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Article 1r. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament
estableix preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats en les diferents
fires i festes Municipals, l’especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 5
d’aquesta Ordenança.

Article 2n. Concepte
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de
caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les
activitats desenvolupades o serveis prestats en ocasions de les fires i festes Municipals.

Article 3r. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones
o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a
què es refereix l’article 1.

Article 4t.- Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda a l’article 5è, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. Totes les tarifes que se tipifiquen en aquesta ordenança i que de forma expressa no se
tarifin amb l’expressió “IVA inclòs”, caldrà aplicar l’IVA corresponent.
3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des que es
presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’apartat anterior.
4. El pagament del preu públic pels serveis singulars relacionats en els epígrafs relacionats
en aquest article s’efectuarà en el moment de sol·licitar el servei.
5. Les tarifes que es recullen a l’article 5è de la present Ordenança, sense especificació de
preu exacte, es a dir, en valors amb una franja de mínim i màxim, seran aprovades per la
Junta de Govern Local abans de la seva aplicació, amb relació de preus tipificats i fent
menció a la fira o festa que correspongui.
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Article 5è. Tarifes
Les tarifes d’aquest preu públic seran les següents:
TARIFA 1: FIRA INTERCOMARCAL DE L’OLI (FIO)
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A fi de promocionar els olis de les comarques de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat dins de
la plataforma de promoció que és la FIO, l’Ajuntament de Móra la Nova posa a disposició
dels productors d’oli d’aquestes comarques una carpa al Pavelló Firal, amb mostrador,
cadira, estanteria i llum de forma gratuïta.
El preu dels tiquets per l’esmorzar amb la típica clotxa i el sopar degustació que es realitza
durant la FIO serà el següent:
Concepte

Tiquets Clotxa
Sopar degustació FiraOli

Franja Preu unitari
(IVA inclòs)
Mínim
Màxim
3,00 €
40,00 €

10,00 €
60,00 €

TARIFA 2: FIRA AGRÍCOLA, RAMADERA I INDUSTRIAL (LA FIRA)
La Fira de Móra la Nova, com a certamen firal agrícola i industrial únic d’aquests tipus de les
comarques de la Terra Alta, Ribera d’Ebre i el Priorat, té com a principal finalitat promocionar
l’economia local i comarcal fomentant l’oferta de producció agrícola i industrial, servint al
mateix temps de plataforma comercial. Els objectius són aconseguir que els diferents
sectors participants puguin gaudir d’una plataforma de llançament i promoció per als
diferents productes que es presenten d’una manera directa al consumidor. Al marge
d’aquesta representació firal, i per donar un atractiu més a la fira, es porten a terme altres
activitats:
Epígraf 2a) Expositors Varis
Concepte

Franja Preu unitari
(sense IVA)
Mínim
Màxim

Estand Pavelló Firal (preu m2)
Estand recinte exterior i via pública (preu m2)
Serveis d’hostessa (preu unitari hostessa)
Connexió elèctrica potencia 220V(per connexió, màxim 2200W)
Connexió addicional 380V(per connexió, màxim 6Kw)

Codi

8302
8303
8001
8002

35,00 €
39,50 €
340,00 €
18,00 €
25,00 €

40,00 €
45,00 €
450,00 €
28,00 €
35,00 €

24,00 €
24,00 €
11,00 €
11,00 €

35,00 €
35,00 €
25,00 €
25,00 €

Lloguer de mobiliari divers
Concepte

Butaca color blanc
Butaca color negre
Cadira blanca
Cadira negra
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8204
8112
8102
8123
8405
8404
8401
8501
8601
8125
8827
8828
8815
8817
8805
8806

Tamboret color negre
Taula despatx
Taula rodona
Taula centre
Moble 1 porta
Moble 2 portes
Moble estanteria
Frigorífic
Cendrer/paperera
Taula centre de vidre
Prestatgeria 100x25
Prestatgeria 100x50
Mostrador blanc 85x100x50
Mostrador blanc 85x150x50
Vitrina blanca 100x100 amb vidre de 75
Vitrina blanca 100x100 amb vidre de 140
Planta petita
Planta mitjana
Planta gran

22,00 €
41,00 €
26,00 €
21,00 €
24,00 €
24,00 €
29,00 €
74,00 €
26,00 €
34,00 €
21,00 €
25,00 €
74,00 €
98,00 €
190,00 €
190,00 €
6,00 €
9,00 €
22,00 €

35,00 €
55,00 €
40,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
40,00 €
85,00 €
40,00 €
45,00 €
35,00 €
35,00 €
85,00 €
110,00 €
210,00 €
210,00 €
20,00 €
20,00 €
35,00 €

Beneficis Fiscals
En relació a la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial s’estableix un descompte per als
expositors de Móra la Nova d’un 25%, aquest descompte s’aplicarà en el preu per m2
d’estand en el pavelló firal o via pública.
De manera excepcional, els expositors interiors del pavelló firal que no necessitin cap dels
elements de muntatge d’un estand prefabricat, gaudiran d’un 25% (addicional en cas
d’expositors locals) aplicat al preu/m2 tarifat a l’apartat anterior.
Epígraf 2b) Fira del Vi (FIRAVI)
A fi de promocionar els vins de les comarques de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat, dins
de la plataforma de promoció que és la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial, l’Ajuntament de
Móra la Nova posa a disposició dels productors de vi d’aquestes comarques un estand a la
zona de la Fira del Vi, amb mostrador, cadira, estanteria, llum i també ofereix gratuïtament la
vigilància en aquest recinte.
Durant la Fira es portaran a terme la venda de tiquets de tast de vins per poder degustar els
vins dels expositors:
Concepte

Tiquets de 5 degustacions (preu tiquet):
Sense copa de vi
Amb copa de vi
Copa de vidre (preu copa)
Got de vidre (preu got)

Franja Preu unitari
(IVA inclòs)
Mínim
Màxim
5,00 €
10,00 €
5,00 €
2,00 €
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Els expositors de la Fira del Vi rebran el 50% del preu de venda del tiquet, una vegada
finalitzada la fira i fet el recompte dels tiquets recollits per cada expositor en concepte de
degustació de vi.
Epígraf 2c) Estand Gastronomia
A fi de promocionar la gastronomia de les nostres comarques, durant els dies de la fira es
porta a terme la Mostra Gastronòmica on s’ofereixen degustacions gastronòmiques dels
productes típics de la comarca.
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Concepte

Tiquets de 3 degustacions (preu tiquet)

Franja Preu unitari
(IVA inclòs)
Mínim
Màxim
5,00 €

10,00 €

Epígraf 2d) Serveis d’infraestructura
Concepte
Serveis d’infraestructura (preu per expositor)
Quota servei d’aigua (preu per firaire)
Quota caravanes (preu per firaire)

Franja Preu unitari
(sense IVA)
Mínim
Màxim
50,00 €
40,00 €
60,00 €

80,00 €
70,00 €
90,00 €

Epígraf 2e) Inspecció i expedició de certificats
Inspecció i expedició de certificats, per cada certificació que s’expedeixi, s’aplicaran els
següents preus, en funció de la seva tipologia.
Concepte

Atraccions

Bars, tómboles, tirs, xurreries i similars

Franja Preu unitari
(sense IVA)
Mínim
Màxim
30,00 €
20,00 €

80,00 €
60,00 €

TARIFA 3. FIRA DEL COMERÇ DE NADAL
A fi de promocionar el comerç del municipi i dins de la plataforma de promoció que és
aquesta Fira l’Ajuntament de Móra la Nova posa a disposició dels comerciants de Móra la
Nova una carpa al Pavelló Firal, amb mostrador, cadira, estanteria i llum de forma gratuïta.

TARIFA 4. FIRA TURISME & ESPORTS NATURA
Amb l’objectiu de promocionar el turisme, els esports i la natura del municipi i de les
comarques veïnes es promou la Fira Turisme&Esports Natura, fomentant així l’oferta
turística d’aquests sectors a les nostres comarques.
Durant el cap de setmana que dura aquesta fira els interessats que ho sol·licitin podran
oferir tota la gamma dels seus serveis als visitants, establint-se el següent:
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Concepte
Ubicació d’espai al pavelló firal (preu únic per expositor)

Franja Preu unitari
(IVA inclòs)
Mínim
Màxim
30,00 €

50,00 €

TARIFA 5. FIRA DE BROCANTERS
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Al mes de setembre, a fi de promocionar objectes amb certa antiguitat i encant, els quals
desprenen cert atractiu i curiositat als visitants d’aquests tipus de fires, l’Ajuntament de
Móra la Nova promociona la Fira de Brocanters.
Durant el cap de setmana que dura aquesta fira els interessats que ho sol·licitin podran
mostrar i vendre tota la gamma d’objectes que exposin, establint-se el següent:
Concepte
Ubicació d’espai al pavelló firal (preu únic per expositor)

Franja Preu unitari
(IVA inclòs)
Mínim
Màxim
10,00 €

50,00 €

TARIFA 6. ACTIVITATS DIVERSES DE CAIRE LÚDIC
Epígraf 6a) Espectacles
Concepte

Revetlles de Festa Major (preu entrada personal)
Concert de Fires (preu entrada personal)
Altres espectacles

Franja Preu unitari
(IVA inclòs)
Mínim
Màxim
5,00 €
5,00 €
2,00 €

20,00 €
50,00 €
50,00 €

L’import concret d’aquesta tarifa serà el que es determini per la Corporació per acord en
Junta de Govern Local, a proposta de la Comissió de l’Ajuntament corresponent, establintse, si escau, preus diferenciats per Venda Anticipada i/o per Carnet jove.
Epígraf 6b) Altres Activitats
Concepte

Participació en cursos i similars (preu inscripció persona)
Participació personal en tallers (preu inscripció persona)
Altres

Franja Preu unitari
(IVA inclòs)
Mínim
Màxim
3,00 €
3,00 €
1,00 €

30,00 €
30,00 €
30,00 €

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
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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 substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
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DISPOSICIÓ FINAL
El text modificat de la present Ordenança fiscal, ha estat aprovat en Junta de Govern Local,
celebrada el dia 06/10/2021, entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el BOP
i es mantindrà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Móra la Nova, a la data de la signatura electrònica
L’ALCALDE
Francesc Xavier Moliné Rovira

Davant meu
El Secretari-Interventor
Josep Maria Piñol Jurado

DILIGÈNCIA: Per fer constar que la publicació íntegra de l’Ordenança fiscal 23PP,
reguladora del preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats en les diferents
fires i festes promogudes per l’Ajuntament de Móra la Nova, s'ha dut a terme en el BOPT,
CVE núm. 2021-08909 de 19 d’octubre de 2021.
Móra la Nova, a la data de la signatura electrònica.
El Secretari-interventor
Josep Maria Piñol Jurado
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