ORDENANCES FISCALS 2017

Ordenança fiscal núm. 3.7.
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
PROFESSIONALS.
Article 1 – Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 57 i 20.3.n del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest
text legal, aquest Ajuntament 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 professional que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
Article 2 – Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa I'aprofitament especial del domini públic local
que beneficia de manera particular els subjectes passius i que es produeix per 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
professional.
Article 3 – Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les
entitats a que es refereix I’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. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
2. EIs coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a que es
refereix I’article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries
d'aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que
respondran d'elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que
se'ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributaries d'aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:

1

ORDENANCES FISCALS 2017

a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de I'import de la sanció.
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de I'import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència
per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats
econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en
I'exercici de l’activitat econòmica.
7. La persona interessada que pretengui adquirir la titularitat de I'activitat econòmica,
prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament certificació dels
deutes per taxes dimanants de I'exercici de I'explotació esmentada. Cas que la
certificació s'expedeixi amb contingut negatiu, la persona sol·licitant restarà exempt
de responsabilitat pels deutes existents en la data d'adquisició de I'explotació
econòmica.
8. En el cas que una entitat o un particular utilitzi el domini públic pel concepte de
circs o fires, es faran efectives les següents quantitats en concepte de dipòsit com
a garantia contra desperfectes i neteja:
o

3 euros per metre quadrat amb un mínim de 100 € i màxim de 300 €.

Article 5 – Beneficis fiscals
1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals inscrites al Registre
Municipal d’Entitats, els Centres Escolars, Centres d’Estudi situats al terme
municipal i grups d’estudiants (alumnes) vinculats a les escoles i centres d’estudi
no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir
als aprofitaments especials referits a I’article 1 d'aquesta Ordenança.
2. Les entitats inscrites al registre municipal d’entitats, els centres educatius de Sant
Quirze, grups d’estudiants del poble acreditats per l’escola o per l’AMPA i els
comerços que ho sol·licitin restaran exempts del pagament d’aquesta taxa durant
les diades culturals de la castanyada i de Sant Jordi. Aquesta exempció però, no
eximeix de l’obligació de tenir la corresponent autorització municipal prèvia.
3. Les entitats inscrites al registre municipal d’entitats sense ànim de lucre restaran
exemptes de la taxa d’ocupació de via pública quan instal·lin parades de venda
previstes en els apartats a), e) i g) de la tarifa de l’article següent durant la
celebració d’actes populars i prèvia autorització de l’Ajuntament i en aquelles
activitats en que l’Ajuntament sigui organitzador i es formalitzi en un conveni o
contracte.
Article 6 – Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de I'aplicació de les tarifes següents:
Parades, barraques, casetes de venda espectacles o atraccions situats en terrenys
d’ús públic:
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a) Venda en parada fixa
Parades fixes d’alimentació
1. Fruits secs, castanyes i anàlegs, d’un a deu dies, tarifa per
dia
2. Fruits secs, castanyes i anàlegs, al semestre
3. Gelats, refrescos i similars, d’un a deu dies, tarifa per dia
4. Gelats, refrescos i similars, al semestre
5. Bunyoleries i Xurreries, d’un a deu dies, tarifa per dia
6. Bunyoleries i Xurreries, per un mes
7. Bunyoleries i Xurreries, per un trimestre
8. Venda de fruita de temporada, per temporada i sense
variació de producte, al semestre
Parades fixes de productes NO alimentaris
9. Venda de flors, al trimestre
10. Venda de flors, dies festius, cadascun d’ells
11. Venda d’articles propis de Nadal, Reis i altres festes
tradicionals, per cada dia.
12. Venda i exposició de qualsevol tipus de mostres a la via
pública, per m2 i dies.
b) Fires
1. Fins a 50 m2 /dia
2. De 51 a 100 m2 /dia
3. De 101 a 200 m2 /dia
4. De 201 en endavant /dia
Neteja per unitat de instal·lació
c) Circs o espectacles anàlegs, estança màxima 10 dies,
cada dia per m2
d) Aparells automàtics a la via pública
1. Bàscules automàtiques i aparells similars, per any i aparell
2. Aparells recreatius, gronxadors i similars, per cada aparell al
mes
3. Màquines automàtiques de venda de begudes, refrescs i
altres, per trimestre i aparell
e) Festes al carrer per m2
1. Envelats o tancats amb destinació a la celebració de balls,
concerts, etc. Per cada 5 dies o fracció
2. Concerts o balls a la via pública, representacions teatrals o
diversions anàlogues, al dia
f) Indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
1. Rodatge cinematogràfic o de vídeo, per dia o fracció
2. Fotografia amb finalitats comercials o publicitàries, per dia o
fracció
g) Altres activitats que es puguin autoritzar
D’acord amb les disposicions vigents, per dia i metre quadrat
h) Parades als encants
1. Venda per metre lineal per semestre, festiu
1.a) Encants de les Fonts
1.b) Encants Can Torres
1.c) Altres

EUROS

23,44 €
59,54 €
23,44 €
79,41 €
23,44 €
79,41 €
158,72 €
59,54 €
59,54 €
8,91 €
8,91 €
8,91 €
0,495 €
0,34 €
0,27 €
0,20 €
50,00 €
0,22 €
45,28 €
7,45 €
33,48 €

11,96 €
3,91 €
495,94 €
247,95 €
0.08 €

75,97 €
81,78 €
75,97 €
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2. Venda per metre lineal per semestre, feiners
3. Venda per metre lineal/dia ocasional
4. Venda al mercat ecològic del Vallès pe metre lineal i
semestre

5. Tramitació de la transmissió per parada (Mercat Ecològic
exempt de la taxa)
i) Expedició de documentació
1. Expedició o modificació documents relativa al mercadet

59,17 €
11,54 €
20,11 €
(1 dia/mes)
40,22 €
(2 dies/mes)
150,00 €
10,31 €

Quan per a I'autorització de la utilització privativa s'utilitzi procediment de licitació
pública, I'import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre
la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Article 7 – Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s'iniciï aprofitament especial, moment que, a aquests
efectes, s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa
fou sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar I'import de la
taxa quan es presenti la sol·licitud d'autorització per a procedir a les instal·lacions
de les quals derivin els aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança.
3. Quan s'ha produït I'aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament
de la taxa té lloc en el moment de I'inici d'aquest aprofitament.
4. No es produirà l’acreditament del tribut si amb un avançament mínim de 72 hores

l’interessat renuncia a l’ocupació del domini públic.
5. El canvi de localització de l’espai del domini públic, l’aprofitament del qual es

sol·licita, no produirà una nova liquidació de la taxa sempre que es sol·liciti amb un
avançament mínim de 72 hores.
Article 8 – Període impositiu
1. Quan la instal·lació d’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements a
l’article 1 hagi durat menys de sis mesos, el període impositiu coincidirà amb aquell
determinat en la llicència.
2. Les llicències tindran caràcter semestral i seran prorrogables per un altre període,
igual, el període impositiu coincidirà amb aquell! determinat en la Ilicència
municipal.
3.

Si no s'autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte
passiu no es poguessin realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució
de la taxa satisfeta.

4. Les llicències relacionades amb l’activitat de l’epígraf h) de la tarifa, en relació a la
venda ambulant als encants, amb un període de vigència superior a l’any tributari
el període impositiu per pagar la taxa coincidirà amb els següents terminis:
o

Rebuts no domiciliats: Del 1 de març al 2 de maig

o

Rebuts domiciliats: Pagament fraccionat en els següent venciments
4

ORDENANCES FISCALS 2017

Fracció 1: 3 d’abril
Fracció 2: 2 de maig
Fracció 3: 1 de juny
Fracció 4: 3 de juliol
Fracció 5: 1 de Agost
Fracció 6 : 1 de Setembre
El servei de Recaptació, actuant d’ofici, podrà deixar sense efecte l’ordre
domiciliació bancària per l’exercici següent, invalidant així la possibilitat
pagament fraccionat, quan els deutors tributaris no atenguin reiteradament
pagaments fraccionats de la taxa. S’entendrà com impagament reiterat el
atendre tres de les sis fraccions de l’exercici en curs.

de
de
els
no

Article 9 – Règim de declaració i ingrés
1. La taxa, com a norma general, s’exigirà en règim d'autoliquidació, excepte les
activitats descrites en els epígraf b), h) i i) de la tarifa regulada en el article 6
d’aquesta ordenança, que s’exigiran d’acord amb el que s’estableix en el següent
punt.
2. Les activitats de fires (epígraf b) i les de casetes pirotècniques (epígraf i) s’exigiran
en règim d’ingrés directe, acordant la imposició en el moment de l’atorgament. En
el cas de l’activitat de parades als encants (epígraf h) s’exigirà mitjançant la
conformació d’un padró de notificació col·lectiva, excepte en els casos d’altes i
baixes noves que s’exigiran en règim d’ingrés directe.
3. Quan es presenta la sol·licitud d'autorització per a gaudir dels aprofitaments
especials es presentarà degudament complimentat I’imprès d'autoliquidació de la
taxa. Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els
elements de la declaració a I'objecte que el/la funcionari/ària municipal competent
presti I’assistència necessària per a determinar el deute.
4. S’expedirà un abonaré a la persona interessada, a I'objecte que pugui satisfer la
quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els Ilocs de pagament
indicats en el propi abonaré.
5. Si l’aprofitament especial anual del domini públic autoritzat s’estén a diversos
exercicis, la taxa corresponent al segon exercici i següents s’acreditarà el primer dia
de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els
supòsits d’inici o cessament en l’exercici de l’activitat. En aquest cas el període
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
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Article 10 – Notificacions de les taxes
1. En supòsits d'aprofitaments especials continuats que s'estenguin a diversos
exercicis, la primera liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al
sol·licitant junt amb I'alta en el registre de contribuents. La taxa d'exercicis
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant I’exposició pública del padró en
el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí
Oficial de l’Estat.
2. A I'empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les
taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència
de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de
notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb la
persona obligada al pagament del preu públic al que substitueix.
Article 11 – Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer
I'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
derivades d'aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a 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 delegaren les seves facultats en la Diputació.
4. Malgrat el punt 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 la taxa aquí regulada,
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.
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DISPOSICIONS FINALS
Primera- S'autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries
per al desenvolupament i l'aplicació d’aquesta Ordenança.
Segona- Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió extraordinària i urgent
celebrada a Sant Quirze del Vallès, a 21 de desembre de 2016, començarà a regir el
dia 1r de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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