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2.2.6. Ordenança reguladora de les taxes per
entrades de vehicles a través de les voreres i
reserves de via pública per a aparcament exclusiu,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
classe
I. FONAMENT I NATURALESA
Article 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l’article
106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb allò que
disposa l’article 57, en relació amb l’article 20, els dos del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, este ajuntament establix l’ordenança
fiscal reguladora de les taxes per entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública
per a aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

II. FET IMPOSABLE
Article 2
Constituïx el fet imposable de les taxes regulades en esta ordenança fiscal la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local per:
a) L’accés des de la calçada als immobles de propietat privada i/o pública i prohibicions
d’aparcament que s’establisquen amb esta finalitat.
b) Les reserves de via pública per a aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies i
objectes de qualsevol tipus.

III. SUBJECTE PASSIU
Article 3
1. Són subjectes passius d’esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques,
així com les entitats a què es referix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, a favor de les quals
s’atorguen les llicències o que disfruten, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local
en benefici particular si es va procedir sense l’autorització oportuna.
2. La responsabilitat solidària i subsidiària s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el que
establixen els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i les
normes dictades per a desplegar-la.
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IV. MERITACIÓ, GESTIÓ I COBRAMENT
Article 4.
1. La meritació de la taxa és anual i es produïx en el moment d’iniciar-se l’ús privatiu o l’aprofitament
especial, encara que es porte a efecte sense el permís oportú de l’Administració municipal i,
successivament, el primer dia de cada any natural. A este efecte, es presumirà que s’inicia l’ús
privatiu o l’aprofitament especial amb la notificació a l’interessat de la llicència o autorització,
llevat que l’acte administratiu autoritzador especifique la data d’inici de l’ocupació o la delimite
temporalment, i en este cas seran les dates autoritzades les que determinen la meritació de la
taxa.
2. El cobrament de les taxes s’efectuarà anualment pel sistema establit per l’Ajuntament per als
tributs de cobrament periòdic per rebut, en el termini, formes i efectes previstos en l’Ordenança
Fiscal General establida per este ajuntament.
3. Als efectes previstos en l’apartat anterior, la matrícula padró corresponent inclourà tots els
aprofitaments subjectes al pagament l’1 de gener de cada any.
4. Quan es tracte de nous aprofitaments no inclosos en la matrícula, emparats amb autorització, el
pagament s’exigirà per mitjà de liquidació notificada, i es prorratejarà, si és el cas, l’import de la
liquidació per mesos naturals, inclòs el de l’alta. Així mateix, en cas de baixa, l’import es
prorratejarà per mesos naturals, inclòs el de la baixa.
5. No obstant això, una vegada ultimat l’expedient de l’autorització administrativa, es podrà realitzar
l’ingrés previ del seu import i s’entendrà com a notificat el subjecte passiu en el moment
d’efectuar l’ingrés.
6. S’exigirà acreditar l’ingrés de l’últim rebut posat al cobrament per a l’autorització de la transmissió
d’autoritzacions.
7. Les baixes en la matrícula es produiran amb el compliment previ dels requisits previstos en l’article
109 de l’ordenança de circulació.
8. Les ocupacions de domini públic subjectes a estes taxes que s’efectuen sense la preceptiva
llicència municipal prèvia donarà lloc a l’adopció de les mesures de restauració de l’orde jurídic
infringit i de la realitat física alterada i a la imposició de les sancions que prevegen les normes
que siguen aplicables a este supòsit. En particular, i sense perjudici de les altres mesures que
resulten procedents, la Inspecció de Tributs i Rendes Municipals practicarà les liquidacions de la
taxa que siguen procedents. En el cas d’ocupacions que puguen ser objecte de regularització,
serà requisit per a l’autorització l’acreditació del pagament previ de la liquidació practicada per la
Inspecció.
En cap cas el pagament de la taxa legítima l’aprofitament sense la preceptiva autorització prèvia.

V. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
Les quotes tributàries es determinaran per l’aplicació de les tarifes següents, atenent la categoria de
la via pública on es trobe l’aprofitament i en funció tant de la superfície l’ocupació de la qual queda
autoritzada en virtut de la llicència com de l’espai temporal corresponent:
1. Entrada de vehicles amb prohibició d’estacionament davant seu, per metre lineal o fracció, a
comptar des dels 50 centímetres d’ample de l’entrada:
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Tarifa/Euros
Entrada de vehicles 24 hores:
ZONA I ……………………………………….....…..
ZONA II ………………………………………....…..
ZONA III …………………………………….....……
Entrada de vehicles 12 hores:
ZONA I ……………………………………….....….
ZONA II ……………………………………....…….
ZONA III …………………………………....…..…
Entrada de vehicles 14 hores:
ZONA I ………………………………………….....
ZONA II ………………………………………...….
ZONA III ……………………………………..….…

270,71
135,34
67,66
135,34
67,69
33,81
157,91
78,95
39,44

2. Reserva d’espai o prohibició d’estacionament per metre lineal o fracció a comptar des dels 50
centímetres de calçada o vorera a què s’estenga la reserva o prohibició.
Tarifa/Euros
Reserva permanent 24 hores:
ZONA I ……………………………………..……... 318,54
ZONA II ………………………………………...…
159,15
ZONA III ……………………………………..……
79,66
Reserva màxim 12 hores:
ZONA I …………………………………….……… 159,15
ZONA II ……………………………………………
79,66
ZONA III …………………………………………..
39,80
3. Reserva d’espai o prohibició d’estacionament per necessitats ocasionals, per cada metre lineal o
fracció a partir de 50 centímetres en qualsevol zona, per dia: 1,85 euros.
4. S’aplicarà un recàrrec del 50 per cent als metres lineals d’aprofitament que n’excedisquen els
quatre.
5. Les quotes ordinàries d’entrada obtingudes de multiplicar el nombre de metres lineals per la tarifa
metre lineal d’aprofitament, segons la capacitat del local a què s’accedisca en virtut de
l’aprofitament es multiplicaran pels coeficients següents, escalonats segons places de vehicles (es
pren com a dimensió d’una plaça 10 metres quadrats):
Coeficient
Inferior o igual a 19 places ………………… 1,07
De 20 a 50 places ………………………………. 1,34
De 51 a 100 places …………………………….. 1,61
De 101 a 200 places …………………………… 1,87
Més de 200 places …………………………..…. 2,14
En els aprofitaments ocasionats per activitats industrials, la capacitat del local es dimensionarà
amb la superfície ocupada al seu interior pels vehicles utilitzats.
Quan els aprofitaments gravats en esta ordenança s’efectuen sobre superfícies subjectes a l’ORA i
impedisquen el seu desenvolupament, la tarifa s’incrementarà en un 100 per cent.
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6. Les empreses de mudances que figuren inscrites en el Registre Municipal d’Empreses de
Mudances podran acollir-se al sistema simplificat d’ingrés previ de la taxa per a les autoritzacions
municipals que sol·liciten per a les operacions de càrrega i descàrrega, amb subjecció al règim
següent:
La quota per a cada vehicle serà:
a) En el cas de vehicles de mudances …………….. 78,92 euros
b) En el cas de vehicles grua .................................... 130,81 euros
La quota per a cada vehicle, en anys successius, serà el resultat de l’aplicació de la fórmula
següent:
C = c*A1/A2,
C és la quota resultant; c, la quota de l’any anterior; A1, el nombre d’autoritzacions referides al
vehicle en l’exercici anterior, i A2, el nombre d’autoritzacions en l’exercici anterior a A1.
7. L’Administració municipal comprovarà que els ingressos previs s’han efectuat aplicant les regles
que conté este article 5. En cas contrari, practicarà la liquidació provisional d’ofici que
corresponga.

VI. NOTES ACLARIDORES
Article 6
1. Es prendrà com a base de gravamen d’esta exacció la longitud en metres lineals de l’entrada o pas
de carruatges i de la reserva d’espai o zona de prohibició d’estacionar, distància que es
computarà en el punt de major amplitud o amplària de l’aprofitament, això és, l’existent entre les
places de reserva.
2. Quan es tracte de gasolineres, s’aplicaran les tarifes previstes en l’article 5, punts 1, 4 i 5, d’esta
ordenança fiscal.
3. En els casos de blocs d’edificació oberta en què per dificultat de maniobra dels vehicles a l’interior
de l’immoble siga necessari utilitzar unes quantes entrades, es comptaran com a màxim, a l’efecte
de la liquidació de la taxa, quatre entrades de tres metres cada una.

VII. CATEGORIES DELS CARRERS O POLÍGONS
Article 7
A l’efecte de l’aplicació de les tarifes, es dividix el terme municipal en les zones següents:
Zona 1a
Comprén tots els carrers que en la classificació de les vies públiques recollida en l’annex núm. 2 de
l’ordenança reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques apareixen classificats com a
categories extra, primera i asegona.
Zona 2a
Comprén tots els carrers que en la classificació de les vies públiques recollida en l’annex núm. 2 de
l’ordenança reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques apareixen classificats com a
categories tercera, quarta i cinquena.
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Zona 3a
Comprén tots els carrers que en la classificació de les vies públiques recollida en l’annex núm. 2 de
l’ordenança reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques apareixen classificats com a
categories sisena i setena.

VIII. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I SUPÒSITS DE NO-SUBJECCIÓ
Article 8
1. No es concediran altres beneficis fiscals que els expressament determinats en les normes amb
rang de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.
2. Les entrades de vehicles que tenen limitat el seu aprofitament com a conseqüència de la
celebració de mercats extraordinaris en la via pública tindran una reducció en la quota
proporcional al nombre de dies de celebració del mercat que l’afecta respecte al total de dies de
l’any.

IX. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 9
Caldrà ajustar-se a les disposicions de la Llei General Tributària i la resta de disposicions que la
complementen i la despleguen, i de l’Ordenança Fiscal General.

DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província,
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2016 i es mantindrà en vigor fins que se n’acorde
la modificació o derogació.
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