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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I
LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL TIPUS
Article 1 Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l'article 57 i 20.3 h) , del RDL 2/2004, de 5 e 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 les entrades de vehicles a través de les voreres i descàrrega de mercaderies de
qualsevol tipus, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de
vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus, especificat en les tarifes que es
contenen en l’article 7 d’aquesta ordenança.
Article 3 Subjectes passius
1. 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 gaudir de l’aprofitament especial, o els qui es
beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització.
2. En les taxes establertes per entrades de vehicles a través de les voreres, tindran la
condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a que donin
accés aquestes entrades de vehicles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes
sobre els beneficiaris respectius.
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 Comunitat Autònomes i les entitats locals, no estaran obligats al pagament
de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits en
l’article 1 d’aquesta Ordenança fiscal, sempre que siguin 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.
Article 6 Categories dels carrers o polígons
1. Als efectes previstos per a l'aplicació de la tarifa, les vies públiques d'aquest municipi es
classifiquen en 3 categories, d’acord amb l’annex que conté aquesta ordenança.
2. Annex a aquesta ordenança hi figura un índex alfabètic de les vies públiques d'aquest
municipi on s'hi expressa la categoria que els correspon a cada una.
3. Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més vies
públiques classificades amb categoria diferent, hom aplicarà la tarifa que correspongui a la
via de categoria superior.
Article 7 Quota tributària
La quota tributària corresponent a la taxa regulada per aquesta Ordenança fiscal serà la
fixada en les tarifes que tot seguit s’especifiquen segons la longitud d’aprofitament en la
línia de la vorera.
TARIFA I - GUALS I RESERVES EXCLUSIVES
Zona A:
• fins a 3 m ............... ..................... 78,77€
• excés, per cada 1/2 ml. o fracció ..... 19,32€
Zona B:
• fins a 3 m ..................................... 59,27€
• excés, per cada 1/2 ml. o fracció ..... 15,01€
Zona C:
• fins a 3 m ..................................... 39,25€
• excés, per cada 1/2 ml. o fracció ...... 9,96€
TARIFA II - CARREGA I DESCARREGA
Zona A:
Total (de dilluns a dissabte de 8 a 20 h):
• fins a 3 m ...................................... 101,84€
• Excés per cada ml. o fracció ..............32,82€
Parcial (fins 10 dies de 8 a 20 h.):
• fins 3 m .......................................... 40,39€
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• Excés per cada ml. o fracció .............12,83€
Parcial (de dilluns a dissabte de 8 a 14 h. o de 14 a 20 h.):
• fins 3 mt. ......................................... 49,34€
• Excés per cada ml. o fracció .......... 16,47€
Parcial fins 10 dies de 8 a 14 h. o de 14 a 20 h.:
• fins 3 mt. ......................................... 19,89€
• Excés per cada ml. o fracció ............ 6,43€
Zona B:
Total (de dilluns a dissabte de 8 a 20 h):
• fins 3 mt. ....................................... 71,17€
• Excés per cada ml. o fracció ........... 22,92€
Parcial (fins 10 dies de 8 a 20 h.):
• fins 3 mt. ......................................... 29,66€
• Excés per cada ml. o fracció ........... 9,59€
Parcial (de dilluns a dissabte de 8 a 14 h. o de 14 a 20 h.):
• fins 3 m. ............................ ............. 35,60€
• Excés per cada ml. o fracció ........... 11,48€
Parcial fins 10 dies de 8 a 14 h. o de 14 a 20 h.:
• fins 3 mt. ........................................... 15,01€
• Excés per cada ml. o fracció ............ 4,82€
Zona C:
Total (de dilluns a dissabte de 8 a 20 h):
• fins 3 m. ......................................... 47,03€
• Excés per cada ml. o fracció ............. 15,14€
Parcial (fins 10 dies de 8 a 20 h.):
• fins 3 m. ............................................19,62€
• Excés per cada ml. o fracció .......... 6,23€
Parcial (de dilluns a dissabte de 8 a 14 h. o de 14 a 20 h.):
•
fins 3 mt. ........................................... 25,00€
•
Excés per cada ml. o fracció .......... 7,57€
Parcial fins 10 dies de 8 a 14 h. o de 14 a 20 h.:
•
fins 3 mt. ........................................... 9,90€
•
Excés per cada ml. o fracció ............ 2,54€
TARIFA III - APARCAMENT EXCLUSIU MINUSVÀLIDS
Zona A:
• fins a 3 mts. .................................... 57,47€
• excés, per cada 1/2 ml. o fracció ..... 13,31€
Zona B:
• fins a 3 mts. ................................... 42,97€
• excés, per cada 1/2 ml. o fracció .... 10,90€
Zona C:
• fins a 3 mts. .................................. 28,41€
• excés, per cada 1/2 ml. o fracció ....
7,19€
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TARIFA IV - RESERVA ESPECIAL DE PARADA
Reserva especial de parades en vies públiques de principi o final de línies o intermitges a
serveis regulars, interurbans i urbans de transport col·lectiu de
viatgers, serveis discrecionals d'excursions i agències de turisme o anàlegs, i els
aparcaments concedits a hotels i entitats, satisfaran:
Per cada 10 metres lineals de calçada afectada:
• En carrers de 1a categoria i categoria especial.................507,83€
• En carrers de 2a a 4a.................................................. .......348,44€
• Per cada metre de 1a categoria i categoria especial..
50,83€
• En carrers de 2a a 4a.................................................
34,82€
Article 8 Acreditament
1. La taxa regulada en aquesta ordenança s’acredita des del moment en que es concedeixi
l'aprofitament o des que s'iniciï si es fes sense l'oportuna autorització, la qual podrà ser
concedida o no per part de l'Ajuntament. En aquest últim cas, l'abonament de la taxa és
compatible i independent amb les sancions que procedeixin.
2. No estan subjectes a aquesta taxa aquelles entrades o accessos a edificis i solars que es
trobin obstaculitzats, de la següent forma:
a) Obertura fins a 3 m, tub de ferro de 60 cm. d'altura i a 6 cm. de diàmetre
col·locat en el centre.
b) Obertura de més de 3 m, dos tubs de ferro de 50 cm. d'altura i 5 cm. de diàmetre,
amb una distància entre ells d’1/3 del total.
Article 9 Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i no seran reduïbles pels períodes naturals de temps, assenyalats en els
epígrafs respectius.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, adjuntant un plànol
detallat de l'aprofitament i de la seva situació dins del municipi.
3. 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.
4. Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, hom entendrà prorrogada mentre l'interessat no
presenti la declaració de baixa.
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5. L’acceptació de la baixa tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la seva
presentació. Per tal que la baixa declarada sigui efectiva, l’interessat haurà de lliurar a les
oficines de l’Ajuntament la placa del gual i acreditar que l’entrada de vehicles s’ha
obstaculitzat d’acord amb el que determina l’article 8.2 d’aquesta ordenança . La no
presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant el preu públic.
6. Les llicències de guals s’anul·laran:
a) per no conservar en perfecte estat el seu paviment o pintura.
b) pel no servei o servei indegut del gual.
c) per no tenir el local capacitat exigida o no destinar-se plenament a les tasques
indicades en l'autorització.
d) per canviar les circumstàncies basant-se en les que es va concedir la llicència.
e) en general, per incompliment de qualsevol de les obligacions imposades en
aquesta ordenança.
7. Anyalment es formarà un padró dels contribuents subjectes al pagament del preu públic
que, un cop aprovat per la Comissió de Govern, s'exposarà al públic durant 15 dies, en els
quals es podran formular les reclamacions que es consideren oportunes, obrint-se el
període voluntari de cobrament en la data i termini que aquella determini.
8. Els titulars de les llicències deuran proveir-se a l'Ajuntament de la placa reglamentària
per a la senyalització de l’aprofitament, on constarà el número de registre de l'autorització i
deurà instal·lar-se de forma permanent.
9. Els interessats hauran de retornar a l'Ajuntament la placa amb els requisits de l'article 8.5
al causar baixa de l'aprofitament o ser requerits per l'Ajuntament.
Article 10 Declaració, liquidació i ingrés
1. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe allà on
establís l' Ajuntament, però sempre abans de retirar la placa corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i
prorrogats, quan ja estiguin incloses en els padrons d'aquest preu públic, per anys
naturals, en les oficines de les entitats col·laboradores.
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.
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Quan la prestació de servei o l'aprofitament especial tingui una durada superior a l'anual, el
cobrament serà objecte de padró.
Article 11 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 12 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 13 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.

ORDENANÇA NÚM 28

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 10 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 dia 5 de novembre de 1999, 7 de novembre de 2000, 30
d’octubre de 2001, 6 de novembre de 2002, 30 d’octubre de 2003, 28 d’octubre de 2004, 3
de novembre de 2005 , 26 d’octubre de 2006 , 25 d’octubre de 2007, 30 d’octubre de 2008,
4 de novembre de 2010 i el 26 de gener de 2012.
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ANNEX
Zona A.- La compresa a l'interior d'una línia imaginària que va des de la
intersecció del terme municipal amb rda. Cerdanyola (alçada c/Turó), pl. Estatut,
av Primavera fins la intersecció amb Torres i Bages, c/Torres i Bages fins Verge
del Pilar, Verge del Pilar fins J. Anselm Clavé, J. Anselm Clavé fins c/Sant Enric,
Sant Enric fins pj Codonyés, Codonyés fins c/Sant Ramon,
Sant Ramon fins av Flor de Maig, Av Flor de Maig fins c/Àliga, Àliga, av Roma
fins c/Portugal, Portugal fins Diagonal, Diagonal fins c/Sevilla, Sevilla fins av
Roma, av Roma c/ La Clota i passeig Cordelles fins a pl la Bassa, Bruc fins Sta.
Anna, Sta. Anna fins c/ Remei, Remei, ps Riera passant per c/Canigó fins ctra.
Barcelona, ctra. Barcelona, Concòrdia, Verge de Montserrat, av Creu Roja, tornant
a ctra. Barcelona fins c/Turó.
Zona B.- La compresa a l'interior d'una línia imaginària que va des del creuament
de la Ronda Cerdanyola amb l’Av. del Turonet, línia del terme municipal, la Riera
de Sant Cugat., Av Flor de Maig, Camí de Can Coll, línia de delimitació de sòl
urbà, Riera de Sant Cugat, delimitació del Pla Parcial Parc Tecnològic seguint fins
la Ronda Serraparera i tancant amb una línia imaginària fins a la intersecció del c/
de Montclar.
Zona C.- La resta del terme municipal.

