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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Article 1 Fonament i Naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l'article 57 i 20.3 l 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 l’ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, que es
regirà per aquesta ordenança.
Article 2 Fet imposable
Constitueix fet imposable de la taxa, l’aprofitament especial del domini públic local que té
lloc mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa en els supòsits especificats les tarifes que es contenen en l’article 6 d’aquesta
ordenança.
Article 3 Subjectes passius
Són subjectes passius, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a les quals es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, a favor de les quals s'atorguin les
llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si és que es va procedir sense
l'autorització corresponent.
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 l’ocupació de l’ús públic local amb els materials
descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten
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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.
Article 6 Quota tributària
1. La quota a satisfer per aquesta taxa serà la resultant d’aplicar a cada cas concret les
tarifes que tot seguit s’especifiquen, segons la categoria de la via pública a efectes de
l’Impost sobre activitats econòmiques, la superfície ocupada pels aprofitaments expressada
en metres quadrats o les unitats concedides. El període mínim liquidable serà el trimestre:
a) Vetlladors, taules de cafè i cadires:
• d'abril a setembre m2/dia ........
• resta de l'any m2/dia ...............
• concessió anyal m2/dia............
b) Cantoneres de lona
• concessió anyal m2/dia............
• concessió temporada m2/dia....

0’26€
0’11€
0,15€
no subjecte
no subjecte

La quota tributària resultant d'aplicar les tarifes anteriors es podran emetre, prèvia petició
del subjecte passiu, en tres liquidacions.
Les quotes del epígraf a), es veuran incrementades per l’índex que tot seguit s’especifica,
atenent a la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza
l’activitat econòmica, detallades en l’annex de l’Ordenança fiscal núm.5 reguladora de
l’Impost sobre activitats econòmiques.
Categoria fiscal via pública
Índex d’aplicació
Categoria especial
1,6
Categoria 1ª
1,4
Categoria 2ª
1,3
Categoria 3ª
1,2
Categoria 4ª
1,1
2. Als efectes previstos per a l'aplicació de les tarifes, hom tindrà en compte el següent:
a) Si en nombre de metres quadrats de l'aprofitament no era sencer, s'arrodonirà per
excés per obtenir la superfície ocupada.
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors,
barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que
ocupen les taules i les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.
c) Els aprofitaments poden ser anyals, quan s'autoritzin per a tot l'any natural i
temporals, quan el període autoritzat comprengui una part de l'any natural. Tots els
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anyals.
Article 7 Acreditament
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La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial, moment en
que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la
mateixa fou sol·licitada.
Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar la Llicència ,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

Article 8 Normes de gestió
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i formular
declaració on hi consti la superfície de l'aprofitament i els elements que s’instal·laran.
A més, hauran d'adjuntar un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la
seva situació dins del municipi.
2. Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions
formulades pels 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
concediran i giraran, si és el cas, les liquidacions que s'escaiguin.
3. Hom no consentirà l'ocupació de la via pública fins que els interessats no hagin
obtingut la llicència corresponen. L'incompliment d'aquest precepte podrà originar la
no concessió de la llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i
els recàrrecs que s'escaiguin.
4. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pel període anyal o de temporada autoritzat.
5. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de
temps següent assenyalat en l'epígraf de la tarifa corresponent. Independentment de la
causa que hom al·legui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà l'obligació
de continuar pagant la taxa .
6. Les autoritzacions o llicències tindran caràcter personal i no podran cedir-se o
subarrendar-se a tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l’anul·lació de la
llicència.
7. No es concedirà cap autorització o llicència d'ocupació del domini públic si es
comprova que figura pendent el pagament d'alguna quota anterior.
Article 9 Declaració, liquidació i ingrés
1. El pagament de la taxa es realitzarà per ingrés directe en la entitat col·laboradora o allà
on establís l’Excm. Ajuntament. L’Ajuntament podrà exigir la taxa en règim de declaracióliquidació.
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2 Es podrà exigir si així ho disposa l’Òrgan Municipal competent, el dipòsit 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.
3. 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.
Disposició Transitòria
Sense perjudici de la vigència de la taxa, en el cas dels aprofitaments afectats per les obres
a la via pública l’exercici 2007, per construcció d’aparcaments i remodelació de la Plaça
Abat Oliva i carrers Sant Ramon, Sant Martí i Fransesc Lairet en el àmbit que figura en el
plànol annex I s’entrendrà podruït el meritament de la taxa i nascuda l’obligació de
contribuir l’1 de gener de 2008.
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.

4

Ordenances fiscals 2014
ORDENANÇA NÚM 18

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 8 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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