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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 25 d'octubre de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots en contra del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup
municipal CP, 3 abstencions del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's,
3 vots a favor del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU i 1 abstenció del
grup municipal d'ICV-EUiA) l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PEL
RECONEIXEMENT DE LES FIRES D’ATRACCIONS COM ACTIVITAT
SOCIOCULTURAL
ITINERANT
LÚDICO-RECREATIVA
DIRIGIDA
A
L’ENTRETENIMENT FAMILIAR D’INTERÈS MUNICIPAL
Atès que des dels diferents gremis i associacions de fires i firaires de Catalunya: Associació
cultural d’atraccions de fira de Catalunya, Gremi industrial firaire de Barcelona, Gremi de
firaires de Girona, Gremi de firaires de Tarragona i Coordinadora de firaires de L’Hospitalet
del Llobregat. Es sol·licita a aquest consistori a través d’aquesta moció se li atorgui
l’esmentat reconeixement a les fires d’atraccions.
Atès que les fires d’atraccions són des de fa diversos segles un dels principals reclams que
ofereixen els municipis per fer que els seus habitants i veïns gaudeixin de les festes patronals,
fires comercials, fires agrícoles i ganaderes, és per això que formen part de la cultura i
tradició de tots els municipis i comunitats del nostre país.
Atès que és part de la tradició familiar que en arribar les festes dels municipis els pares
treguin els més petits a passejar pels carrers a gaudir de diferents actes i activitats, en especial
portar-los a pujar en les atraccions de fira i a gaudir dels productes tradicionals com el cotó de
sucre i les pomes de caramel tan típics de les fires de tot el món.
Atès que també els més joves esperen impacients l’arribada de les festes per poder
experimentar les diferents sensacions de les cada cop més modernes atraccions de fira o pujar
a les més típiques com els cotxes de xoc, de poder demostrar les seves habilitats en els
diferents i tradicionals jocs d’habilitat de les fires, com ara els tirs d’escopeta i tòmboles.
Atès que les fires d’atraccions, pel general, sempre s’han gestionar des del departament de
Cultura dels municipis, també a l’hora de tributar l’impost de l’IVA se’ls ha aplicat a les
atraccions i serveis que formen el conjunt de la fira, el tipus corresponent a l’IVA cultural, el
qual ens dona a entendre que es considera que les fires d’atraccions són una activitat de
tarannà cultural, no obstant, sapiguent que hi ha aquesta consideració per part de les
administracions no existeix un reconeixement real sobre això.
Atès que també s’ha de donar aquest reconeixement cultural per premiar així una forma
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tradicional d’exercir una dura i sacrificada professió com ho és la del firaire, que ha anat
transcendint en el temps generació rere generació fins arribar a l’època actual.
El Ple ACORDA
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Primer.- INSTAR a la consideració d’activitat socio-cultural-itinerant-lúdico-recreativa
dirigida a l’entreteniment familiar d’interès municipal a les fires d’atraccions de les festes que
estiguin incloses en el calendari d’activitats culturals del municipi.
Segon.- SOL·LICITAR que la fira d’atraccions estigui inclosa en el programa, tant imprès
com digital, d’activitats de les festes incloses en el calendari d’activitats del municipi.
Tercer.- INSTAR a facilitar els instruments necessaris per a garantir que els diferents llocs
que formen les fires d’atraccions, en especial els destinats a serveis, puguin complir amb les
normatives higiènicosanitàries establertes, com la presa d’aigua, electricitat i desguàs a
l’espai destinat a la seva instal·lació.
Quart.- INFORMAR d’aquest reconeixement al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de
Catalunya i a totes les associacions i gremis de firaires implicats. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

