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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES
O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES
DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS.

Article 1 Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en els articles 57 i 20.3 n , 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 disposen els articles 15 a 19 d’aquest mateix text legal, aquest municipi estableix la
taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys
d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, per parades i lloc
de venda als mercats o fires dels divendres a Serraparera i Fontetes i d’altres fires i per la
instal·lació d’anuncis que ocupin terrenys de domini públic local que es regirà per aquesta
ordenança fiscal.
Article 2 Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, l’aprofitament especial del domini públic local que
beneficia de manera particular els subjectes passius, i que es produeix per:
a) la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.
b) La instal·lació d’anuncis en terrenys de domini públic local.
c) La instal·lació de portades, aparadors i vitrines
Article 3 Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o 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 per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet
imposable d’aquesta taxa.
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.
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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 accedir als aprofitaments especials referits a l’article
1 d’aquesta ordenança, necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten
directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o
defensa nacional.
2. Tampoc estaran obligats al pagament de la taxa els següent supòsits:
a.- Actes específics de caràcter sociocultural per a la població declarats d’interès
municipal mitjançant resolució de la Tinent/a d’Alcalde President/a de l’Àrea de Serveis
a les Persones.
b.- Totes les activitats de promoció del comerç i indústria declarades d’interès
municipal en què col·labori l’Ajuntament.
c.- Amb caràcter general les activitats solidàries, socials i de difusió de les activitats
pròpies de l’entitat, que no generin activitat econòmica, organitzades per entitats locals
sense ànim de lucre, inscrites al registre local d’entitats.
d.- Les fires, mercats i mostres de caire cultural que estiguin inclosos en el calendari
de celebracions i actes culturals que específicament estableixi l’Ajuntament.
Article 6 Quota tributària
La quota tributària a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació dels quadre de tarifes
següent:
- Llicències per a l'ocupació de terrenys amb finalitats comercials o industrials.
Pe dia o fracció
• fins a 25 m2 .................................. 35,50€
• per cada m2 més..............
1,42€
- Llicència per a l'ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes, vendes ràpides i
similars.
Per dia o fracció:
• fins a 25 m2 .................................. 35,50€
• per cada m2 més..............
1,42€
- Llicències per a l'ocupació de terrenys dedicats a gronxadors, aparells voladors, cavallets,
jocs de cavallets, cotxes de xoc i, en general, qualsevol mena d'aparells de moviment.
Per dia o fracció:
• fins a 25 m2 .................................. 35,50€
• per cada m2 més..............
1,42€
Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a espectacles i instal·lació de circs.
Per dia o fracció:
• fins a 25 m2 .................................. 35,50€
• per cada m2 més..............
1,42€
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Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de xocolateria i massa
fregida i parades per a la venda de patates fregides.
Per dia o fracció
• fins a 25 m2 .................................. 35,50€
• per cada m2 més..............
1,42€
- Llicències per a l’ocupació de terrenys per rodatges cinematogràfics.
Per dia o fracció
• fins a 25 m2 .................................. 35,50€
• per cada m2 més..............
1,42€
- La quota tributària de la taxa per parades i lloc de venda als mercats o fires dels
divendres a Serraparera i Fontetes i d’altres fires regulada per aquesta ordenança es
determinarà d’acord amb el quadre de tarifes següent:
•
•
•

Ocupació d'un dia: .............................. 2,51€/ml
Traspassos previstos en el Reglament: 124,04 €/ml
Ocupació semestral o fracció del mercat ecològic
i artesà del Vallès
............................... 20,12 €/ml

En cas de traspàs entre parents per consanguinitat o adopció fins al segon grau i als seus
cònjuges, tindran una bonificació del 100% sempre i quan siguin residents a Cerdanyola i
si no són residents la quantitat a abonar serà del 35% de les anteriors.
- Llicència per l’ocupació del vol del domini públic local amb anuncis publicitaris.
Anuncis publicitaris.
Zona A
• Fins a 2 m2.................... 2,87€/m2/mes
• De 2m2 a 10 m2................3,82€/m2/mes
• Mes de 10 m2....................5,73€/m2/mes

-

•
•
•

Zona B
Fins a 2 m2.................... 2,12€/m2/mes
De 2m2 a 10 m2............ 2,83€/m2/mes
Mes de 10 m2................ 4,27€/m2/mes

•
•
•

Zona C
Fins a 2 m2.................... 1,38€/m2/mes
De 2m2 a 10 m2............ 1,84€/m2/mes
Mes de 10 m2................ 2,76€/m2/mes

Instal·lació de portades, aparadors i vitrines que ocupen el domini públic local.
• Portades i vitrines
Per cada m2 o fracció fins a 20 cm. que surti de la façana.
Zona A ................ 2,87€/m2/mes
Zona B................ 2,12€/m2/mes
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Zona C ................ 1,38€/m2/mes

•

Quan el sortint excedeixi de 20 cm. la tarifa tindrà un recàrrec del 50 per
cent
Aparadors
Per cada m2 o fracció.
Zona A ................ 2,87€/m2/mes
Zona B................ 2,12€/m2/mes
Zona C ................ 1,38€/m2/mes

Article 7 Acreditament
La taxa regulada en aquesta ordenança s’acredita o neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent, i si l’aprofitament s’ha produït
sense sol·licitar la llicència , l’acreditament té lloc en el moment de l’inici de
l’aprofitament.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i la durada
s’estén a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada
any i el període impositiu comprendrà l’any natural.
Article 8 Normes de gestió i Període impositiu
1. 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.
2.
a) Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc., podran treure's a licitació pública
abans de la celebració de les fires.
b) 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.
c) Es procedirà, abans de la subhasta, a la formació d'un plànol dels terrenys
disponibles per ser subhastats i s'enumeraran i s'indicarà la superfície de les
parcel·les que han de ser objecte de licitació. També s'assenyalaran les parcel·les
que poden destinar-se a cotxes de xoc, circs, teatres, exposicions d'animals,
restaurant, bijuteries, etc.
d) Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzava una superfície més gran de la
que hom li va adjudicar en la subhasta, pagarà, per cada metre quadrat utilitzat de
més, el 100 per cent de l'import de l'augment, a més de la quantia fixada en les
tarifes.
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3.
a) Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en
aquesta ordenança i que no s'han tret a licitació pública, hauran de sol·licitar
prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ a que es refereix
l'article 9.2 següent i formular una declaració on hi consti la superfície de
l'aprofitament i els elements que s'hi instal·laran. També haurà d'adjuntar un plànol
detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.
b) 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. Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat les
diferències i, si s'escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris
corresponents.
c) En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
Municipi la devolució de l'import ingressat.
4. No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que els interessats no hagin abonat i
obtingut la llicència corresponent.
5. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades a
tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència, sense
perjudici de les quanties que els interessats hagin d'abonar.
6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia comptat des de la
finalització de la reserva concedida i d’acord amb la qual es tributa segons l’article 6
d’aquesta ordenança. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar
abonant la taxa.
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 la
dipositaria municipal o allà on establís l'Ajuntament, però sempre abans de retirar
la llicència corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ i s'elevarà a definitiu quan es
concedeixi la llicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i que
s’estenguin a varis exercicis, la primera liquidació es notificarà al sol·licitant junt
amb la llicència i significarà l’alta al registre de contribuents. Les taxes dels
exercicis successius es notificaran col·lectivament, mitjançant exposició pública del
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padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament pel període d’un mes comptat des de
l’inici del període de cobrament.
2. Es podrà exigir, si així ho disposa la Junta de Govern Local, 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.
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.
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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, el 21 de desembre de 2013 i el 29 de
maig de 2014.
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