O R D E N A N Ç A F IS C A L
T A X A P E R L E S E N T R A D E S D E V E H IC L E S A T R A V É S D E L E S V O R E R E S I
L E S R E S E R V E S D E V IA P Ú B L IC A P E R A A P A R C A M E N T , C À R R E G A I
D E S C À R R E G A D E M E R C A D E R IE S D E Q U A L S E V O L M E N A .
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s´aprova el 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 2n. Fet imposable
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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 publica per a aparcaments exclusius,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, especificat en les tarifes
contingudes en l’annex d’aquesta Ordenança.
Article 3r. 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 beneficïin 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 4t. Quantia.
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
que es contenen en l'annex.
2.- Les tarifes de la taxa seran les que figuren a l'annex
Article 5è. Normes de gestió
1.- Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps, assenyalats en els
epígrafs respectius.
2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança, hauran de sol.licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ
a què es refereix l'article següent i formular una declaració adjuntant un plànol detallat de
l'aprofitament i de la seva situació dins del municipi.

3.- Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions que
han formulat els interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències
amb les peticions de llicències . Si n'hi havia , aquestes es notificaran als interessats i es
giraran, si és el cas, les liquidacions complementaries que s'escaiguin. Les autoritzacions
es concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si s'escau, quan hagin
realitzat els ingressos complementaris corresponents.
4.- En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol.licitar a aquest
municipi la devolució de l'import ingressat.
5.- Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, hom l'entendrà prorrogada mentre l'interessat no
presenti la declaració de baixa.
6.- La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del semestre natural
següent al de la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de
continuar pagant la taxa.
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Article 6è. Obligació de pagament
1.- L'obligació de pagament de la taxa, regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el
moment de sol.licitar la llicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments
prorrogats, el primer dia de cada semestre natural.

que ja estan autoritzats i

2.- El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments per ingrés directe en la
dipositaria municipal o allà on establís l'Excm. Ajuntament, però sempre abans de retirar la
llicència corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d'acord amb el que es disposa en l'article 47.1
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, s'elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència
corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ha estan autoritzats i
prorrogats, quan ja estiguin inclosos en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per ingrés
directe en la dipositaria municipal o allà on establís l’Excm.Ajuntament.
3.- Els deutes per taxes poden exigir-se pel procediment administatiu d’apremi, segons
estableix l’article 47.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

Annex de tarifes
CONCEPTE

IMPORT

Parada de taxi
Parada autobús
Superfície autoescola
Güals amb rebaix de vorada:

22,97 €
68,86 €
68,86 €

- Fins a 3 metres
- Per cada metre de més

19,38 €
6,82 €

Güals sense rebaix de vorada:
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- Fins a 3 metres
- Per cada metre de més

15,50 €
5,42 €

En comunitats de propietaris, entrada de locals, garatges, aparcaments comercials o altres
llocs per guardar vehicles o efectuar-ne la reparació, quan el nombre de places disponibles
excedeixi de 3, per cada plaça es pagarà addicionalment 6,23 €.
Preu placa de güal

15,11 €

Per reserva d´estacionament o parada per temps indefinit a la via pública
en el nucli urbà, per cada sis metres lineals o fracció

144 €/any.

Per reserva d´estacionament o parada per temps indefinit a la via pública
en polígons industrials, per cada sis metres lineals o fracció

120 €/any

Disposició final:
La present Ordenança Fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 23 de desembre de 2019, regirà a partir de l’1 de gener de 2020 i es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

