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ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ D’ESPAIS A LA FIRA DEL FANG 
 

Article 1. Concepte. 
 
L'objecte d'aquesta exacció està constituït per l’ocupació d’espais a la Fira del Fang. 
 
Article 2. Obligats al pagament.  
 
Estaran obligats al pagament les persones o entitats a favor de les quals s´ atorguin les 
autoritzacions, o les que es beneficiïn de l´ aprofitament si es procedeix sense l´ 
autorització oportuna. 
 
Article 3. Quantia. 
 
La quantia es determinarà per aplicació de la següent tarifa, única per a tots els dies de la 
Fira: 
 
-- Estand exterior de 3 metres (façana).......................... 150 € 
-- Estand exterior de 2 metres (façana).......................... 125 € 
-- Estand interior (obligatori)............................................. 35 € 
 
Els artesans del Municipi de Marratxí tindran un descompte del 50 %. 
 
Per a l’exercici 2022 aquest descompte serà del 100 % pels artesans, independentment si 
són o no del municipi. 
 
Article 4. Gestió i cobrament. 
 
La gestió de l'ingrés es tramitarà des de l'àrea gestora i per la presentació de la 
corresponent autoliquidació. 
El cobrament de l'autoliquidació haurà de realitzar-se fent ús de la lectura del codi de 
barres (quadern 60), que ve incorporat a les autoliquidacions, a les entitats financeres 
col·laboradores que s'indiquen a la mateixa autoliquidació o mitjançant pagament per 
tarjeta a les oficines municipals (OACs i Ajuntament). 
 
Disposició final. 
 
La present ordenança entrarà en vigor un cop s’hagi publicat en el BOIB i hagi 
transcorregut els termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, romanent 
en vigor fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
(Publicació text íntegre de l’Ordenança: BOIB núm. 76, de 27 de maig de 2006) 
Modificacions:  

- BOIB núm. 31, de dia 28 de febrer de 2009 
- BOIB núm. 44, de dia 1 d’abril de 2021 
- BOIB núm. 27, de dia 19 de febrer de 2022 


