Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15-B

TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I
LES RESERVES I UTILITZACIÓ DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT,
CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA I
OBJECTES I MOBLES DE LA LLAR
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.h) i 20.4 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRHL), 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 les entrades de vehicles a través de les voreres i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena i objectes i mobles de la llar, reserva especial de parada a la via
pública, per a serveis regulars o discrecionals de viatgers i els aparcament concedits a
hotels o altres establiments similars, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial de la reserva que té lloc
per l’entrada de vehicles a través de les voreres, la reserva de via pública per càrrega
i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i objectes i mobles de la llar, reserva
especial de parada a la via pública, per a serveis regulars o discrecionals de viatgers i
els aparcament concedits a hotels o altres establiments similars, especificat en les
tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i 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 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 o carruatges a través de les
voreres, tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i
locals a què donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en
el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals en els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos en 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 a gaudir dels aprofitaments especials
referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis
públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
Article 6. Quota tributària
Pels grups 1r, 2n, 3r, 4t i 6è: La quantia de la taxa es determinarà d’acord a la
classificació que figura a l’Annex del carrerer municipal que es publica adjunt a
aquestes ordenances:
Grup 1r.
Reserva de via pública per entrada i sortida de vehicles a edificis o cotxeres particulars
o aparcaments individuals de propietat dins d'un aparcament general i els que estan
situats en zones o carrers particulars que formin part de comunitats de propietaris,
que prohibeixen l'aparcament de vehicles durant les 24 hores del dia (permanent).
Categoria via
Fins a 3m
Excés, per cada ml. o fracció

A
82,50 €
27,50 €

B
82,50 €
27,50 €

C
77,90 €
25,97 €

D
77,90 €
25,97 €

E
77,90 €
25,97 €

Grup 2n.
Reserva de via pública per entrada i sortida de vehicles a edificis o cotxeres particulars
o aparcaments individuals de propietat dins d'un aparcament general i els que estan
situats en zones o carrers particulars que formin part de comunitats de propietaris,
que prohibeixen l'aparcament de vehicles durant 12 hores al dia (temporal).
Categoria via
Fins a 3m
Excés, per cada ml. o fracció

A
43,50 €
14,50 €

B
43,50 €
14,50 €

C
41,15 €
13,72 €

D
41,15 €
13,72 €

E
41,15 €
13,72 €

Grup 3r.
Reserva de via pública per càrrega i descàrrega davant de locals comercials o
industrials durant 12 hores al dia (temporal).
Categoria via
Fins a 3m
Excés, per cada ml. o fracció

A
87,00 €
29,00 €

B
87,00 €
29,00 €

C
82,25 €
27,42 €

D
82,25 €
27,42 €

E
82,25 €
27,42 €
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En cas que la reserva de via pública per aquest concepte sigui de 6 hores al dia
(temporal).
Categoria via
Fins a 3m
Excés, per cada ml. o fracció

A
82,50 €
27,50 €

B
82,50 €
27,50 €

C
77,90 €
25,97 €

D
77,90 €
25,97 €

E
77,90 €
25,97 €

Aquesta reserva de la via pública només tindrà validesa en dies feiners.
Grup 4r.
Reserva de via pública del lloc oposat de la calçada (casos excepcionals del Grup 1r i
2n). Per ml. o fracció, 50% de la quota resultant dels Grups 1r i 2n.
Grup 5è.
Reserva especial de parada a la via pública, per a serveis regulars o discrecionals de
viatgers i els aparcament concedits a hotels o altres establiments similars, satisfaran
la quantitat següent:
Fins a 3m: 87€
Excés, per cada ml. o fracció: 29,00€
Grup 6è.
Reserva de via pública per mudança, càrrega i descàrrega d’objectes i mobles de la
llar, davant d’habitatges.
Matins: hores incloses entre les 08.00 a 14.00 hores:
Tardes: hores incloses entre les 14.00 a 20.00 hores:
1 dia sencer (de 08.00 a 20.00 hores):
A partir del 2n dia, les taxes seran el 50% de la taxa del 1r dia.

39,00 €
39,00 €
73,00 €

La senyalització de la reserva d’ocupació de la via pública per part de la Policia
Local tindrà caràcter obligatori, i es devengarà una taxa de 22,00€, que inclou la
instal·lació i recollida de la senyalització.
Quan la mudança es porti a terme en dos llocs diferents del municipi, i dins de les 6
hores de l’inici de la primera mudança, és satisfarà una única taxa pel concepte de
mudança, però s’hauran de pagar les dues senyalitzacions.
Grup 7è
Utilització de la via pública per entrada i sortida de vehicles, a:
a) Habitatges unifamiliars amb superfície construïda destinada a aparcament
superior a 100 m2.
b) Edificis plurifamiliars amb aparcaments comunitaris i locals destinats a
garatge amb superfície construïda superior a 100 m2.
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c) Locals comercials, naus industrials i altres, que pel correcte desenvolupament
de la seva activitat hagin de fer-ne ús, i que disposin o no de la concessió d’una
reserva d’espai per l’entrada i sortida de vehicles a través de la vorera.
d) Solars destinats a aparcament de vehicles que disposin de la concessió d’una
llicència d’ocupació de domini públic per entrada i sortida de vehicles – guals.
La quota a satisfer serà d’acord amb el detall següent:
Categoria via
Pels apartats a), b) i c):
S’aplicarà la següent tarifa
anual/plaça d’aparcament, o bé
per cada 22 m2 de superfície
construïda

A
5,50 €

B
5,50 €

C
5,20 €

D
5,20 €

E
5,20 €

Per l’apartat d): S’aplicarà la
següent
tarifa
anual/plaça
d’aparcament, o bé per cada 22
m2 de superfície de solar.

5,50 €

5,50 €

5,20 €

5,20 €

5,20 €

El pagament de la taxa per la utilització de la via pública, no substitueix al
pagament de la taxa per la concessió de la reserva d’espai per l’entrada i sortida de
vehicles a través de la vorera – gual, és a dir, que es girarà un únic rebut amb
especificació dels dos conceptes.
Grup 8è
Placa de gual d’entrada i sortida de vehicles (el seu valor o bé.), és satisfarà una
quantitat fixa i única de 19,00€, en el moment de la concessió de la llicència o en
cas de canvi, sostracció o pèrdua de l’existent.
S'estableix una quota fixa de 66,50€, per als tipus de guals inclosos als grups 1r., 2n.,
3r. i 4t., pel servei de disposició i baixa de la senyalització horitzontal que anirà a
càrrec de l'Ajuntament. Aquesta senyalització restarà exempta en zones peatonals.
En el cas d’una sol·licitud d’ampliació de la reserva de la via pública per entrada i
sortida de vehicles, que correspongui a un gual amb senyalització normalitzada
l’import a satisfer serà de 37,50€.
En el cas d’una sol·licitud d’ampliació de la reserva de la via pública per entrada i
sortida de vehicles, que correspongui a un gual sense senyalització normalitzada,
l’import a satisfer serà de 66,50€.
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament
de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al
valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per més informació adreçar-se a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

4

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

No es podran condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a
què es refereix el present apartat
Grup 9è
Placa de senyalització de llicències d’obres majors (el seu valor o bé), és satisfarà
una quantitat fixa i única de 16,00€, en el moment de la sol·licitud. Per tal d’obtenir
aquesta senyalització és requisit imprescindible presentar sol·licitud prèvia de la
reserva d’espai de la via pública corresponent.
Tant la reserva d’espai com la placa de senyalització és concedeixen pel temps de
vigència de la llicència d’obres majors.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’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 l’import de la
taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament regulat
en aquesta Ordenança.
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament
de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
4. Pel que fa referència al Grup 6è, l’esmentada sol·licitud s’haurà de realitzar amb 48
hores d’antelació a l’ocupació de la via pública, en cas contrari, s’aplicarà un 50% de
recàrrec, en concepte de la seva tramitació amb caràcter d’urgència.
Article 8. Període impositiu
1. Quan l’ aprofitament especial sigui inferior a 1 any, el període impositiu coincidirà
amb aquell determinat en la llicència municipal.
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui 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, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa o aprofitament especial.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
4. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte
passiu, no pogués tenir lloc el seu gaudiment, procedirà la devolució de l’import
satisfet.
Article 9. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
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2. Els interessats en una llicència de gual hauran de presentar una sol·licitud a
l'alcalde en la qual hi hauran de fer constar les dades següents:
a) Nom i cognoms de l'interessat o representant i també l'adreça a efectes de
notificacions. La representació ha d'ajustar-se a llei.
b) Definició del títol que acrediti el règim d'ús del local al que es vol tenir accés.
c) Identificació de l'edifici per al qual se sol·licita la llicència de gual.
d) Plànols d'emplaçament del gual a escala 1/500 i del local a escala 1/100. La
superfície del local o garatge no podrà ser superior a 100 m2 i haurà de tenir
una capacitat màxima de fins a 4 vehicles. En cas contrari, serà d'aplicació el
previst a l'art. 5.3.a.
e) Declaració per la qual el sol·licitant s'obliga a no utilitzar el local per a altres
finalitats o activitats.
f) Declaració per la qual el sol·licitant manifesta que: 1) Coneix i assumeix
plenament les dificultats per a l'entrada i sortida de vehicles del local en zona
reservada a mercat ambulant, els dies i hores habituals. 2) Que no hi ha cap
obstacle, fanal, pal d'electricitat, mobiliari urbà, etc. que impossibilita l'accés als
locals. 3) Que si la distància a la cantonada més propera és inferior a 5 m.
posarà en coneixement dels usuaris l'obligació de prendre mesures
complementàries de precaució.
g) Justificant de liquidació de la taxa pagada a la tresoreria municipal.
h) Lloc, data i signatura del sol·licitant o representant.
3. Els interessats que siguin titulars d'establiments industrials o comercials que per
al normal funcionament de la seva activitat requereixin de l'accés amb vehicle al
seu local, hauran d'annexar a la sol·licitud, a més, els documents següents:
a) Acreditació que tenen la corresponent llicència municipal d'activitat o que es
troba en fase de tramitació.
b) Acreditació que l'activitat que s'hi realitza comporta l'entrada i sortida de
vehicles.
c) Acreditació que l'establiment disposa d'espai lliure i adequat amb caràcter
permanent i sense cap altra destinació, amb capacitat per a un màxim de quatre
vehicles i fins a 100 m2. Si el local té una capacitat superior, caldrà atenir-se al
que disposa al punt següent.
4. Els interessats titulars de locals destinats a la guarda de vehicles hauran de
presentar els documents següents:
El previst a l'article 9.2 d'aquesta ordenança i, si el local té una capacitat per a més
de 4 vehicles o és més gran de 100 m2, l'acreditació que tenen la corresponent
llicència municipal d'activitat.
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5. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en
aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el
propi abonaré.
6. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis,
el pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la
finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte
passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària
col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida
l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu
calendari fiscal.
7. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en
aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del
període de pagament voluntari.
Article 10. Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis,
la primera liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el
registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament,
mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel
termini d’un mes comptat des de l’inici del període de cobrament.
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.
Article 11. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els
articles 55 i següents de l’Ordenança General, així com la normativa aplicable de la
Llei General Tributària.
Article 12. 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
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
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 la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
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ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.
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 aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada el 17 d’octubre
de 2017, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no
s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.

El secretari acctal.,

Vist i plau
l’alcaldessa

Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per més informació adreçar-se a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

8

