ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16:
REGULADORA DE LA TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A
TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A
APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL MENA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 h del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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 que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de
vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, 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 a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
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 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
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comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a
la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Entrades de vehicles a través de les voreres i reserves d’aparcament (guals permanents) :
A) Amb amplada inferior o igual a 3 metres:
1. Entrades habitatges unifamiliars i garatges particulars

68,70 €

2. Aparcaments comunitaris de fins a 5 places

90,20 €

3. Aparcaments comunitaris de 6 fins a 15 places

158,80 €

4. Aparcaments comunitaris de més de 15 places

364,90 €

B) Per cada metre o fracció que excedeixi dels 3 m.

51,50 €

C) Entrades i sortides en locals comercials i naus del polígon industrial
per a càrrega i descàrrega de mercaderies (totes les amplades)

300,54 €

D) Per cada placa de gual ( * )

32,20 €

(*) Un cop caducada, anul·lada o no aprovada, el contribuent retornarà la placa de gual a
l’ajuntament.
L’amplada a què fan referència els apartats anteriors s’entendrà la que existeix entre els dos
extrems del portal objecte de l’aplicació d’aquesta taxa.
En el supòsit de canvi de nom de la llicència de gual permanent, es cobrarà la taxa per
tramitació de l’expedient de la llicència de gual permanent (ordenança fiscal número 6).
Reserves de la via pública:
1. Autorització especial d’estacionament o prohibició d’aparcament en les vies publiques per
a:
a) parades de taxi (any/llicència concedida)

100,00 €

b) resta de reserves/prohibició d’aparcament (ML/any)

16,10 €

2. Reserva especial d’estacionament o prohibició d’aparcament en les vies publiques per a
càrrega i descàrrega, ja sigui de mercaderies, de materials per a la construcció o altres
reserves especials(amb o sense restriccions horàries establertes per la policia local) :
per metre lineal o fracció, al dia

1,00 €/ metre lineal

per metre lineal o fracció, a l’any

220,00 €/metre lineal

(la senyalització de la reserva d’aquest punt 2 anirà a càrrec del subjecte passiu, amb el visti-plau previ de la policia local)
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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 la 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. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis,
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici en
l’ocupació o cessament en la utilització privativa.
Article 8. Període impositiu
1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un 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 en la utilització privativa o
aprofitament especial.
3. No està previst el prorrateig de la taxa.
4. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir de l’any següent al de la seva
presentació. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant la
taxa. Per acreditar la baixa s’haurà de provar la manca d’aprofitament, que serà
inspeccionada pels serveis tècnics.
5. 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. 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.

Article 10. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora
en aquesta Ordenança, resultin procedents, es procedirà d’acord amb el que determini la
Llei General Tributària i altres disposicions legals que la desenvolupin i complementin.

3

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment per acord plenari de data 30 d’octubre
de 2014 i quedant definitivament aprovada en data 19 de desembre de 2014, regirà a partir
de l’1 de gener de 2015 i continuarà vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.
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