulat els interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben
diferències amb les peticions de llicències; si n’hi havia, aquestes es notificaran als
interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin,
i les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i,
si és el cas, quan s’hagin ingressat els ingressos complementaris corresponents.
6. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l’import ingressat, la qual s’atorgarà sempre que no s’hagi
produït l’efectiva ocupació de terrenys d’ús públic o l’aprofitament regulat en aquesta
ordenança.
7. Hom no consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi abonat el dipòsit
exigit en cada cas i els interessats no hagin obtingut la llicència corresponent.
L’incompliment d’aquesta prescripció podrà provocar que no es concedeixi la
llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que
s’escaiguin.
8. Una vegada que l’ocupació s’hagi autoritzat, hom l’entendrà prorrogada mentre
l’alcaldia o l’òrgan competent no acordi la seva caducitat o bé l’interessat, o els seus
representants legítims, en cas de defunció, presenti la baixa justificada.
9. La manca de pagament de tributs o sancions en arribar al final de procediment
executiu, per part del titular d’una llicència d’ocupació de la via pública suposarà la
caducitat de la llicencia.
10. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de
temps següent al que s’assenyala en l’epígraf de la tarifa que correspongui, llevat que

les normes de gestió de la tarifa que corresponguin indiquin altra cosa.. Sigui quina
sigui la causa que hom al·legui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà
l’obligació de continuar pagant la taxa.
11. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no es podran cedir o subarrendar a
tercers. L’incompliment d’aquesta prescripció provocarà l’anul·lació de la llicència.
12. D’acord amb el que es preveu en l’article 24.5 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan,
per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es produïssin desperfectes
en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els titulars de les llicències o els
obligats al pagament hauran de procedir al reintegrament total de les despeses de
reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o reparar els danys causats, que seran,
en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats. Amb aquest
objectiu, l’Administració municipal fixarà la quantitat que el titular hagi de dipositar
o garantir amb aval bancari abans de la concessió de la llicència, l’import de la qual
serà, com a mínim, del doble del cost de la construcció de la voravia reglamentària
corresponent a la finca.
13. En els casos en que la calçada no tingui delimitació de voravia, es considerarà, a
efectes del càlcul a què es refereix el paràgraf anterior, la cinquena part de l’amplada
del carrer.
14. La renúncia o desistiment de l’interessat presentades formalment amb anterioritat a la
concessió o atorgament de l’autorització o la llicència acreditarà el vint-i-cinc per cent
de la quota i es retornarà, a sol·licitud de l’interessat, la part sobrant satisfeta. La
renúncia de l’interessat un cop concedida l’autorització o la llicència no donarà lloc a
reducció de la quota.
ARTICLE 9. Obligació de pagament
1. Estan obligats al pagament de les taxes regulades en aquesta ordenança els següents:
a) Els titulars de les llicències, autoritzacions o concessions administratives.
b) Aquells que sense llicència, autorització o concessió realitzin els actes subjectes
a pagament per les tarifes establertes en aquesta ordenança.
c) Aquells que, estant inscrits en el respectiu padró, no hagin presentat la baixa
corresponent, en el supòsit d’haver cessat en l’aprofitament, i no hagin reposat
les voreres, en el seu cas.
d) Les empreses explotadores de serveis públics de subministrament de gas,
electricitat, de telèfons i altre de naturalesa anàloga, encara que fossin aeris o
subterranis.
2. El pagament de les taxes es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe d’acord
amb el que estableix l’Ordenança General de Recaptació d’aquest Ajuntament,
però sempre a l’inici de l’expedient corresponent i sempre abans de concedir la
llicència.

b) Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i
prorrogats, una vegada estiguin inclosos en els padrons o les matrícules de la
taxa que correspongui, en els períodes que expressament s’estableixin.
3. Seran substituts de l’obligat pels conceptes que s’indiquen els propietaris dels
immobles afectats per l’ocupació o aprofitament del terreny d’ús públic.

ARTICLE 10. Infraccions i sancions
1. Constitueixen infraccions especials, qualificades de frau:
a) La realització d’algun aprofitament dels regulats per aquesta ordenança, sense
la necessària concessió municipal.
b) La continuïtat en l’aprofitament desprès d’haver caducat el termini pel qual ha
estat atorgada.
c) L’ocupació del sòl de la via pública o terrenys de domini públic, que excedeixi
dels límits fixats per l’autorització.
d) La utilització de la llicència o el seu distintiu en un local diferent d’aquell per al
qual ha estat concedida.
2. En matèria d’infraccions i les sancions corresponents, hom s’atindrà a la Llei general
tributària.
3. La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació o cobrament de la taxa
acreditada no prescrita.
4. Les sancions que s’imposin en matèria fiscal seran compatibles amb les que disposa
l’Ordenança de Policia sobre guals i reserves de la via pública.
ARTICLE 11. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme
de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.

4. Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona
que han delegat les seves facultats en la Diputació.
5. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho
facin convenient.

ARTICLE 12. 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 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 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 2020, i serà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX DE TARIFES
I.

Taxa per a la instal·lació de quioscos a la via pública
La quantitat d’aquesta taxa es la següent:
CATEGORIA DELS CARRERS
CONCEPTE

A

B

C

D

1. Quioscos a la via pública
1.1. Fins a 4 m2, per unitat i any

193,33 € 182,07 € 172,20 € 160,54 €

1.2. Metre de més de 4 m2 o fracció

38,77 €

36,67 €

34,88 €

32,15 €

II. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

La quantitat d’aquesta taxa es la següent:
CONCEPTE
1. Ocupació de la via pública amb enderrocs, terres, sorres, materials de
construcció i semblants. Per m2 o fracció i dia

TAXA
2,48 €

2. Suposant que aquells materials estiguin acotats amb tanques o que
aquestes es construeixin acotant la via pública, i quant l’ocupació de la via
pública es faci amb barraques provisionals d’obres, puntuals, ponts, bastides,
etc., es satisfarà per m2 o fracció:
2.1. Al mes o fracció, per dia

0,48 €

2.2. Al semestre o fracció, per dia

0,43 €

2.3. A l’any i fracció, per dia

0,23 €

3. Acordonament de façanes. Per m2 o fracció i dia

2,48 €

4. Ocupació via pública “calçada” amb càrrega o descàrrega de materials
d’obra o activitats inherents a l’hora, que suposin un tall de tràfic:
4.1. Fins a 2 hores, per dia

62,09 €

4.2. Entre 2 i 6 hores, per dia

124,18 €

4.3. Més de 6 hores, i fins dia complet

186,25 €

5. Contenidors
a) Normals. Per dia

7,25 €

b) Mini-contenidors, tipus sac. Per dia

4,92 €

6. Grues/Torres, ascensors, sínies i semblants en espais públics. Per m2 i dia

2,48 €

Normes d’aplicació i de gestió d’aquestes tarifes
1. Constitueix la base del gravamen els metres quadrats d’ocupació, amb un mínim de 1
m2 i amb les fraccions computades com a unitat.
2. No estan subjectes a aquesta taxa les construccions, instal·lacions u obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per donar-se circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment de treball que justifiquen aquesta declaració
amb excepció d’aquelles obres de rehabilitació que s’hagin de d’executar en
compliment d’una ordre dictada per aquesta administració de compliment del deure

legal de conservació i rehabilitació o l’enderrocament o la reparació d’un immoble en
estat ruïnós
3. Les quantitats exigibles d’acord amb aquestes tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat.
4. Les persones interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, indicant els
metres quadrats d’ocupació, a part de la resta de requisits establerts per les normes de
policia o construcció.
5. Si la durada de l’aprofitament excedeix del temps declarat en principi, es delimitarà
pel temps d’excés que, en cas de no haver estat declarat abans d’acabar el concedit,
experimentarà un recàrrec del 10% per ser conseqüència de la funció inspectora i
investigadora, d’ofici, per l’Ajuntament.
6. Si no s’ha determinat exactament la durada de l’aprofitament, una vegada estigui
autoritzada l’ocupació, hom l’entendrà prorrogada mentre no es presenti la declaració
de baixa.
7. En el moment de presentar la sol·licitud d’autorització l’Ajuntament pot exigir el
dipòsit previ de la quantitat corresponent.
III. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
La quantitat d’aquesta taxa es la següent:

CONCEPTE

CATEGORIA DEL CARRERS
A

B

C

D

1. Taules i cadires
Per m2 o fracció de superfície ocupada per
temporada

88,20 €

82,50 €

71,44 €

62,55 €

94,41 €

88,31 €

76,47 €

66,95 €

97,03 €

90,76 €

78,59 €

68,80 €

2. Taules i cadires amb tendal
Per m2 o fracció de superfície ocupada per
temporada
3. Taules i cadires amb tenda o tarima fixa
Per m2 o fracció de superfície ocupada per
temporada
Normes d’aplicació i de gestió d’aquestes tarifes
1. Les entitats o particulars interessats en l’obtenció dels aprofitaments regulats en
aquesta norma presentaran a l’Ajuntament, sol·licitud detallada de l’extensió i
caràcter de l’aprofitament, a la qual acompanyaran el croquis corresponent expressiu
del lloc exacte i forma de la instal·lació dels elements.

2. La quantitat d’aquesta taxa serà la que es fixa anteriorment segons la superfície
ocupada pels aprofitaments expressada en metres quadrats, amb 1 m2 com a mínim i
les fraccions computades com a unitat.
3. Les tarifes del punt 2 seran d’aplicació quan a més de les taules i cadires l’ocupació
de la via pública es faci amb tendals que les cobreixen.
4. Les tarifes del punt 3 seran d’aplicació quan a més de les taules i cadires l’ocupació
de la via pública es faci amb tendes que les cobreixen i que tinguin paravents laterals.
5. Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, jardineres
i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les
taules i les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.
6. Una vegada concedida l’autorització, caldrà delimitar la seva superfície, mitjançant la
senyalització que determini l’Ajuntament.
7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no es podran cedir o subarrendar a
tercers. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència.
8. En cas d’ocupació d’una superfície superior a l’autoritzada l’interessat haurà de pagar
el doble de la taxa que correspondria.
9. Les llicències concedides hauran de respectar les normes de convivència ciutadana i
domini públic.
10. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi abonat el dipòsit previ
corresponent. L’incompliment d’aquest precepte podrà originar la no concessió de la
llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que
s’escaiguin.
11. Quan es produeixi l’ús privatiu o aprofitament especial sense haver sol·licitat la
corresponent llicència, el meritament de la taxa es produirà com si hagués tingut lloc
a l’inici de l’any natural, independentment de la sanció que es produeixi, de l’obertura
de l’expedient sancionador.
12. Anualment es procedirà a l’aprovació del padró corresponent que serà exposat al
públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província
durant un termini de vint dies, període durant el qual els interessats podran presentar
les al·legacions que considerin oportunes. Transcorregut aquest termini es considerà
automàticament aprovat.
13. L’obligació de pagament de la taxa neix:
a) En cas de concessions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la
corresponent llicència.
b) Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia 1
de gener de cada any.
14. El període de cobrament és:

a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments per ingrés directe mitjançant
l’oportuna liquidació, abans de retirar la corresponent llicència Aquest ingrés
tindrà el caràcter de dipòsit previ de conformitat amb el disposat en l’article
26.1.a) del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, quedant elevat a
definitiu si la superfície i el període autoliquidats corresponen amb els
autoritzats, procedint de no ser així, una liquidació complementària o la
devolució, si escau. El justificant del dipòsit haurà de ser unit a la petició de la
llicència.
b) El període de cobrament per a concessions d’aprofitaments ja autoritzats i
prorrogats una vegada inclosos en el padró, i per tant per als valors-rebut notificats
col·lectivament es determinarà cada any i es farà públic mitjançant els
corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província.
c) Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats
anteriors sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que
comporta que s’exigeixin els recàrrecs del període executiu i els interessos de
demora previstos a la Llei general tributària.
15. Si la llicència anés denegada l’interessat tindrà dret a la devolució de les quantitats
ingressades en el moment de l’autoliquidació, i això sense perjudici de l’establert per
al cas d’ocupació sense llicència.
16. Les sol·licituds de concessió, modificació, extinció o baixa de les llicències es
consideraran amb caràcter general declaracions fiscals per a la gestió d’aquesta taxa,
i faran efecte en el Padró contributiu en l’exercici següent a aquell en què es produeixi
la sol·licitud, sense perjudici del que estableix l’article següent i de les liquidacions
que procedeixi emetre respecte a l’ocupació que tingui lloc en l’exercici de la
sol·licitud.
Una vegada s’ha autoritzat l’ocupació hom l’entendrà prorrogada mentre l’interessat
no presenti la declaració de baixa o extinció.
La no presentació de la sol·licitud de baixa o extinció determinarà l’obligació de
continuar pagant la taxa.
17. L’import de la quota es prorratejarà per mesos naturals en els supòsits de:
Primera concessió d’aprofitaments, modificacions o extincions.
Baixa definitiva, modificacions o extincions.
Si es justifica la baixa amb anterioritat a l’aprovació del padró anual es liquidaran
els trimestres meritats.
En cas de justificació amb posterioritat a l’aprovació del Padró s’haurà de pagar
la quota íntegra i sol·licitar la devolució dels trimestres no meritats.
18. Les ocupacions de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per
part de subjectes passius, l’establiment dels quals està ubicat en alguna instal·lació de

titularitat municipal, que tingui limitat el seu horari d’obertura, només tributarà al 50%
de la quantitat de la taxa aplicable.
19. S´estableix una bonificació del 5% sobre la quota resultant d´aquesta taxa, per a
aquells negocis del sector de la restauració de la ciutat que disposin de terrassa a la
via pública i ofereixin lliure accés dels ciutadans als seus banys.
Per poder gaudir d’aquesta bonificació:
a) L’establiment col·locarà en lloc ben visible l’adhesiu sobre el lliure accés als
banys, facilitat per part de la Corporació municipal.
b) La sol·licitud de la bonificació s’haurà d’efectuar per part del subjecte passiu,
anualment, i fins el 30 de juny de cada any.
c) En cas de sol·licituds de noves llicències durant l’exercici, en el moment en el
que s’efectuï la sol·licitud de la llicència.
d) El subjecte passiu ha d’estar al corrent de pagament de la Taxa per l’ocupació
de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
20. Aquesta taxa també es referirà a l’ocupació de les calçades
IV. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i, rodatge cinematogràfic

La quantitat d’aquesta taxa es la següent:

CONCEPTE

TAXA

1. Parades venda mercat setmanal
1.1. Parades fixes. Per metre lineal i dia de mercat
a) Alimentació

4,89 €

b) Resta

3,70 €

1.2. Retirada de mercaderies a parades no autoritzades
Per retirada

94,03 €

2. Exhibició d’articles de venda davant els respectius establiments. per m2 o
fracció
2.1. Per any

40,60 €

2.2. Per dia

2,62 €

3. Instal·lació de firaires en període de festa major per m2, per tota la festa
major:
3.1. Fires d’atraccions mecàniques i parades comercials
a) Fins a 200 m2, per m2

7,79 €

b) Per cada m2 addicional

5,00 €

3.2. Tómboles, casetes ràpides, i parades de restauració
a) Fins a 200 m2, per m2

12,06 €

b) Per cada m2 addicional

9,22 €

3.3. Parades d’artesania
a) Fins a 3 m2

8,67 €

b) Per m2 addicional

2,93 €

4. Instal·lacions de firaires en període fora de les festes majors locals
4.1. Fires d’atraccions mecàniques i parades comercials
a) Tarifa diària
b) Tarifa mensual
c) Tarifa trimestral

16,58 €
415,21 €
1.243,93 €

4.2. Tómboles, casetes ràpides i parades de restauració
a) Tarifa diària
b) Tarifa mensual
c) Tarifa trimestral

20,15 €
540,25 €
1.577,74 €

5. Circs
5.1. Dies tradicionals de Festa Major

1.269,49 €

5.2. Dies fora de la Festa Major, conjunt de sessions seguides:
a) Fins a 6 dies

634,74 €

b) Cada dia d’excés

107,20 €

6. Instal·lacions de firaires en època d’hivern (octubre a maig, inclosos) i a partir
d’1 mes: només tributaran pels dissabtes, diumenges i festius
7. Casetes de venda de productes pirotècnics.
Per temporada
8. Aparells autoritzats d’atraccions infantils, instal·lats a la via pública (per
m2 i dia)

533,42 €
0,77 €

9. Publicitat
9.1. Pissarres o castells desmuntables, situats a la via pública
a) Per m2 o fracció dia

1,50 €

b) Per m2 o fracció mes

14,19 €

c) Per m2 o fracció i any

140,66 €

9.2. Banderoles o lones publicitàries
a) Per m2 o fracció dia

1,50 €

b) Per m2 o fracció mes

14,19 €

c) Per m2 o fracció any

140,66 €

10. Qualsevol altra activitat, no inclosa als epígrafs anteriors.
10.1. Per m2 i dia

1,55 €

10.2. Per m2 i mes

14,62 €

10.3. Per m2 i any

144,89 €

Normes d’aplicació i gestió d’aquestes tarifes:
1. Els circs hauran de fer un dipòsit previ per l’import de les despeses de neteja, que
inclou l’espai ocupat i qualsevol altre indret que s’hagi vist afectat amb motiu de la
difusió de l’acte. En cas que el propi circ netegi l’espai que ocupi, aquest import serà
retornat; en cas contrari, constituirà contraprestació pels serveis de neteja. L’import a
dipositar serà de 325,00 EUR, més 86,00 EUR per cada dia de permanència.
2. Les persones físiques o jurídiques sense finalitat lucrativa, legalment constituïdes
gaudiran d’una exempció del 100 % sobre la tarifa d’aquesta taxa.
3. L’import mínim a liquidar per aquesta taxa serà de 6 EUR.
4. La quota pels drets d’ocupació de les parades del mercat setmanal serà anual. La
recaptació d’aquest import es realitzarà en quatre períodes de pagament o bé,
mitjançant rebut domiciliat en quatre fraccions sense recàrrec, o bé en un sol pagament
o be mitjançant un únic rebut domiciliat, sense recàrrec, sent prorratejable per
trimestres naturals en cas d’alta o baixa definitiva.
5. En el cas d’impagament d’una de les quatre quotes en període voluntari, s’acumularà
en un únic rebut la resta de la taxa anual pendent.
6. No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que els interessats no hagin abonat
i obtingut la llicència corresponent.
7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades
a tercers. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència,
sense perjudici de les quanties que els interessats hagin d’abonar.
8. Qualsevol usuari d’una parada de venda del mercat setmanal que no hagi satisfet
l’import anual fixat a la corresponent liquidació de la taxa, perdrà tots els drets sobre
la seva parada fixa en l’esmentat mercat, d’acord amb el que estableix l’article 13.e)
del Reglament del Mercat de venda no sedentària setmanal de Mollet del Vallès.
9. Les llicències es consideraran caducades, sense cap tipus d’excusa ni pretext, en la
data assenyalada per a la seva expiració.

10. Les infraccions i defraudacions dels drets assenyalats en aquesta ordenança, ja sigui
perquè els interessats no han obtingut el permís corresponent, ja sigui perquè s’han
excedit dels límits del que els ha estat concedit, amb ocultació manifesta de gravamen,
ja sigui per no renovar el permís durant els vuit dies següents a la seva caducitat,
malgrat mantenir el gaudi particular de l’aprofitament, seran castigades amb multes
de la quantitat reglamentària, sense perjudici de les quantitats defraudades, en la forma
i quantitat prevista en l’article 181 i següents de la Llei general tributària, d’acord amb
el que es diu en l’article 11 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
11. L’ocupació de la via pública haurà de respectar els drets de convivència i del domini
públic i en finalitzar la mateixa, es constituirà, si s’escau, contraprestació pels serveis
de neteja i/o adequació dels espais que hagin estat objecte d’autorització.
12. La renúncia o desistiment de l’interessat presentades formalment amb anterioritat a la
concessió o atorgament de l’autorització o la llicència acreditarà el vint-i-cinc per cent
de la quota i es retornarà, a sol·licitud de l’interessat, la part sobrant satisfeta. La
renúncia de l’interessat un cop concedida l’autorització o la llicència no donarà lloc a
reducció de la quota.
V. Taxa per les ocupacions de subsòl, el sòl i la volada de la via pública
La quantitat d’aquesta taxa es la següent:
CONCEPTE

TAXA

1. Construccions

25,09 €

2. Conduccions. Xarxes de serveis soterrades o aèries

5,12 €

Normes d’aplicació i gestió d’aquestes tarifes:
1. El sostre construït, base de la tarifa 1 (Construccions), serà la superfície construïda en
planta, inclosos els nous paràmetres verticals.
2. En el cas de terrenys sense edificar que, per circumstàncies urbanístiques o locals,
degudament justificades (POUM), resultin no edificables, mentre subsisteixi aquesta
condició serà aplicat a la part afectada el coeficient 0,50 respecte al valor que
correspondria en el cas de no existir l’esmentada afecció.
L’aplicació d’aquest coeficient exclou la de qualsevol altre.
3. Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, si hom no va determinar exactament la
durada de l’aprofitament, hom l’entendrà prorrogada fins que els interessats presentin
la declaració de baixa.
4. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de
temps següent assenyalat en els epígrafs de les tarifes. La no presentació de la baixa
determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa.

La taxa regulada per aquesta ordenança, s’entén sense perjudici dels drets que calgui
abonar en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, Taxa per
llicències urbanístiques, Taxa per inspeccions d’establiments industrials i altres exaccions
autoritzades per les Ordenances Fiscals vigents.
VI. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena La quantitat
d’aquesta taxa es la següent:
CATEGORIES DELS CARRERS
CONCEPTE

A

B

C

D

1. GUAL PERMANENT I CONTRA GUAL
1.1. Fins a 3 metres d’amplada de vorera

85,30 €

71,88 €

61,75 €

52,91 €

1.2. Per cada metre de més o excés de vorera

34,12 €

28,76 €

23,46 €

21,17 €

2.1. Fins a 3 metres d’amplada de vorera

64,02 €

53,91 €

43,99 €

39,69 €

2.2. Per cada metre de més o excés de vorera

25,62 €

21,57 €

17,59 €

15,87 €

2. GUAL HORARI I RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER CÀRREGA I
DESCÀRREGA, HORARI LIMITAT.
Per unitat i any

3. RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU
3.1. El primers 5 m lineals

371,43 €

3.2. Per cada metre o fracció d’accés

376,58 €

4. RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA
DE MATERIALS D’OBRA D’EDIFICACIÓ I ALTRES MERCADERIES.
Per m o fracció i mes

8,74 €

5. RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA
DE MAQUINARIA DAVANT INDÚSTRIES
5.1. Fins a 2 hores, per dia

64,02 €

5.2. Entre 2 i 6 hores, per dia

128,04 €

5.3. Més de 6 hores, i fins dia complet

192,06 €

6. RESERVES D’ESTACIONAMENT PER A PARTICULARS (mudances,
càrregues i descàrregues, casaments, contenidors, camions cuba de sanejament,
etc.). Per dia
6.1. Reserva d’estacionament menor o igual a 5 metres
6.2. Reserva d’estacionament de més de 5 metres fins a longitud igual 20
metres
6.3. Més de 20 metres

52,53 €
105,06 €
210,12 €

7. RESERVES D’ESTACIONAMENT PER A PERSONES DE MOBILITAT
REDUÏDA (per reparacions i/o modificacions)
7.1. Dos pals galvanitzats
7.2. Dues senyals quadrades

63,04 €
126,07 €

7.3. Dues plaques complementàries

84,05 €

7.4. Oficial de muntatge (per hora)

29,97 €

7.5. Ajudant de muntatge (per hora)

22,19 €

7.6. Material Obra

21,01 €

7.7. Desplaçament

21,01 €

7.8. Oficial pintor (per hora)

29,97 €

7.9. Ajudant de pintor (per hora)

22,19 €
5,46 €

7.10. Pintura 1
8. LLICÈNCIA DE CONSTRUCCIÓ DE GUALS: el doble de la taxa anual
que correspongui segons la seva situació i número de metres de recinte.

En les llicències per a guals de pàrquings particulars, quan el constructor o promotor de la construcció ja ha
tingut llicència de gual amb anterioritat i, el sol·licitant del nou gual sigui el primer adquirent de les places
de pàrquing, la quota a satisfer es veurà reduïda en un 60 %, sempre que no hagin transcorregut entre la
primera llicència i la segona més de cinc anys.

Normes d’aplicació i gestió de les tarifes:
1. La base pel càlcul de la quantitat d’aquesta taxa vindrà constituïda per la longitud en
metres lineals de l’entrada o pas de vehicles i de la reserva d’espai de la via pública.
2. Es considera gual d’ús permanent el que permet l’entrada i sortida de vehicles durant
les vint-i- quatre hores del dia i, per tant, no pot estacionar cap vehicle al davant, ni
tan sols el del seu titular.
3. El gual d’ús horari limitarà l’estacionament davant d’aquest durant la jornada laboral
de l’establiment o edificació de que es tracti amb un límit de 12 hores.
4. Sobre la base de les tarifes 1 (Gual permanent) i 2 (Gual horari) s’aplicaran els
següents coeficients, tenint en compte els metres quadrats del recinte destinat a entrada
de vehicles:
METRES
QUADRATS

COEFICIENT

De 0 a 99

1,00

De 100 a 399

2,50

De 400 a 799

5,00

De 800 a 1199

5,75

Més de 1200

6,25

5. En cas de guals amb accés a més d’una superfície sense elements separadors el
coeficient a aplicar s’aplicarà proporcionalment a cada gual.
6. Pel trasllat de lloc d’un gual s’exigirà la taxa com en el cas d’una nova alta.
7. Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, hom l’entendrà prorrogada mentre
l’interessat no presenti la declaració de baixa.

8. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia de l’any següent al de
la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar
pagant la taxa.
9. Per tramitar l’expedient de baixa, i per extinció de la llicència de gual, caldrà a més
d’aportar la documentació que calgui, i fer les obres necessàries que els serveis tècnics
de l’Ajuntament considerin pertinents segons la normativa vigent, retornar la placa
del gual, o justificar la seva pèrdua o deteriorament.
10. L’obligació de pagament d’aquesta taxa neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i
prorrogats, el primer dia de cada any natural.
11. El canvi de nom d’un gual, que no requereixi de nova llicència per adequar-se a la
vigent ordenança sobre llicències d’accés de vehicles als locals, aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió del 28 de gener de 1998, es liquidarà la taxa corresponen que
es regula a l’ordenança fiscal núm. 2.1.
12. Per a la tarifa 6, Reserves d’estacionament per a particulars (mudances, càrregues i
descàrregues, casaments, contenidors, camions cuba de sanejament, etc.), el subjecte
passiu haurà d’efectuar la sol·licitud amb una antelació de 8 dies hàbils.
13. Per a la tarifa 7, Reserves d’estacionament per a persones de mobilitat reduïda (per
reparacions i/o modificacions), la primera instal·lació tindrà caràcter gratuït. La taxa
només s’aplicarà per les posteriors reparacions i/o modificacions que s’efectuïn sobre
les mateixes, a sol·licitud del subjecte passiu.
14. Per a la tarifa 7, podran beneficiar-se d’ una bonificació del 50% aquells contribuents
on la suma de tots els ingressos del subjecte passiu i les persones que conviuen amb
ell, no superin la xifra resultant de multiplicar 1,5 vegades el IPREM (indicador públic
de renda d’efectes múltiples) vigent en el moment d’acordar-se la concessió de la
tarifa reduïda, pel coeficient que fixa l’escala següent:
NOMBRE DE
PERSONES

(inclòs l’interessat)

COEFICIENT

1

1,00

2

1,00

3

1,00

4

1,10

5

1,25

6

1,40

7

1,50

8

1,55

9

1,60

10

1,65

Caldrà a més que reuneixin els requisits següents:
a) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones de la unitat familiar, altres
immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta
consideració el supòsit que el contribuent o un dels membres de la unitat familiar
posseeixin una plaça d’aparcament o un traster per als seu ús exclusiu. En els
casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per
sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es
considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té
l’ús per sentència.
b) Als efectes de l’aplicació d’aquesta exempció els interessats hauran d adreçar la
seva sol·licitud a l’Ajuntament abans de la fermesa de la liquidació, autoritzant
la consulta de les seves dades fiscals vigents que disposa l’Agència Tributària,
el qual resoldrà d acord amb la petició formulada, a partir de la consulta de
nivells de renda obtinguts pel sol·licitant i els membres de la unitat familiar.
c) Per poder sol·licitar la present bonificació caldrà que els interessats estiguin
empadronats en el municipi de Mollet del Vallès.
VII. Taxa per l’ocupació de la via pública amb caixers automàtics per part d’entitats
financeres i d’estalvi

La quantitat d’aquesta taxa es la següent:
CONCEPTE

CATEGORIA DELS CARRERS
A

B

C

D

Per cada caixer automàtic que sigui
susceptible d’utilització des de la via
pública. Quota anual

586,97 € 572,89 € 554,10 € 535,31 €

Normes d’aplicació i gestió de les tarifes
La taxa es liquidarà en el primer trimestre de cada any a les entitats financeres o d’estalvi
per cada caixer automàtic instal·lat a les façanes de les seves oficines i/o sucursals o que
ocupi la vorera o vies públiques.
VIII. Taxa per l’ocupació de la via pública amb caixers automàtics per part de comerços de
vídeo club

La quantitat d’aquesta taxa es la següent:
CONCEPTE

TAXA

Per cada caixer automàtic que sigui susceptible d’utilització des de la via
pública. Quota anual

447,22 €

Normes d’aplicació i gestió de les tarifes
La taxa es liquidarà en el primer trimestre de cada any als comerços de lloguer de vídeos
per cada caixer automàtic instal·lat a les façanes dels seus comerços o que ocupi la vorera
o vies públiques.
IX.

Taxa per l’ocupació de la via pública amb caixers automàtics per part de farmàcies

La quantitat d’aquesta taxa es la següent:
CONCEPTE

TAXA

Per cada caixer automàtic que sigui susceptible d’utilització des de la via
pública. Quota anual

447,22 €

Normes d’aplicació i gestió de les tarifes
La taxa es liquidarà en el primer trimestre de cada any a les farmàcies per cada caixer
automàtic instal·lat a les façanes dels seus establiments o que ocupi la vorera o vies
públiques.

X. Taxa Fira d’Artesans
CONCEPTE

TAXA

1. Fira d’artesans
1.1. Sector alimentari A (Embotit, formatges, pa i coques,
pastisseria, pizzes, xurreria, mel...)
1.1.1. Per 3 m lineals

35,90 €

1.1.2. Per m lineal o fracció addicional

16,96 €

1.2. Sector Alimentari B (Anxoves, cervesa, creps, crestes,
garapinyades, productes agrícoles , vi, herbes,
melmelades, salses, conserves )
1.2.1. Per 3 m lineals
1.2.2. Per m lineal o fracció addicional

18,33 €
9,01 €

1.3. Sector no alimentari
1.3.1. Per 3 m lineals

8,97 €

1.3.2. Per m lineal o fracció addicional

3,03 €

Normes d’aplicació i gestió de les tarifes

1. Organització
Regulació de la inscripció i la participació a la Fira d’Artesans de Mollet del Vallès que
se celebra cada any al nucli antic de la ciutat i està organitzada per l’Ajuntament de
Mollet del Vallès amb el suport de l’Associació de Veïns de la Fira d’Artesans.
La Fira d’Artesans entén que els productes artesans formen part del patrimoni i la identitat
del nostre país i vol promoure l’autèntica activitat artesana, potenciar el seu rendiment
i vetllar pels interessos dels artesans.
2. Disposicions generals
2.1 La Fira d’Artesans està registrada en el Registre de Fires de Catalunya.
2.2 La Fira d’Artesans tindrà lloc cada any el cap de setmana següent a l’Onze
de setembre, sempre i quan l’Onze de setembre no sigui divendres o dissabte,
que passaria a ser una setmana després.
2.3 Les parades es muntaran entre les 3 a 6 de la tarda del divendres que s’iniciï
la Fira.
2.4 El recinte firal comptarà amb un servei de vigilància nocturna. La
organització de la Fira no es fa responsable de pèrdua o furt del material.
2.5 El desmuntatge de les parades s’iniciarà el diumenge a partir de les 21 hores.

2.6 A la Fira d’Artesans es realitzaran activitats paral·leles de foment de
l’artesania com tallers de demostració, exposicions, etc.
2.7 Els productes alimentaris estaran agrupats allà on determini l’organització
de la Fira.
2.8 Els artesans alimentaris hauran de fer constar, de forma visible, el preu del
producte ( preu kg o preu unitat) i l’etiqueta del registre sanitari.
L’incompliment d’aquesta norma suposarà l’aplicació dels articles 331.3a)
i 331.4c) de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de
Catalunya.
2.9 Els productes frescos necessitaran nevera i/o vitrines per una bona
conservació i presentació dels productes i caldrà tenir embolicats amb film
els talls de nevera del producte fresc.
La descàrrega de material a les parades d’alimentació s’haurà de fer abans de les
10h del matí.
2.10 Les herbes s’hauran de vendre embossades, hauran de portar el número de
registre sanitari i només podran especificar de quin tipus d’herbes es tracta,
sense fer referència a la seva funció terapèutica. No es podran vendre herbes
a granel.

3. Sol·licitud de participació
3.1 El full d’inscripció a la Fira es podrà sol·licitar a l’Ajuntament de Mollet del
Vallès o descarregar a www.molletvalles.cat.
3.2 La documentació per participar haurà de ser lliurada no més tard de la data
que acordi l’Organització de la Fira.
3.3 L’Organització podrà convidar als artesans que per les seves característiques
es vol que siguin presents a la Fira i també s'atendran noves sol·licituds
sempre que responguin als criteris de qualitat exigides per part de
l’Organització.
4. Documentació a presentar
4.1 Els artesans que vulguin participar a la Fira hauran de presentar la següent
documentació:
• Fotocòpia del DNI.
• Fotocòpia del Carnet d'Artesà vigent
• Fotocòpia darrer rebut d’Autònoms
• Dossier/ Currículum de l’artesà, del producte, de les fires a les quals
ha participat, del procés de fabricació etc.
• Fotocòpia de la Carta d'Artesà Alimentari en cas de vendre productes
alimentaris.
• Fotocòpia del Registre Sanitari com elaboradors del producte, expedit
per sanitat.
• Fotografies del taller i dels productes que s'exposaran a la Fira.
4.2 Aquesta documentació només caldrà ser presentada si és la primera vegada
que s’opta a participar a la Fira d’Artesans, a excepció de les fotografies de

nous productes, si n’hi ha, del Carnet d’Artesà que serà d’obligatòria
presentació cada any, el darrer rebut d’autònoms i les còpies dels TC1 i TC2.
4.3 Les inscripcions s’han de fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament
de Mollet del Vallès, mitjançant una instància genèrica.
4.4 La participació a la Fira d'Artesans obliga als paradistes a romandre tots els
dies que dura la Fira amb la parada muntada en el recinte firal amb l’horari
següent:
Divendres, de 19 a 22 h
Dissabte, de 10.30 a 14 h i de 17 a 22 h
Diumenge, de 10.30 a 14 h i de 17 a 21 h
4.5 La participació a la Fira d’Artesans obliga a l’artesà/na titular a estar
present a la parada, com a mínim, un dels dies de la fira.
5. Procediment d’admissió i exclusió dels participants
5.1 Els criteris principals per ser admesos a la Fira seran:
Que l’artesà o artesana pugui acreditar el seu ofici mitjançant el Carnet
d’Artesà vigent
Que presenti productes diversificats elaborats pel propi artesà o artesana Que
per les característiques del producte es consideri d’interès per a la Fira.
5.2 Els artesans admesos tindran un espai per exposar a la Fira d’Artesans
5.3 La distribució de les parades es farà segons la temàtica i els productes i
s’assignaran de nou cada any. Haver ocupat una posició en edicions anteriors
no dona cap dret per a edicions posteriors.
5.4 Abans del 31 de juliol els admesos i exclosos a la Fira d'Artesans de Mollet
del Vallès rebran una comunicació per escrit i un rebut per realitzar el
pagament de la taxa corresponent . Els artesans i artesanes admesos/es hauran
de presentar la còpia del justificant de pagament abans de la celebració de la
Fira o al mateix instant de la rebuda i muntatge.
5.5 La Fira d’Artesans comptarà amb un servei de control i revisió dels productes
que s’hi exposen. En cas de detectar productes no autoritzats o que no
corresponguin amb l’artesania descrita a la inscripció es faran retirar de la
parada. L’incompliment reiterat d’aquest fet, suposarà l’expulsió de la Fira.
6. Condicions econòmiques
6.1 La inscripció a la Fira d'Artesans de Mollet del Vallès estarà sotmesa a
l’aplicació de la taxa XI de l’ordenança fiscal núm. 2.10. Taxa per ocupació
i aprofitament especial de terrenys d’ús públic.
7. Condicions tècniques
7.1 Per tal de poder fer les connexions elèctriques de la parada, cada artesà haurà
de portar:
• Un quadre amb un diferencial de 30 mA i un magnetotèrmic
• Cable per a les connexions fins al punt de llum
• Làmpada
7.2 El recinte firal comptarà amb llums general i amb la instal·lació elèctrica
necessària per poder-hi connectar els llums que cadascú vulgui portar per a
la seva parada.

7.3 Tots els productes cosmètics han de tenir la referència CPNP (Cosmetic
Products Notification Portal) conforme estan registrats al Portal Europeu de
Productes Cosmètics.

