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ORDENANÇA FISCAL NUM 21
TAXA PEL SERVEI D’ENTRADES DE VEHICLES A
TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA
PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I
DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL
MENA
Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 h) del Reial Decret 2/2004, 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 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 33 de la Llei
General Tributària, a favor de les quals s’atorguen 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 que donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran
repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 4
Responsables
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà
d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
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Article 5
Beneficis fiscals
1. Gaudiran d’una bonificació del 100 % de la taxa aquells subjectes passius que
pateixin una minusvalidesa de grau igual o superior al 33 % segons certificat oficial
i quan la unitat familiar sigui titular només d’un vehicle a nom del discapacitat.
2. Seran bonificats al 100 % els jubilats, pensionistes i altres subjectes passius
d’escassa capacitat econòmica, sempre que els ingressos anuals líquids del
conjunt familiar resident en una mateixa vivenda no sigui superior a una vegada i
mitja el salari mínim interprofessional (SMI) comptat en 14 mensualitats, segons
informe dels Serveis Socials Municipals. Seran condicions imprescindibles per a
gaudir d’aquesta bonificació que els membres de la unitat familiar siguin residents
habituals al nostre municipi i, per tant, estiguin degudament empadronats com a
mínim des de un any abans de la sol·licitud. Igualment caldrà que cap membre de
la unitat familiar no disposi de vehicle.
A aquests efectes hauran d’aportar tota la sol·licitud de bonificació juntament amb
la declaració de renda (IRPF) de l’any anterior o certificat de no fer-la, de totes les
persones de més de 16 anys que formen part de la unitat familiar, a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC).
3. Serà bonificat el 100 % de la taxa d’us industrial en activitats comercials o
industrials quan aquestes no estiguin obertes al públic per tancament definitiu de
l’activitat i sempre que a la zona d’aparcament hi tinguí accés el ciutadà en general
i no estigui restringit al seu ús privat i exclusiu.
4. Seran bonificats al 50 % de la tarifa segona per reserva d’ocupació de via pública
amb contenidors, bastides i similars quan aquestes s’utilitzin per realitzar obre en
edificis catalogats en el Pla General d’Ordenació Urbana com a edificis singulars a
conservar, segons clau 1.a i 1.b.
Article 6
Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Tarifa primera. Entrades de vehicles a traves de les voreres
1. Entrades de vehicles AMB PLACA de gual:
D’ús particular individual, s’utilitzi o no
D’ús col·lectiu, fins a 10 vehicles
D’ús col·lectiu, a partir de 10 vehicles, per cada plaça de més
D’ús industrial i comercial. Mínim fins a 50 vehicles
D’ús industrial i comercial. A partir de 50, per cada plaça de més
2. Entrades de vehicles SENSE PLACA de gual:
D’ús particular individual, s’utilitzi o no
D’ús col·lectiu, mínim fins a 10 vehicles
D’ús col·lectiu, a partir de 10 vehicles, per cada plaça de més
D’ús industrial i comercial. Mínim fins a 50 vehicles
D’ús industrial i comercial. A partir de 50 vehicles, per cada plaça de més

28,30
47,00
6,20
108,15
4,15
13,00
25,95
5,20
54,10
3,10
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Nota a la tarifa:
1. La tarifa de les entrades de vehicles amb placa de gual inclou la senyalització horitzontal
necessària (línia groga).
2. S’entén per entrades de vehicles de tipus col·lectiu les destinades als accessos de més de
2,00 metres:
a) A les zones comunitàries destinades a aparcament de vehicles o no, cobertes,
descobertes o als locals d’edificis plurifamiliars o conjunts residencials unifamiliars en
divisió horitzontal, estigui o no constituïda la Comunitat de propietaris.
b) Superfícies cobertes, descobertes o locals destinats exclusivament a l’activitat lucrativa
de lloguer de places d’aparcament.
3. Definim les entrades de vehicles d’ús industrial i comercial les destinades a l’accés a les
superfícies descobertes, cobertes o locals quan els seus usos siguin conseqüència de
l’activitat industrial o comercial.

Tarifa segona. Reserves d’estacionament per càrrega i descàrrega especials:

Ocupació de via pública amb contenidors, bastides i similars, per m2 i dia
Tall temporal d’una via pública per càrrega, descàrrega i similar:
Durant les 8 primeres hores, per cada hora ….…………………........................
A partir de la 8ena hora, per cada hora ………………………..........................

Euros
0,35

1,00

4,10
0,80

5,00
1,00

Notes a les tarifes:
1. 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.
2. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al
valor dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
3. No es podran 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 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 segons instruccions detallades a l'article 9 de la present ordenança fiscal.
3. 3.Quan s’ha produït o aprofitament especial sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
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.
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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, en què s’aplicarà el previst en els
apartats següents:
Quan l’iniciï del servei no coincideixi amb l’any natural, les quotes es calcularan
proporcionalment al número de mesos que resten per acabar l’any inclòs el del
començament de l’exercici de l’activitat.
Tanmateix, i en el cas de baixa del servei, les quotes seran prorratejables per
mesos naturals, exclòs aquell en què es produeixi la baixa. A tal fi els subjectes
passius podran sol·licitar la devolució de la part proporcional de la quota
corresponent als mesos naturals en els quals no s’hagués gaudit del mateix.
3. Quan no s’autoritza 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.
2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà
plànol detallat de l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i es
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
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.
3. 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.
4. 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.
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en
aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari al inici de la darrera
mensualitat del període de pagament voluntari.
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Article 10
Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis,
la primera liquidació té caràcter periòdic, 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 període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província.
2. A l’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 l’obligat al pagament del preu públic al que substitueix.

Disposició final.
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
2 de novembre de 1998 i modificada parcialment en sessions plenàries el 28 de
setembre de 1999, el 30 d’octubre de 2000, 19 de març de 2001, 30 d’octubre de
2001, 29 d’octubre de 2002 i 3 de novembre de 2003. S’ha modificat parcialment en
sessió de 4 de novembre de 2005, 3 de novembre de 2006, el 3 de novembre de 2008
i 9 de novembre de 2011 i 13 d’octubre de 2014, 30 d'octubre de 2017.
Regirà a partir del primer de gener i es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres

