PREU PÚBLIC 11 - PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I
INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES A FIRES ORGANITZADES PER
L’AJUNTAMENT DEL MASNOU FORA DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
Article 1. Concepte i àmbit d’aplicació
De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós 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, s’estableix el preu públic per la prestació de serveis i infraestructures bàsiques
per a fires organitzades per l’Ajuntament del Masnou.
S’aplicarà aquest preu públic a la Fira comercial i gastronòmica del Masnou i a qualsevol altra fira
que pugui organitzar l’Ajuntament fora del domini públic municipal i que comporti la prestació
d’aquests serveis i infraestructures.
Es defineix una infraestructura bàsica i uns serveis relacionats a l’estand general que inclou el
següent:
Estand general
A) Infraestructura bàsica – Estand 3x3m
B) Prestació de serveis
• Muntatge i desmuntatge de carpa
• Il·luminació
• Instal·lació elèctrica. Connexió bàsica de 500 w
Estand de gastronomia o amb requeriments especials
Incorpora els serveis bàsics indicats anteriorment:
A) Infraestructura bàsica – Estand 3x3m
B) Prestació de serveis
• Muntatge i desmuntatge de carpa
• Il·luminació
• Instal·lació elèctrica. Connexió bàsica de 500 w
C) Prestació de serveis complementaris: corresponent a la contractació addicional de potència
elèctrica.
Article 2. Obligats al pagaments
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, els qui resultin
adjudicataris d’un estand, ja sigui amb parada general o parada de gastronomia o amb
requeriments especials, per a la venda i/o exposició de productes o serveis a una fira organitzada
per l’Ajuntament en terrenys fora del domini públic municipal.
Article 3. Quantia
En tots els preus regulats en aquesta Ordenança s’aplicarà el tipus de gravamen corresponent
segons la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.
Estand general

152,95 € (IVA exclòs)

Parada de gastronomia o amb requeriments d’instal·lacions especials (aquest
preu s’aplica addicionalment a la tarifa per estand general)
Concepte
Preu/quadre
Electricitat de 501 W a 2500 W
34,00 € (IVA exclòs)
Electricitat de 2501 W a 4000 W
40,00 € (IVA exclòs)
Electricitat de 4001 W a 6600 W
60,00 € (IVA exclòs)
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Article 4. Obligació de pagament
L’obligació de contribuir neix i el preu públic s’acredita en el moment de la sol·licitud de l’estand,
independentment de la recepció efectiva d’aquest.
Article 5. Reduccions
L’Ajuntament del Masnou es reserva 5 estands institucionals per a divulgació i informació de
programes de promoció turística i comercial que tinguin en col·laboració amb altres organismes
públics, consorcis o entitats sense ànim de lucre com el Consorci de la DO Alella i la Federació de
Comerç, Indústria i Turisme del Masnou. Aquests estands tindran una reducció del 100% de la
quota.
Article 6. Gestió del preu públic
a) El preu s’ha de satisfer en el moment de la tramitació de la sol·licitud de l’estand a la fira
corresponent. El pagament d’aquest preu públic es realitzarà mitjançant autoliquidació.
Aquest pagament es realitzarà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o a través de les entitats
financeres col·laboradores.
b) Una vegada concedit l’estand, si per causes alienes a l’Ajuntament, el sol·licitant no
assisteix a la Fira, no tindrà dret a reclamar cap devolució del preu públic.
c) Quan una activitat no es porti a terme per causes imputables exclusivament a
l’Administració o perquè no existeixi espai disponible per a la seva concessió, es procedirà
a la devolució dels imports satisfets, previ informe de la regidoria organitzadora i a
sol·licitud de la persona interessada.
d) Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de
constrenyiment

Art. 7. Vigència
Aquest preu públic començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i continuarà en vigor mentre no se n'acordi la modificació o
derogació.
Diligència
El 15 de febrer de 2018, la Junta de Govern Local en sessió ordinària pública va aprovar
l’establiment d’aquest preu públic. L’acord s’ha exposat al públic en el tauler d’edictes electrònic
d’aquest Ajuntament i mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província del dia 26 de febrer de
2018.
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