Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15-F
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.L del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),
aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local
que té lloc mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa, en els supòsits previstos a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
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.
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 Autònomes 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. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
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Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar la fórmula polinòmica següent:

Q= Pb x S x T x Cs
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)
Cs= Coeficient situació, segons categoria fiscal vies públiques del carrerer.

L'aplicació de les quotes serà d'acord a la classificació que figura a l'Annex del
carrerer municipal que es publica adjunt a aquestes ordenances.
Primer grup
Establiments amb ocupació per taules i cadires de forma permanent/anual. Per
m2./Cs
Categoria via
Coeficient aplicable

A
0,80

B
0,759

C
0,728

D
0,698

E
0,667

A
32,68€

B
31,01€

C
29,74€

D
28,52€

E
27,25€

Amb una quota màxima anual/m2
Categoria via
Quota màxima anual/m2

Per aquest grup s’aplicarà una quota mínima de: 2,18€/dia (com a màxim 215 dies).
Segon grup
Establiments amb ocupació per taules i cadires de forma ocasional o de temporada.
Per m2./Cs
Categoria via
Coeficient aplicable

A
0,832

B
0,791

C
0,75

D
0,718

E
0,687

D
4,09€
12,28€

E
3,92€
11,75€

Amb unes quotes mensuals (30 dies) i trimestrals (90 dies)/m2
Categoria via
Quota mensual/m2
Quota trimestral/m2

A
4,74€
14,23€

B
4,51€
13,53€

C
4,28€
12,83€

Per aquest grup s’aplicarà una quota mínima de: 2,18€/dia.
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2. Regles particulars d’aplicació
a) L’import de la taxa està constituït per la superfície ocupada pels aprofitaments
expressada en metres quadrats i tenint en compte el període d’autorització. El
perímetre a ocupar, llevat dels casos en què, per raons estètiques, s’exclogui
aquest requisit, es delimitarà, pels serveis tècnics municipals, i es devengarà una
taxa de 100,00€ que inclou la disposició i baixa de la senyalització. En els casos
que l’ocupació sollicitada tingui caràcter anual, el manteniment, conservació i bon
estat de dita senyalització correspondrà al beneficiari de l’aprofitament, sense que
l’Ajuntament emeti cap rebut per aquest concepte. En la resta d’ocupacions la
senyalització serà despintada per part del departament de serveis Municipals.
b) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà
per excés per obtenir la superfícies ocupada.
c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i
temporals, quan el període comprengui una part de l’any natural. Tots els
aprofitaments realitzats sense autorització administratives es consideren anuals.
d) Pel primer grup: L’autorització s’haurà de demanar cada any abans del dia 15
de febrer.
e) Pel segon grup: La sollicitud s’haurà de realitzar amb 48 hores d’antelació a
l’ocupació de la via pública, acompanyant fotografies de l’espai de domini públic pel
que es demana l’autorització i planell amb la distribució de les taules i cadires:
-

Durant els mesos de temporada alta (juny, juliol i agost), la quota a satisfer
per qualsevol sollicitud demanant l’ocupació, correspondrà obligatòriament,
a la quota del trimestre corresponent.

-

Durant la resta de l’any, la liquidació a satisfer seran per períodes mínims
d’un mes natural, independentment dels dies d’aprofitament dins del mes
satisfet.

f) En aquells supòsits que els establiments un cop acabat l’horari de funcionament
diari de l’activitat, no recullin les taules i cadires i les guardin a l’interior del local,
deixant l’ocupació de la via pública lliure, s’incrementaran les taxes en un 15%.
g) En el cas de utilitzacions o aprofitaments efectuats i no prèviament autoritzats o
que ultrapassin els límits de l’autorització o llicència originarà el pagament de la
corresponent taxa amb un increment de 30,00€/mensuals per fracció i/o concepte.
Aquest pagament serà per tots els mesos de l’any, ja que els aprofitaments
realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial, moment
que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la
mateixa fou sollicitada. Per la concessió de l’esmentada llicència serà necessari que
l’interessat aporti un croquis de situació amb la previsió de l’ocupació que es vulgui
portar a terme, i que per part de la policia local, s’emeti informe favorable al respecte.
La llicència restarà condicionada al pagament de la taxa corresponent.
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 gaudir de l’aprofitament
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especial. En el cas que es solliciti el fraccionament de pagament de la taxa s’actuarà
segons allò previst a la normativa vigent.
3. Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sollicitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
4. En els casos d’ocupació de la via pública amb caràcter temporal que no hagin
sollicitat el corresponent permís municipal dins de les 48 hores d’antelació a dita
ocupació, s’aplicarà un 50% de recàrrec, en concepte de la seva tramitació amb
caràcter d’urgència.
5. Quan la duració de l’aprofitament sigui equivalent o superior a 7 mesos naturals,
es considerarà ocupació anual i es tributarà d’acord amb l’establert el grup primer
de l’article 6è.
6. 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 8. Període impositiu
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat es dugui a terme
l’ocupació de la via pública mitjançant taules i cadires amb finalitat lucrativa.
2. Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no
imputables al subjecte passiu no es pugui beneficiar de l’aprofitament sollicitat,
procedirà la devolució de la taxa satisfeta.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Per sollicitar la llicència d'ocupació del domini públic a què es refereix aquesta
ordenança, caldrà presentar la documentació següent:
a) Títol que acrediti el règim d'ús del local pel qual es presenta la sollicitud.
b) Llicència d'activitat, d'ocupació o justificar que es troba es fase de tramitació.
c) Plànol o croquis d'emplaçament a escala 1/500 o similar amb indicació de la
superfície a ocupar amb indicació dels elements urbanístics afectats. Per a
elements mòbils, tendals o para-sols s'haurà de presentar un projecte amb
especial identificació dels seus elements.
d) Cas de taules, cadires i altres elements d'establiments del ram de l'hostaleria,
indicació del lloc on el sollicitant installarà un nombre de papereres suficient, a
més d'una paperera per a cada caixa frigorífica.
e) Acreditar que el sollicitant no té pendent de pagament cap deute per aquest
mateix concepte corresponent a temporades anteriors.
f) Especificar el període de temps en què es pretén l'ocupació del domini públic.
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g) Acreditar l'ingrés en la tresoreria municipal de la taxa corresponent, que per a
la concessió de la llicència estableixi l'ordenança vigent.
3. Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els
elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti
l’assistència necessària per a determinar el deute.
4. S’expedirà un document d’ingrés 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 que
s’hi indiqui.
5. Es confeccionarà un padró anual a partir de les dades de sollicituds presentades
l’any anterior i que hagin obtingut autorització per ocupar la via pública. El padró
inclourà les dades de superfície, localització física i temporada d’ocupació resultants
de la declaració del contribuent. Les variacions dels elements tributaris determinats
en la quantia de la taxa de venciment periòdic hauran de declarar-se amb
anterioritat al 15 de febrer.
6.- La manca de pagament de la taxa durant exercicis anteriors o bé 2 trimestres
de l’any en curs, siguin o no consecutius, donarà lloc a la baixa del padró per l’any
següent, amb independència de continuar els procediments de recaptació executiva
pel cobrament del deute pendent.
7.- 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 amb caràcter
trimestral, i d’acord amb els períodes establerts al calendari fiscal.
8.- 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.
9.- En el cas de baixa o cessament durant l’any, si la baixa es realitza durant el
primer semestre es retornarà la part corresponent a l’import girat menys la quota
que correspondria abonar per una ocupació temporal de sis mesos. Si el cessament
té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar quantitat alguna.
Article 10è. 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 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 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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