ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
REGULADORA DE LES TAXES PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES
VORERES I LES RESERVES DE LA VIA PUBLICA PER A APARCAMENT,
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE

Article 1r. Fonament
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix les “Taxes per entrada de vehicles a
través de les voreres i les reserves de la via pública per aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe”, que s’han de regir per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 57 de
l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquestes taxes:
L’aprofitament especial de les voreres o bé de terrenys d’ús públic, situats en sòl
classificat com urbà al PGOU, mitjançant l’entrada de vehicles, ja sigui amb
senyalització de prohibició d’estacionament o no, i la utilització privativa de la via
pública o terrenys d’ús públic, mitjançant aparcaments exclusius o zones de càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
L’exercici d’aquelles activitats que per si mateixes exigeixen necessàriament l’entrada
i sortida de vehicles, com són tallers de reparació de vehicles, gasolineres, i locals
destinats a rentat, pupil·latge i aparcament de vehicles, automàticament comporta la
realització del fet imposable.
La llicència municipal autoritzant els aprofitaments garanteix permanentment la
possibilitat de realitzar el fet imposable, mitjançant l’adequació de la vorera, i la
corresponent senyalització amb pintura i col·locació de la placa oficial.
Als efectes de l’aplicació de la present ordenança, els trams de carreteres situats dins
l’àmbit delimitat del sòl de naturalesa urbana tenen la mateixa consideració que
qualsevol vial municipal.
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Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que realitzin els
aprofitaments detallats a l’article anterior.
En els aprofitaments especials per entrades de vehicles a través de les voreres, els
propietaris, o en el seu cas els usufructuaris o altres titulars de drets sobre béns
immobles contemplats a efectes de l’impost sobre béns immobles a l’art. 61 del
TRLRHL, de les finques i locals a que donin accés les referides entrades de vehicles,
tenen la condició de substituts del contribuent, els quals podran repercutir, si
s’escau, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 4t. Responsables
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general
tributària.
2.- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, i interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general
tributària.
Article 5è. Acreditament i període impositiu
Les taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe,
s’acrediten i neix l’obligació de contribuir en el moment en que s’iniciï l’aprofitament
especial, amb independència de que s’hagi sol·licitat o no la corresponent llicència
municipal. En els aprofitaments que es sol·liciten amb caràcter indefinit, la taxa
meritarà periòdicament l’u de gener de cada any, essent el període impositiu l’any
natural, llevat dels casos d’inici i cessament de l’aprofitament, en els quals aquest
serà, des de l’inici fins al final d’any o des de l’u de gener fins la data de cessament.
Article 6è. Categoria de les vies públiques
1.- Per a l’aplicació de les tarifes de l’article 7è. següent, les vies públiques d’aquest
Municipi es classifiquen en sis categories, essent aquestes les establertes per a
l’aplicació dels índexs de situació en l’Impost sobre activitats econòmiques i que
figuren com annex a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
2.- Quan l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de dos o
més vies públiques classificades de categoria diferent, s’ha d’aplicar la tarifa que
correspongui a la via de categoria superior.
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Article 7è. Quota tributària
Les quotes de les taxes regulades en la present Ordenança es determinaran
calculant el següent polinomi, en base als imports dels seus factors i d’acord amb
les normes específiques que s’estableixen per l’aprofitament definit a cada epígraf:
QUOTA = TB x ML x CS x FCS x FCA x T
En el que:
TB = Tarifa bàsica: és l’import per metre lineal o fracció d’aprofitament de la vorera.
ML = Metres lineals: són els de la línia de vorera que utilitza en l’aprofitament,
arrodonits per excés.
CS = Coeficient de situació: és el que es detalla segons la categoria de la via
pública en la que s’ubica l’aprofitament :
1a categoria
2a categoria
3a categoria
4a categoria
5a categoria
6a categoria

1,9
1,8
1,6
1,4
1,1
0,6

FCS = Factor corrector de superfície, en funció de la superfície del local o espai al
que s’accedeixi.
FCA = Factor corrector d’aprofitament, segons l’ús i activitat a que es destina el local
o espai.
T = Durada de l’aprofitament.
En el càlcul d’aprofitaments en que la tarifa bàsica sigui anual, i el període impositiu
que correspongui liquidar a un subjecte passiu sigui inferior a l’any natural, per la
data d’inici (alta) o de fi (baixa) de l’aprofitament o de canvi del subjecte passiu, les
quotes es prorratejaran per semestres, d’acord amb el següent procediment:
La quota es reduirà a la meitat si la data d’efectes de l’alta o baixa de l’aprofitament
o de canvi del subjecte passiu, es produeix respectivament durant el segon o el
primer semestre de l’any en curs.
El prorrateig de la quota es farà d’ofici quan estigui motivat per la liquidació d’altes, i
a petició del subjecte passiu, quan vingui determinat per la baixa de l’aprofitament o
pel canvi del subjecte passiu, i comportarà l’adequació del cens del tribut, i l’ajust de
les quotes de les corresponents liquidacions, ja estiguin pendents d’ingressar o
ingressades.
El tràmit a seguir en el cas de liquidacions pendents d’ingressar, consistirà en donar
de baixa la liquidació i lliurar-ne una o dues de noves pels imports i subjectes
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passius que corresponguin, sempre que la data d’efectes de la baixa de
l’aprofitament o del subjecte passiu sigui anterior a la d’aprovació de la liquidació,
en cas contrari, caldrà ingressar la liquidació i procedir a la devolució parcial de la
quota ingressada, com a devolució d’ingressos.
El tràmit a seguir en cas de liquidacions ingressades, serà el corresponent a la
devolució d’ingressos indeguts o devolució d’ingressos en compliment d’un
procediment de gestió tributària, segons que la data d’efectes de la baixa o del canvi
del subjecte passiu sigui anterior, o no, a la d’aprovació de la liquidació.
En les liquidacions que el càlcul polinòmic de l’epígraf que correspongui, resulti una
quota inferior a 5 €, es liquidarà l’import de 5 € com a quota mínima.
En el cas de produir-se la suspensió temporal dels aprofitaments amb motiu de la
realització d’obres municipals a la via pública, les quotes a pagar en cada exercici es
prorratejaran pels mesos que duri la suspensió.
1.- Tarifa primera.- Entrada de vehicles en edificis o solars, la quota anual és la que
resulta del càlcul polinòmic, en base als següents valors dels seus factors:
TB = 53,30 € anuals.
ML = els metres lineals són els de la línia de vorera que s’utilitza en l’aprofitament,
arrodonits per excés, i sempre a efectes de càlcul, amb un mínim de quatre metres.
Els metres de línia de vorera que s’utilitza en l’aprofitament, són els que resulten de
la suma dels mls. del gual i del 50% dels mls. de reserva de la vorera d’enfront que,
en el seu cas, s’hagin autoritzat mitjançant la llicència d’un gual frontal.
FCS = 1,00 pels garatges d’habitatges unifamiliars i resta de locals o
espais fins 100 m2
1,25 pels locals i espais de més de 100 m2 i fins a 1000 m2
1,50 pels locals o espais de superfície superior a 1000 m2
FCA = 0,50 als habitatges unifamiliars
0,25 als locals o espais ubicats en les zones industrials
1,05 en la resta de casos
T = 1, si l’aprofitament es concedeix per temps indefinit o superior a sis mesos.
En cas contrari, T = 0,50.
Quan el període impositiu a liquidar sigui inferior a l’any natural i el gual sigui per
temps indefinit, la quota resultant es prorratejarà pels semestres o fracció que
comprengui el període impositiu.
En el cas de guals ubicats a carrers peatonals, els metres lineals que es consideraran
per a determinar la quota seran els d’amplada de la porta d’accés, arrodonits per
excés i sempre amb un mínim de quatre metres lineals.
Per a determinar la superfície del local o espai al que s’accedeix a través d’un gual,
es considerarà en el cas de locals, la superfície construïda dels mateixos, i en els
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altres casos, solars, espais a l’aire lliure, benzineres, etc. es considerarà la superfície
total de l’àmbit al que s’accedeix, ja sigui amb vehicle o sense.
En el cas d’un local o espai de superfície al que s’accedeixi des de la via pública a
través de més d’un gual, s’aplicarà el factor corrector de superfície (FCS) que per la
superfície del local li correspongui, només a un gual, el que estigui ubicat a la via
pública de categoria més alta, o bé si a tots els hi correspon el mateix coeficient de
situació (CS), s’aplicarà indistintament a un d’ells, i a la resta se’ls aplicarà el factor
corrector de superfície 1.
En el cas de que a través d’un mateix gual s’accedeixi a més d’un local, mitjançant
llicència d’accés de vehicles compartida, els titulars de cada local restaran tots ells
solidàriament obligats davant l’Ajuntament per la quota tributària resultant sense
perjudici dels efectes que de la llicència del gual se’n derivin. Per a calcular la quota
del gual, s’aplicarà el factor corrector de superfície (FCS) 1,50 i el factor corrector
d’aprofitament (FCA) més alt dels que correspondrien al conjunt de guals necessaris
per accedir a cada immoble mitjançant gual individual.
Els criteris pel càlcul de la quota dels guals detallats en els apartats anteriors, s’han
d’aplicar amb independència de que el gual sigui per entrada i sortida de vehicles, o
només per entrada o sortida.
En el càlcul de la quota dels guals, s’aplicarà el factor corrector d’aprofitament (FCA)
de les zones industrials, sempre que el terreny del local, o espai al que s’accedeixi
mitjançant el gual, tingui aquesta classificació urbanística al PGOU municipal.
2.- Tarifa segona.- Les reserves d’espais en les vies públiques i terrenys d’ús públic
exclusivament per a aparcament o prohibició d’estacionament, han de satisfer
anualment la quota resultant del càlcul polinòmic, en base als següents valors dels
seus factors:
TB = 53,30 € anuals.
ML = els metres lineals són els de la línia de vorera que s’utilitza en l’aprofitament,
arrodonits per excés.
FCS = 0,50
FCA = 0,50
T = 1, ja que l’aprofitament es concedeix per temps indefinit, i la TB està referida
al període d’un any natural.
Quan el període impositiu a liquidar sigui inferior a l’any natural, la quota resultant
es prorratejarà pels semestres o fracció que comprengui el període impositiu.
3.- Tarifa tercera.- Les reserves d’espais en les vies i terrenys d’ús públic per a
càrrega i descàrrega de mercaderies, materials enfront a obres de construcció, de
reformes o enderrocaments d’immobles, han de satisfer la quota resultant del càlcul
polinòmic, en base als següents valors dels seus factors:
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TB = 5,46 € per mes.
ML = els metres lineals són els de la línia de vorera que s’utilitza en l’aprofitament,
arrodonits per excés.
FCS = 1,00
FCA = 1,00
T = Nombre de mesos o fracció, computant a efectes de càlcul, un mes per cada 30
dies de durada de l’aprofitament.
Article 8è. Exempcions i bonificacions
No s’ha de concedir cap exempció ni bonificació en el pagament de la Taxa.
Article 9è. Forma de pagament
1.- El pagament de les taxes regulades en aquesta Ordenança s’ha de realitzar:
a) Si es tracta d’autoritzacions de nous aprofitaments, mitjançant liquidació que
practicarà l’administració municipal, ingressant el seu import a la Recaptació
municipal, o allà on estableixi l’Ajuntament, llevat dels aprofitaments compresos a la
Tarifa tercera de l’article 7è d’aquesta Ordenança, l’import dels quals s’ingressaran
mitjançant el sistema d’autoliquidació. En qualsevol cas, sempre s’hauran de pagar
les taxes abans de retirar la llicència corresponent.
Els subjectes passius que sol·licitin llicència per un aprofitament comprès a la Tarifa
tercera de l’article 7è d’aquesta Ordenança, junt a l’escrit de sol·licitud, estan
obligats a acompanyar la carta de pagament de la declaració-liquidació de les taxes,
presentada amb el model d’imprès oficial establert a l’efecte, i que ha de contenir
els elements tributaris imprescindibles per a la liquidació provisional procedent.
L’ingrés de les taxes té caràcter de dipòsit previ, d’acord amb allò que disposa
l’article 26.1-a) del Reial decret legislatiu 2/2004, i es considera com a definitiu en
concedir-se la corresponent llicència.
b) Si es tracta de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una
vegada inclosos en els censos o matrícules d’aquestes taxes, mitjançant rebut de
Padró anual, per anys naturals, a la Recaptació municipal, aplicant-se el procediment
d’exacció regulat a l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs
i preus públics municipals.
Article 10è. Normes de gestió
1.- Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta Ordenança, han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent.
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2.- Les llicències municipals autoritzant l’entrada o pas de vehicles comportaran
l’atorgament, als titulars de les mateixes, de la placa oficial de prohibició
d’estacionament, a l’efecte de tenir garantida permanentment la realització de
l’aprofitament concedit.
Els titulars de les referides llicències seran dipositaris de la placa oficial mentre
aquelles siguin vigents. En el moment que el titular es doni de baixa, o bé
l’Ajuntament li revoqui o caduqui la llicència, haurà de retornar la referida placa,
podent ésser retirada subsidiàriament per part de l’Ajuntament, en cas d’incomplir
amb l’obligació de retorn de la mateixa.
3.- L’Ajuntament liquidarà les taxes regulades a la present Ordenança a les
persones o entitats que realitzin els aprofitaments, encara que no disposin de
l’oportuna autorització municipal, llevat les corresponents als aprofitaments definits
a la tarifa primera de l’article 7è, les quals es liquidaran al propietari de la finca o
local que doni accés a l’entrada de vehicles, en qualitat de substitut del contribuent.
4.- Les quotes es liquidaran per cada aprofitament meritat aplicant les tarifes
establertes a l’article 7è.
5.- Les llicències municipals concedides pels aprofitaments definits a la tarifa
primera de l’article 7è, s’entendran automàticament caducades i sense cap efecte, si
durant el termini de dos mesos, comptats a partir de la data de notificació de la
mateixa, no s’ha instal·lat el gual amb la seva placa oficial, o bé, si l’aprofitament ha
estat suspès per l’Ajuntament, per manca de pagament, durant un termini superior a
dos mesos.
6.- Les llicències que autoritzen aprofitaments de caràcter indefinit són vigents
mentre no variïn les condicions en què es concediren, es concedeixi la baixa a
petició de l’interessat, es revoquin per part de l’Ajuntament, o bé es considerin
automàticament caducades, d’acord amb l’establert al punt anterior.
Si el titular de la llicència en varia l’ús o l’activitat per la qual li fou concedida,
aquesta s’ha d’anul·lar, amb independència de què s’hagi de seguir pagant mentre
es realitzi l’aprofitament, el qual s’entendrà realitzat, en l’autorització de guals,
mentre no es retorni a l’Ajuntament la placa-distintiu oficial i es reposi la vorera al
seu estat original.
Les sol·licituds de baixa dels aprofitaments mitjançant guals, formulades per
l’interessat, es concediran una vegada s’hagi retornat la placa-distintiu oficial i s’hagi
comprovat que la vorera s’ha reposat al seu estat original.
Els titulars de llicències de guals caducades, estaran obligats al pagament dels
aprofitaments que segueixin realitzant, entenent que aquests es realitzen mentre no
es retorni a l’Ajuntament la placa-distintiu oficial i es reposi la vorera al seu estat
original.
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7.- En cas de denegar-se les autoritzacions dels aprofitaments sol·licitats per motius
no imputables al subjecte passiu, en relació als quals s’hagi ingressat amb caràcter
de dipòsit previ l’import de la taxa, els interessats podran demanar la devolució dels
imports pagats.
8.- La presentació de la baixa de qualsevol aprofitament esdevindrà efectiva, una
vegada concedida, a partir del dia primer del període natural següent, assenyalat a
l’epígraf respectiu de la tarifa. La no presentació de la baixa determina l’obligació de
continuar abonant la taxa.
9.- Quan es conegui, ja sigui d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol
variació de les dades que figurin a la matrícula, s’hi han de portar a terme les
modificacions corresponents, les quals han de tenir efecte a partir del primer
meritament següent al de la data en què s’hagi efectuat la modificació, adequant a
la nova situació les quotes meritades mitjançant prorrateig semestral, sempre que la
modificació es reconegui respecte d’una liquidació que encara no ha esdevingut
ferma. En el cas de que la liquidació hagi adquirit fermesa, es modificarà el cens
sense variar la liquidació.
Article 11è. Infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els
articles del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra
normativa aplicable.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de
la Província, i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2014. Pel que fa
a la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta de 11 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel
Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 13 de desembre de 2013 i publicada en el
BOP núm. 291 el posterior dia 19 de desembre de 2013.
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