Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15-D
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES,
PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTALLACIONS
ANÀLOGUES, I TANCAMENT DE CARRERS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.g) i 20.3.q) del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides,
murs de contenció, edificacions o cerques, sitges, plafons, pissarres, rètols publicitaris
i indicatius en vies públiques locals que es regirà per la present Ordenança fiscal. No
és permesa l’ocupació amb material de construcció ni runa, sense la tanca
corresponent, a excepció de les sitges que es podran installar fora del seu
perímetre en el casos de no poder-les ubicar en el seu interior. També fa referència
al tancament de carrers.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial
de terrenys d’ús públic local amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols,
bastides, plafons, pissarres, rètols publicitaris i altres installacions anàlogues.
b) Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.
c) Sitges.
d) Tancament de carrers.
e) Reclams comercials.
f) Rètols indicatius turístics, que desenvolupin específicament les següents
activitats turístiques:
-

Celler elaboradors i productors de vins
Allotjaments turístics
Empreses de turisme rural

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius 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, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense
l’autorització corresponent.
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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 a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al
pagament de la taxa quan sollicitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb
els materials descrits a l’article 1 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. És concedirà exempció de pagament a les entitats i collectius no formals, sense
ànim de lucre, registrades al Registre d'Entitats Municipals, o que hagin sollicitat la
seva inscripció, que realitzin activitats gratuïtes o d'interès general, en concret per
l’Onze de Setembre, Sant Jordi, Sant Joan, Festes Majors, Carnaval, la Castanyada,
Setmana Santa i Festes de Nadal, així com les acciones de dinamització, amb caràcter
gratuït del comerç local i mercats, organitzades per associacions de comerciants,
sempre i quan siguin coordinades per part de l'Ajuntament i/o conveni amb aquesta
institució per a dur-les a terme. Qualsevol altre activitat no inclosa haurà de ser
declarada d'interès general per excepcionar el cobrament de la taxa.
Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents:
La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar la fórmula polinòmica següent:
Q= Pb x S x T x Fc
Q= Quota
Pb =Preu bàsic de 0,19€ / m2 o ml i dia (segons correspongui)
S= Superfície en m2 o ml. (segons correspongui)
T= Temps en durada (dies)
FC= Factor corrector, segons categoria fiscal vies públiques del carrerer
El Fc. serà el resultant de l’aplicació de les quotes d’acord a la classificació que
figura a l’Annex del carrerer municipal que es publica adjunt a aquestes ordenances
Grup 1r. Ocupació de la via pública amb mercaderies i materials:
Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que facin els
industrials amb materials o productes de la indústria o comerç a què dediquen la
seva activitat, així com l’exhibició d’articles de venda davant els respectius
establiments, per m2 o fracció.
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Categoria via
Coeficient aplicable

A
0,86

B
0,86

C
0,82

D
0,82

E
0,82

S’estableix una quota mínima de 2,18€/dia.
Grup 2n. Tanques, puntals, estíntols, bastides, etc.
a) Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, caixes de
tancaments, siguin o no per a obres i altres installacions anàlogues, per m2 o
fracció, així com, plafons, pissarres o rètols publicitaris collocats per elements o
suports installats en el paviment, per metre lineal o fracció.
Categoria via
Coeficient aplicable

A
0,82

B
0,82

C
0,79

D
0,79

E
0,79

b) Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals, estíntols,
bastides i altres elements anàlegs, per m2 o fracció.
Categoria via
Coeficient aplicable

A
0,41

B
0,41

C
0,395

D
0,395

E
0,395

c) Pels apartats a) i b) s’aplicarà una quota mínima de 15€/dia per a les
categories A, B i C, i de 10€/dia per a les categories D i E.
Grup 3r. Contenidors per a obres i sitges
Ocupació per contenidors per a obres i sitges, per m2 o fracció.
Categoria via
Coeficient aplicable

A
1,70

B
1,70

C
1,62

D
1,62

E
1,62

S’estableix una quota mínima de 15€/dia per a les categories A, B i C, i de 10€/dia
per a les categories D i E.
Grup 4r. Tancament de carrers (obstaculització via pública), incloses les
mudances i reserves de la via pública, i que suposi la interrupció total o
parcial de la circulació:
a) Tancament de carrers o carril de circulació:
La quota a satisfer es determinarà segons classificació que figura a l’Annex del
carrerer municipal que es publica adjunt a aquestes ordenances
Categoria via
Les 2 primeres hores o fracció:
De 2 a 4 hores:
De 4 hores a 1 dia sencer:

A
31,50
81,00
143,00

B
31,50
81,00
143,00

C
30,40
77,80
137,50

D
30,40
77,80
137,50

E
30,40
77,80
137,50
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A partir del 2n dia, les taxes seran el 50% de la taxa del 1r dia.
b) Reserva de la via pública:
Per metre lineal o fracció: 10,40€
S'estableix una tarifa mínima de 104,00€/dia durant els primers trenta dies de la
reserva de la via pública, i pel període restant, sempre que l'ocupació sigui
continuada, s'aplicarà el 50 % d'aquesta tarifa mínima.
La senyalització, tant del tancament de carrer com 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 disposició i recollida de la senyalització.
Grup 5è. Senyalització comercial i turística del municipi amb reclams
comercials i rètols indicatius:
a) Senyalització extra: A banda de la senyalització determinada per l’estudi
previ, l’equip valorarà la viabilitat d’augmentar el número de senyals a petició de
l’establiment qui haurà de pagar la següent despesa:
Subministrament i installació, per senyal:

436,00 €

b) Manteniment anual: A partir de la senyalització determinada per l’Ajuntament
en benefici de les empreses turístiques descrites, es fa un manteniment de la
senyalització que suposa el següent pagament, en concepte de malbaratament,
vandalisme, accidents i inclemències del temps, entre altres motius valorables
per l’equip tècnic, si s’escau:
Quota manteniment per establiment senyalitzat:

150,00 €

Grup 6è. Installació de rètols i anuncis publicitaris
Pancarta per m2/dia
Cartelleres o similars per m2/dia
Banderoles estàndard per unitat/dia (1 m2 aprox. per unitat)

69,68 €
7,49 €
0,30 €

Grup 7è. Ornamentació floral i altres tipus d’ornamentació
Per m2 i unitat: anual, es prorratejarà per trimestres naturals

64,50 €

Grup 8è. Senyalització ocupació via pública
En els casos en què l’interessat solliciti la senyalització d’ocupació de la via pública és
devengarà una taxa de 22,00€, que inclou la disposició i recollida de la senyalització.
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Fiances
En les llicències per a installació de sitges, quan aquesta no s’ha demanat
conjuntament amb la llicència d’obres major, i no s’ha dipositat la fiança prevista en
l’apartat corresponent de taxes urbanístiques, s’haurà de dipositar, juntament amb
la taxa per ocupació de via pública, una fiança per import de 390,00€/unit, per
respondre de la possible destrucció o el desarreglament de les vies públiques o
mobiliari urbà. Es retornarà a petició del titular de la llicència, previ informe
favorable dels serveis tècnics municipals.
Normes particulars d’aplicació de les tarifes
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 entitat serà indemnitzat en quantia
igual al valor dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
No es podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a
què es refereix el present apartat
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial,
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la
llicència, si la mateixa fou sollicitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la
taxa quan es presenti la sollicitud d’autorització per a procedir al gaudiment de
l’aprofitament especial esmentat.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sollicitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
4. La sollicitud s’haurà de realitzar en 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.
5. No es consentirà l’ocupació de la via pública sense que s’hagi autoritzat prèviament
la sollicitud corresponent. En el cas de comprovar-se l’ocupació prèvia a qualsevol
sollicitud la taxa s’incrementarà en 312,00€.
Article 8. Període impositiu
El període impositiu serà el temps corresponent a la vigència de la llicència d’obres
o de l’autorització corresponent.
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Quan es tracta d’autoritzacions continuades a diversos exercicis, l’acreditament de la
taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any
natural
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. Les quantitat exigibles d’acord amb la tarifa de l’article 6 es liquidaran per cada
aprofitament sollicitat o realitzat i seran irreduïbles 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 sollicitar prèviament la llicència corresponent.
3. Pel que fa referència a les llicències del grup 2n i 3r, s’hauran de demanar a la
vegada que la llicència d'obres a l'Ajuntament, que la concedirà previ informe
favorable dels serveis tècnics municipals. S'haurà d'aportar un croquis a escala
màxima 1/500, on s'haurà de marcar les mides de:
a) Façana de l'immoble on s'hagi sollicitat la llicència d'obres majors o menors,
b) mides i superfície de l'ocupació sollicitada,
c) amplada del carrer diferenciant la mida de les voreres i del vial,
d) situació dels elements urbans que tinguin incidència en l'ocupació, com ara
també d'arbres, de fanals, de bancs, de zones d'estacionament i d'altres,
e) especificació dels elements a installar i la seva collocació.
4. A la demanda de llicència corresponent també s'ha d'especificar l'emplaçament i
el format dels tubs de càrrega i descàrrega.
5. Tot i que en cada cas l'informe dels serveis tècnics ha de donar les mides de
l'ocupació, en general:
a) les tanques es situaran com a màxim a la meitat de la vorera, amb un màxim
de 1.5 m de la línia de façana. En cas que les voreres siguin inferiors a 2 m es
permetrà que la tanca es colloqui fins a 1m.
b) El pas que ha de quedar per a la circulació dels vianants haurà de ser mínim
de 60 cm si es tracta de vorera, o si no hi ha prou espai de vorera i cal construir
una passarella, aquesta haurà de tenir una amplada mínima de 80 cm.
c) La passarella es construirà quan l'amplada de la calçada i les característiques
del trànsit ho permetin; aquesta estarà degudament protegida, illuminada i
senyalitzada per permetre el pas del vianants.
d) Sempre que per les característiques de l'obra s'hagi collocat una passarella,
o quan per les característiques del carrer, trànsit, etc., aquesta no s'hagi
realitzat però s'hagués hagut de fer, caldrà immediatament després de l'execució
del forjat del sostre de la planta baixa construir una marquesina de protecció
installada a l'alçada d'aquest sostre, i retirar la tanca i la passarella. La
marquesina de protecció ha de tenir un vol igual al de la vorera quan aquesta
sigui inferior a 1,5 m, el seu disseny ha de ser responsabilitat dels tècnics
directors d'obra perquè compleixi correctament la seva funció.
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6. Si a conseqüència del desenvolupament de les obres es requereix l'ocupació del
domini públic per un termini superior a l'autoritzat, el titular de la llicència haurà de
sollicitar una de nova que haurà de comptabilitzar-se a partir de l'endemà de la
data de vigència de la llicència anterior. La taxa que es liquidarà serà el
corresponent a aquest nou període.
7. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats
collaboradores mitjançant autoliquidació que s’expedirà pels serveis municipals
competents juntament amb l’impost sobre construccions i obres.
8. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sollicitar la
devolució de l’import ingressat.
9. Si l’obra finalitza abans del final del termini autoritzat, el sollicitant, prèvia
acreditació, podrà sollicitar la rectificació de l’autorització concedida.
10. Pel que fa referència a la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys
d’ús públic local amb Senyalització comercial i turística del municipi amb reclams
comercials i rètols indicatius i pel seu manteniment, es confeccionarà un padró
anual a partir de les dades que figurin en aquesta Administració i que hagin
obtingut autorització. El padró inclourà el nom de l’establiment que gaudeix de
l’aprofitament especial i el tipus d’ocupació. Qualsevol variació haurà de declarar-se
amb anterioritat al 15 de febrer.
11.- Al tractar-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis,
l’Ajuntament estableix com a sistema pel pagament de la taxa la domiciliació
bancària. En aquest cas s’ordenarà el càrrec en compte bancari i d’acord amb els
períodes establerts al calendari fiscal.
12.- Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no
recepció del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les
quotes s’efectuarà en el període que es regula en l’apartat anterior.
13.- Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’ordenança general.
Article 10. 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 collaboració 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 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.
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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 a la
Llei General Tributària.
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 21 d’octubre
de 2014 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i continuarà vigent mentre no
s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.

La secretària,

Vist i plau
l’alcalde,
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