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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.4 
 

TAXA PER  L’OCUPACIÓ DE PARADES ALS ENCANTS SITUATS A TERRENYS D'ÚS 
PÚBLIC 

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per l’ocupació de parades als encants situats a terrenys d’ús públic, que es 
regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
 
Article 2n.  Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local derivat de l’ocupació de parades als encants de periodicitat setmanal situats a la 
via pública o terrenys d’ús públic, així com les transmissions de la titularitat de les 
autoritzacions per exercir la venda ambulant, especificats en les tarifes contingudes a l’article 
5è d’aquesta ordenança. 
 
 
Article 3r.  Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones o entitats 
titulars de llicències pels aprofitaments especials derivats de l’ocupació de parades als 
encants situats a les vies públiques o terrenys d’ús públic, els nous titulars, a títol de 
transmissió, de les esmentades llicències, així com els que es beneficiïn d’aquests 
aprofitaments, si es va procedir sense l’autorització oportuna. 
 
 
Article 4t. Responsables 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 
 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors 
o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els supòsits i 
amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària. 
 
 
Article 5è.- Quota tributària 
 
La quota tributària a satisfer per aquesta taxa és fixada a les tarifes contingudes als apartats 
següents: 
 
Tarifa 1ª.-  Encants generals situats als voltants del Mercat Central, del Mercat de la Creu 
Alta i del Mercat de Campoamor. 
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Llicència per a l’ocupació de terreny amb parades de venda de qualsevol de les 
mercaderies autoritzades. Per cada metre lineal, al dia 1,95 € 
 
Tarifa 2ª.-  Encants generals situats als voltants del Mercat de Merinals, o qualsevol altre de 
nova creació. 
 
Llicència per a l’ocupació de terreny amb parades de venda de qualsevol de les 
mercaderies autoritzades. Per cada metre lineal, al dia 1,72 € 
 
Tarifa 3ª.-  Encants generals situats al barri de Torre-romeu. 
 
Llicència per a l’ocupació de terreny amb parades de venda de qualsevol de les 
mercaderies autoritzades. Per cada metre lineal, al dia 1,29 € 
 
Tarifa 4ª.-  Encants generals situats al carrer de Costa i Deu. 
 
Llicència per a l’ocupació de terreny amb parades de venda de qualsevol de les 
mercaderies autoritzades. Per cada metre lineal, al dia 2,99 € 
 
 
Tarifa 5a.- Encants d'antiguitats i els diumenges al matí, als voltants del Mercat Central. 
 

a) Llicència per l'ocupació de terreny amb parades dedicades a la venda de 
monedes, segells, llibres i revistes antigues, fòssils, minerals i antiguitats en 
general. Per cada metre lineal, al dia 

 

a.1. Sota de les marquesines del mercat dels carrers de Colom i Jovellanos 1,89 € 
a.2. Resta d’espais  1,66 € 
b) Llicència per l'ocupació de terreny amb parades dedicades a la venda de 
qualsevol mercaderia autoritzada que no estableixi expressament l'apartat a) 
anterior. Per cada metre lineal, al dia 

 

b.1. Sota de les marquesines del mercat dels carrers Colom i Jovellanos  2,53 € 
b.2. Resta d’espais  2,23 € 
c) Si una llicència té autoritzada la venda d'articles compresos a l'apartat a), 
conjuntament amb altres que corresponen a l'apartat b), es cobrarà la tarifa 
d'aquest últim. 

 

 
Tarifa 6a.- Mercats de pagesos, situats al voltant del Mercat Central. 
 
A) Llicència per l'ocupació de parades de venda eventual destinades a la venda de 
productes agrícoles per les persones que els conreen directament. 
 

a. Sota de les marquesines del mercat dels carrers Colom i Jovellanos 
a.1 Abonament per vendre cada dia de la setmana, excepte dilluns i 
diumenges. Per cada metre lineal, l'any  

299,87 € 

a.2 Abonament per vendre un dia a la setmana: Per cada metre lineal, l'any  128,71 € 
a.3 Per cada metre lineal, un dia  3,10 € 
b. Resta d’espais 
b.1 Abonament per vendre cada dia de la setmana, excepte dilluns i 224,94 € 
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diumenges. Per cada metre lineal, l'any 
b.2 Abonament per vendre un dia a la setmana: Per cada metre lineal, l'any  97,19 € 
b.3 Per cada metre lineal, un dia  2,33 € 

 
 B) Per la comprovació de les terres de conreu i els productes a la venda: 
 

a) Dins de la comarca del Vallès Occidental  133,28 € 
b) Fora de la comarca  266,57 € 

 
Tarifa 7ª. – La taxa a liquidar en concepte de la transmissió de les parades es fixa en 
152,25€ corresponents a despeses de tramitació. 
 
Tarifa 8a.- Expedició de la targeta d’autorització per exercir la venda ambulant als encants, 
per altes, modificacions o pèrdua : 9,05 €. 
 
 
Article 6è.- Bonificacions 
 
1. Les tarifes resultats de l'aplicació de la Tarifa 6ª de l'art. 5 anterior es veuran reduïdes en els 
següents percentatges: 
  

1a. Transmissions de les autoritzacions entre cònjuges, entre germans i entre 
familiars fins el primer grau de consanguinitat: ......................................  75 % 
  
1b. Transmissions de les autoritzacions entre familiars de segon grau de 
consanguinitat i primer d'afinitat, quan la transmissió vingui motivada per situacions 
de jubilació, mort, invalidesa o situació d'incapacitat laboral permanent del titular, 
degudament acreditades:  ...................................................................... 75 % 

 
 
2. Les tarifes 1a. a 5a., de l’article 5 anterior, es veuran reduïdes en els següents percentatges: 
 

2.a. En cas d’acreditar la contractació d’un treballador discapacitat: 5% 
A aquests efectes es consideren persones discapacitades qui tingui aquesta condició 
legal en grau igual o superior al 33%. 
 
2.b. En cas d’acreditar la contractació, amb jornada complerta i caràcter indefinit, d’un 
treballador amb risc d’exclusió social inscrit a les bosses de treball de l’Ajuntament de 
Sabadell: 5% 

 
En ambdós casos caldrà aportar la documentació acreditativa corresponent. 
 
3. En el supòsit que la/el titular de la llicència no pugui assistir personalment a la parada de 
venda per trobar-se gaudint d’un permís de maternitat/paternitat i sempre que no tingui 
nomenat cap suplent a tal efecte -d’acord amb els termes fixats a l’article 10è del Reglament 
regulador de la venda no sedentària als encants setmanals de Sabadell-, es concedirà una 
bonificació del 75 % de les tarifes 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ªA de l’article 5è pel període màxim del 
permís de maternitat/paternitat. Caldrà sol·licitar-ho per escrit, aportant justificació 
documental del part, adopció o acolliment d’un infant. 
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Article 7è.  Acreditament, declaració i ingrés 
 
1. L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix: 

 
a) En el cas d’adjudicacions de noves parades en la data en que es comuniqui 
fefaentment l’autorització al titular o al seu representant. 
b) En el cas d’autoritzacions de parades ja adjudicades, el primer dia de l'any. 
c) En el cas de transmissions, des de la seva comunicació per part del transmitent, 
segons l’establert a l’apartat 5 de l’article 10 del Decret Legislatiu 1/1993 o, en cas que 
la comunicació sigui posterior, en el moment en que la transmissió es produeix 
efectivament i sempre abans que el nou titular comenci a exercir l’activitat. 

 
2. El pagament de la taxa derivada de l’aplicació de les tarifes 1 a 5 de l’article 5 es farà per 
trimestres anticipats. Els encants d’antiguitats i els dels pagesos també es podran liquidar 
en un sol pagament a començament d’any. 
 
 
Article 8è.- Infraccions i sancions 
 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició 
de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general 
tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança fiscal 
general. 
 
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes 
acreditades no prescrites. 
 
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 27 de setembre de 2018 i, definitivament el dia 20 de desembre del mateix 
any, començarà a regir el dia 1 de gener de 2019 i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi de 
modificar-la o derogar-la. 


