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ORDENANÇA NÚM. 47
PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ LOCAL
MITJANÇANT LA MOSTRA MULTISECTORIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA
I SERVEIS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Article 1 Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós
del RDL 2/2004, d e5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals, aquest municipi estableix el preu públic per reserva d'espai i prestació
servei de promoció del comerç local mitjançant la mostra multisectorial de comerç,
indústries i serveis especificat en les tarifes que es contenen en l'annex corresponent, que
es regirà per aquesta ordenança.
Article 2 Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els que reservin
l'espai segons es detalla en les tarifes annexes a aquesta ordenança i es beneficiïn dels
serveis que s'ofereixen amb la mostra multisectorial de comerç, als quals es refereix
l'article anterior.
Article 3 Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
contingudes en l'annex, per a cada un dels diferents serveis.
Es podrà exigir si així ho disposa la Comissió de Govern el dipòsit previ de l'import total
del preu públic que correspongui en el moment de la sol·licitud de la prestació del servei o
de l'autorització de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
Article 4 Obligació al pagament
L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix amb la
formalització de la corresponent inscripció per reserva d'espai.
Article 5 Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic.
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu
públic que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses
corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al
valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.
Article 6 Gestió i recaptació
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1.- Les sol·licituds de reserva d'espai s'hauran de realitzar per escrit i segons el model
imprès que facilitarà l'Ajuntament. Al moment de realitzar la pre-inscripció l'interessat
haurà d'ingressar el 25% del preu total de la tarifa que correspon segons l'espai reservat
mitjançant el document emès pel servei gestor a qualsevol de les entitats bancàries amb
sucursal o agència en aquesta població.
La resta de l'import es farà efectiu en el moment de realitzar la inscripció definitiva.
2.- La no inscripció definitiva no donarà dret a la devolució de la quantitat pagada en
concepte de pre-inscripció.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva
modificació o derogació expresses.
Diligència
Aquesta ordenança, que consta de 6 articles, va ser aprovada per la Comissió de Govern
del dia 2 de juliol de 1996 i modificada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió del 26 de gener
de 2012.

ANNEX - TARIFES
1.095,36€
1.- ESTAND TIPUS DE 12 m2 ......................
metre linial d’amplada addicional (3m. de fons)
273,84€
2.- ESTANDS EXTERIORS mínim 60 m2....
918,30€
per m2. que excedeixi del mínim.................
9,44€
3.- BAR (conjunt dels 2)..................................
2.421,18€
4.- ESTAND TIPUS CANTONER 21 m2.....
1.497,58€
5.- Les roulots i tendes aportats pel propi expositor es regiran per tarifes d'interior o
exterior, segons es tracti i en funció del nombre d'estands que s'ocupin. En cap cas l'import
serà inferior al d'un estand tipus.
6.- ESTAND ALIMENTACIÓ.......................
584,43€
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