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Ordenança Fiscal núm. 29 
 
PREU PÚBLIC FIRA DE MOLLERUSSA 

 
 

Article 1 – Fonament i Naturalesa 
 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 57 i 20.4 del Text Refòs de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest 

Ajuntament estableix la taxa del Patronat Fira de Mollerussa, que es regirà per la present 
Ordenança Fiscal. 
 
Article 2 – Fet Imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis o de realització d’activitats 
administratives de competència local que derivi de la col·locació d’estands, maquinaria, 

cartelleres, columnes i tanques publicitàries i similars de caràcter fix a la via pública o en 
terrenys i edificis particulars. 
 
Article 3 – Obligats tributaris 

 
Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria, 

que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, per la prestació de serveis o de realització 
d’activitats administratives de competència local que constitueixen el fet imposable de la 
taxa. 
 
Serà obligat tributari obligat al pagament el propietari dels elements o instal·lacions objecte 
de la present taxa. Es considerarà com a propietari, si no prova el contrari, el titular de la 

corresponent llicència municipal autoritzant la instal·lació. 
 
Article 4 – Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les 

persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. 
 

2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix 
l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 
respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats. 
 
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 

 
a) Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En els supòsits de cessació de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions 

tributàries pendents en la data del cessament. 

 

4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 
en la Llei General Tributària. 
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Article 5 – Exempcions i bonificacions 
 
No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

 
Article 6 – Quota tributària 

 
Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents: 
 
 Tarifa primera: FIRA DE SANT JOSEP 

 
- Drets d’inscripció:  172,00 
- Parcel·les 25 m2 recinte exterior:  253,00 
- m2 recinte d’automoció:     11,50 
- m2 pavellons firals:    46,00 
- m2 estand pav. firals (no inclou parcel·la):    33,50 
- ¼ pàgina publicitat catàleg oficial:    69,00 

- ½ pàgina a 1 tinta publicitat catàleg oficial:  122,50 
- ½ pàgina a 2 tintes publicitat catàleg oficial:  160,00 
- 1 pàgina a 1 tinta publicitat catàleg oficial:  210,00 
- 1 pàgina a 2 tintes publicitat catàleg oficial:  279,00 

- 1 pàgina a diverses tintes publicitat:  365,00 
- Coberta interior:  422,00 
- Contraportada catàleg oficial:  743,00 

- Cànon de muntatge:      6,70 
- Catàleg oficial:    0,00 
- Promoció sorteig compra d’un vehicle:  227,00 
- Inscripció borsa interpirinenca cereals (*):   63,00 
- Taula borsa interpirinenca cereals:  394,00 
- Sopar nit de l’expositor Sant Josep:   37,00 

- Assegurança recinte exterior:   33,00 
- Assegurança pavellons firals:   61,00 
- Lloguer sales jornades (sala 1 i sala 2): 331,50 
 
 Tarifa segona: AUTOTRAC 

 
- Drets d’inscripció:    53,50 

- m2 recinte exterior:      5,40 
- m2 pavellons firals:     10,20 
- Promoció sorteig compra d’un vehicle:  115,30 
- Assegurança recinte exterior:   29,00 
- Assegurança pavellons firals:   40,50 
 
 Tarifa tercera: AUTOTARDOR 

 
- Drets d’inscripció:    53,50 
- m2 recinte exterior:      5,40 
- m2 pavellons firals:     10,20 
- Promoció sorteig compra d’un vehicle:  115,30 

- Assegurança recinte exterior:   29,00 

- Assegurança pavellons firals:   40,50 
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 Tarifa quarta: EXPOCLÀSSIC 
 
- Drets d’inscripció:    35,70 

- m2 pavellons firals:      2,35 
- Cotxe per venda:    28,50 

- Moto per venda:    10,70 
- Entrada pavelló (*):      3,00 
- Assegurança pavellons firals:   41,00 
 

 Tarifa cinquena: FIRA EVENTS 
 
- Drets d’inscripció:   45,00 
- m2 estand pavellons firals (no inclou parc.):   32,00 
- m2 pavellons firals:   10,20 
- m2 moqueta firal:     7,70 
- Cànon de muntatge:     6,70 

- Assegurança pavellons firals:   60,00 
 
 Tarifa sisena: ”LO VERMUTET” 
 

- Tapa:     1,50 
- Vermut:     1,50 
- Refresc:     1,50 

- Cervesa “canya”:     1,50 
 

 Tarifa setena: MOLLERUSSA LAN PARTY 
 

- Drets d’inscripció:    30,00 
- Drets d’inscripció amb bonificació del 30 %:   21,00 

- Drets d’inscripció amb bonificació del 50 %:   15,00 
 
 Tarifa vuitena: MOLLERUSSA DRONE PARTY 

 
- Drets d’inscripció pilots:     40,00 

- Drets d’inscripció pilots col·laboradors:     20,00 
- Entrada públic general:      2,00 

 
 Tarifa novena: MERCAT D’ANTIQUARIS I BROCANTERS 
 
- Drets d’inscripció:     3,00 

 
 Tarifa desena: GENERAL A TOTES LES FIRES 
 

- Fraccions de llum de 1.100 W monofàsica:    96,00 
- Fraccions de llum de 3.300 W trifàsica:   232,00 
- Lloguer quadre magnetotèrmic 1100 w:    44,00 
- Lloguer quadre magnetotèrmic 3300 w:   105,00 
- Neteja moqueta estands preu/m2:      2,35 

- Carpa de 3 x 3 (amb tarima):  331,50 

- Carpa de 3 x 4 (amb tarima):  402,00 
- Hostessa (preu per dia):  144,00 
- Hostessa (preu per hora):    22,50 
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- Hostessa (mitja jornada):    97,00 
- Estand exterior prefabricat Algeco MB:                                                    1.571,00 
- Estand exterior prefabricat Algeco MC:                                                    1.290,00 

 
 Tarifa onzena: LLOGUER MOBILIARI 

 
- Estand modular:     32,00 
- M2 moqueta firal:     7,60 
- m2 tarima:    14,00 

- Cadira blanca:     12,50 
- Cadira director:   31,00 
- Butaca:    29,00 
- Moble prestatgeria:    39,00 
- Moble opuscles:    34,50 
- Prestatge recte 1 x 0,25:    15,00 
- Prestatge inclinat 1 x 0,25:    26,80 

- Frigorífic:    68,00 
- Tamboret:    29,00 
- Taula centre:    29,00 
- Taula despatx:    57,00 

- Taula rodona:    30,50 
- Taula 2 x 0,80:   22,50 
- Taulell de 0,5 x 0,5:    53,00 

- Taulell de 1 x 0,5:    68,00 
- Taulell de 1,5 x 0,5:  102,00 
- Taulell de 2 x 0,5:  137,00 
- Taulell vitrina 1 x 0,5:  120,00 
- Vitrina de 1 x 0,5:  131,00 
- Vitrina de 1 x 1:  187,00 

- Focus pinça 100 w:    49,00 
- Focus quars 300 w:    46,00 
- Focus quars 500 w:    63,00 
- Endoll:    31,00 
- Magatzem 1 x 1:    95,00 

- Magatzem 2 x 1:  145,00 
- Magatzem 2 x 2:  217,00 

- Magatzem 3 x 1:  250,00 
- Magatzem 3 x 2:   305,00 
- Porta sencilla:    52,00 
- Metre lineal de paret (1 cara):    20,50 
- Metre lineal de paret (2 cares):    32,00 
- Taules aeroport:   41,00 
 

(*) IVA inclòs 
 
A totes aquestes tarifes cal afegir, si és el cas, l’IVA vigent. 
 
Article 7 – Meritació i període impositiu 

 

Quan s’iniciï la prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de 
competència local, a aquests efectes, la meritació de la taxa s’entén que neix des del 
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moment en que la prestació de serveis sigui autoritzada o des que la mateixa s’iniciï i si es 
fes sense l’oportuna autorització. 
 

Article 8 – Règim de declaració i ingressos 
 

La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació. 
 
La present taxa és independent i compatible amb l'impost de publicitat, que grava els rètols 
i cartelleres que s'exhibeixin sobre les instal·lacions fixes, així com del cànon per la 

concessió del domini públic en el cas de produir-se aprofitament privatiu d'aquest. 
 
Article 9 – Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General 
Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
aprovat per l’Ajuntament. 

 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 

Aquesta ordenança modificada pel Ple en sessió de data 1 de febrer de 2018, començarà a 
regir a partir de la seva aprovació definitiva i continuarà vigent mentre no se n'acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran 

vigents. 
 

Vist i plau, 
El Secretari,            L’Alcalde, 
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