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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
TAXA PER LA INSTAL.LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA

Article 1 Fonament i Naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en els articles 57 i 20.3 m del RDL 2/2004, de 5 de
març que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i d’acord amb el
que estableixen els articles 15 a 19 d’aquest mateix text legal, aquest municipi estableix la
taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública, que es regirà per aquesta Ordenança
fiscal.
Article 2 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o aprofitament especial que
resulti de la instal·lació de quioscos en la via pública.
Article 3 Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària a favor de les quals s’atorguin les
llicències o concessions administratives per a instal·lar quioscos en la via pública o els qui
es beneficiïn de la utilitat derivada de la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local, mitjançant la instal·lació de quioscos en les vies públiques municipals.
Article 4 Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a que es refereix l’ article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
3 . La derivació de responsabilitat requerirà que prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5 Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals, no estaran obligats al pagament
de la taxa quan sol·licitin llicència per a instal·lar quioscos en la via pública necessaris per
als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que
immediatament interessen a la seguretat ciutadana o defensa personal.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

1

Ordenances fiscals 2013
ORDENANÇA NÚM 19

Article 6 Quota Tributària
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes que tot seguit
s’especifiquen, segons la categoria del carrer on estigui el quiosc i en funció del temps de
durada de l'aprofitament i de la superfície d'ocupació de la qual queda autoritzada en virtut
de la llicència, o la realment ocupada, si fos més gran.
CLASSE D'INSTAL.LACIO
A) Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, expendoria de tabac, loteria,
llaminadures, etc.
Per m2/dia ...........................
0,44€
B) Quioscos dedicats a la venda de gelats, refrescos i altres articles propis de temporada i
no determinats expressament.
Per m2/dia ..........................
0,47€
C) Quioscos de massa fregida.
Per m2/dia...........................
0,47€
D) Quioscos dedicats a la venda de bitllets de loteria, sorteig i similars.
Per m2/dia...........................
0,47€
E) Quioscos dedicats a la venda de flors
Per m2/dia ..........................
0,47€
F) Quioscos dedicats a la venda d'altres articles no inclosos en un altre epígraf d'aquesta
ordenança.
Per m2/dia ...........................
0,47€
G) Expositors dedicats a la venda de plantes i flors
Per m2/dis ............................ 0,47€
H) Expositors dedicats a la venda de fruites i verdures
Per m2/dia............................
0,47€
I)

Caixers automàtics o permanents d’entitats bancàries
O comerços, per cada unitat
172,00€
Altres instal·lacions anàlogues, per cada unitat
172,00€
2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la
que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Normes d'aplicació
Per a determinar la superfície computable als efectes de l'aplicació de la tarifa en els
quioscos dedicats a la venda de flors, a més de la superfície que ocupa estrictament el
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quiosc, hom tindrà en compte la superfície annexa utilitzada per a l'exposició de plantes,
flors i altres productes anàlegs o complementaris.
Article 7 Acreditament
La taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats, el primer
dia de cada un dels períodes naturals de temps que s'indiquen en la tarifa.

Article 8 Normes de gestió
1. La taxa regulada en aquesta ordenança és independent i compatible amb la taxa per
l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
2. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els
epígrafs respectius.
3. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i formular una declaració on hi consti la superfície de l'aprofitament. S'hi acompanyarà un plànol detallat de la
superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dintre del municipi.
4. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions que
han formulat els interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències
amb les peticions de llicències; si n'hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es
giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin i les autoritzacions
es concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si és el cas, quan s'hagin
ingressat els ingressos complementaris corresponents.
5. Hom no consentirà l'ocupació de la via pública fins que els interessats no hagin obtingut
la llicència corresponent. L'incompliment d'aquesta prescripció podrà provocar l’anul·lació
de la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que
s'escaiguin.
6. Una vegada que l'ocupació s'hagi autoritzat, hom l'entendrà prorrogada mentre l'alcaldia
no acordi la seva caducitat o bé l'interessat o els seus representants legítims en cas de
defunció, presenti la baixa justificada.
7. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia comptat des de la
finalització de la concessió i d’acord amb la qual es tributa segons l’article 6 d’aquesta
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ordenança. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la
taxa.
8. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no es podran cedir o subarrendar a tercers.
L'incompliment d'aquesta prescripció provocarà l’anul·lació de la llicència.
Article 9 Declaració, liquidació i ingrés
1. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en l’
entitat col·laboradora o allà on establís l’Excm. Ajuntament
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i
prorrogats, una vegada estiguin inclosos en els padrons o les matrícules d'aquesta
taxa, per trimestres naturals en les oficines de recaptació municipal, des del dia 16
del primer mes del trimestre fins al dia 15 del segon mes.
2. Es podrà exigir si així ho disposa la Comissió de Govern el dipòsit previ de l'import total
de la taxa 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
municipal.
Quan la prestació de servei o l'aprofitament especial tingui una durada superior a l'anual, el
cobrament serà objecte de padró.
Article 10 Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari s’obliga a reintegrar el cost total de les
despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar-ne prèviament l’import,
sense prejudici del pagament de la taxa que correspongui.
2. 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.
3. L’Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els
reintegraments a què es refereix aquest article.
Article 11 Infraccions i sancions
Llevat el que s’estableix concretament en els articles de la present ordenança. Pel que fa a
la qualificació d’infraccions tributàries i de els sancions que es corresponguin en cada cas,
s’atindrà al que disposa l’Ordenança Fiscal General.
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Article 12 – Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials que es deriven
d’aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme
de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
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.
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal 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.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a regir a partir del 1r de gener de 1999. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expressa.
Aquesta ordenança, que consta de 9 articles va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en
sessió celebrada a Cerdanyola del Vallès el dia 28 d’octubre de 1999 i modificada pel Ple
de l’Ajuntament en la sessió del 30 de maig de 2013.
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