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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE L’ESPAI PÚBLIC I
LES RESERVES DE VIA PÚBLICA
Article 1r. Fonament i Naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20 ) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb
entrades de vehicles a través de qualsevol espai de domini públic local i les reserves de
via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet Imposable
Constitueix el Fet Imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de
vehicles a través d’espais de domini públic i la reserva de la via pública per a aparcaments exclusius, la càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, dins l’àmbit
del sòl urbà, segons allò especificat en les tarifes contingudes a l’article 5è. d’aquesta
Ordenança.
Es distingeixen tres tipus d’aprofitament:
a) Entrades de vehicles sense gual ni reserva de via pública: Son aquelles obertures que comuniquen directament des de la via pública a una finca particular amb
un ample lliure superior o igual a 2m. lliure de qualsevol obstacle, que pugui permetre el pas de vehicles a l’interior de la finca. En aquests cassos no es permet
modificar la rasant de la vorera, vorada ni calçada per facilitar l’accés.
b) Entrades de vehicles amb gual i sense reserva de via pública: Son aquelles
obertures de l’apartat anterior en que per facilitar-ne l’accés s’hagi modificat la vorera o la calçada seguint els criteris de l’ordenança municipal de guals i estacionaments reservats.
c) Entrades de vehicles sense gual i amb reserva de via pública (amb placa indicadora): son aquelles obertures de l’apartat a) en que a mes es prohibeixi
l’estacionament en front de l’entrada de vehicles per garantir l’accés permanent o
en horari establert.
d) Entrades de vehicles amb gual i amb reserva de via pública (amb placa indicadora): son aquelles obertures de l’apartat b) en que a mes es prohibeixi
l’estacionament en front de l’entrada de vehicles per garantir l’accés permanent o
en horari establert.
Les tarifes corresponents a les entrades de vehicles, s’han d’entendre motivades pel fet
de la pròpia construcció i mentre aquest fet no variï, amb independència ús o utilització,
tindran plena vigència.
Article 3r. Subjectes Passius
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, a favor dels quals s’atorguin les llicències per
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a gaudir de l’aprofitament especial, a qui es beneficiï de l’aprofitament, sense
l’oportuna autorització.
2. En les taxes establertes per entrades de vehicles a través de les voreres, tindrà la
condició de substitut del contribuent els propietaris de les finques i locals en què donin
accés aquestes entrades de vehicles, els què podran repercutir, si escau, les quotes
sobre els respectius beneficiaris.
Article 4t. Categories de Carrers
1. Als efectes previstos per l'aplicació de la tarifa d'aquesta taxa, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en tres categories.
2. Annex a aquesta ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques d'aquest municipi amb expressió de la categoria que correspon a cadascun d'ells.
3. Les vies públiques que no apareguin assenyalades en l'índex alfabètic es consideren
d'última categoria.
4. Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més
vies públiques classificades amb diferent categoria, s'aplica la tarifa que correspon a
la via de categoria superior.
Article 5è. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en les tarifes contingudes en aquest article, d’acord amb les següents tarifes:
a) TARIFA PRIMERA: S’aplicarà a aquelles entrades de vehicles situades en edificis
o cotxeres particulars o aparcaments individuals de propietat dintre d'un aparcament general i els situats en zones o carrers particulars que formin part de comunitats de propietaris amb prohibició d'aparcament per vehicles que no siguin de propietat de cap membre de la comunitat.
b) TARIFA SEGONA: S’aplicarà en aquelles entrades de vehicles situades en locals
comercials o industrials o garatges o aparcaments comercials per la guarda de
vehicles, mitjançant preu per temps d'estacionament (aparcament per hores).
c) TARIFA TERCERA: S’aplicarà en cada tràmit administratiu relacionat amb aquesta
ordenança, com poden ser l’obtenció de plaques de reserva de via pública, canvis
de condicions del gual, baixes, ocupacions de via pública, reserves per persones
discapacitades, etc, el seu import serà l’establert a en l’epígraf corresponent de
l’Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’expedició de documents administratius.
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2. Les tarifes de la taxa són les següents:
a) Entrada de vehicles sense gual:
TARIFA PRIMERA (particulars)
Fins a 3 m d'ample de l’accés, per unitat i
any

Categoria dels carrers
1a.
2a.
43,50 €

32,65 €

3a.
21,75 €

En els entrades comunitaris, s’establirà un mínim per copropietari de 10,85 €.
TARIFA SEGONA (comercials/industrials)
Fins a 3 m d'ample de l’accésper unitat i any

Categoria dels carrers
1a.
2a.
3a.
69,60 €
52,15 €
34,80 €

En els entrades comunitaris, s’establirà un mínim per copropietari de 17,40€.
b) Entrada de vehicles amb gual i sense reserva de via pública:
Categoria dels carrers
TARIFA PRIMERA (particulars)
1a.
2a.
3a.
Fins a 3 m d'ample de l’accés, Euros per
36,05 €
24,00 €
48,00 €
unitat i any
En els entrades comunitaris, s’establirà un mínim per copropietari de 12,00 €.

TARIFA SEGONA (comercials/industrials)
Fins a 3 m d'ample de l’accés, Euros per
unitat i any

1a.
76,80 €

Categoria dels carrers
2a.
3a.
57,60 €

38,40 €

En els entrades comunitaris, s’establirà un mínim per copropietari de 19,20 €.
c) Entrada de vehicles sense gual i amb reserva de via pública (ample de la porta d’accés + 1 metre) :
Categoria dels carrers
TARIFA PRIMERA (particulars)
1a.
2a.
3a.
Fins a 3 m d'ample de l’accés, Euros per
80,45 €
60,35 €
40,25 €
unitat i any
En els entrades comunitaris, s’establirà un mínim per copropietari de 20,11 €.

TARIFA SEGONA (comercials/industrials)
Fins a 3 m d'ample de l’accés, Euros per
unitat i any

1a.
128,75 €

Categoria dels carrers
2a.
3a.
96,55 €

64,35 €
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En els entrades comunitaris, s’establirà un mínim per copropietari de 32,19 €.

d) Entrada de vehicles amb gual i amb reserva de via pública (ample de la porta
d’accés + 1 metre) :
Categoria dels carrers
TARIFA PRIMERA (particulars)
1a.
2a.
3a.
Fins a 3 m d'ample de l’accés, Euros per
65,25 €
43,50 €
86,95 €
unitat i any
En els entrades comunitaris, s’establirà un mínim per copropietari de 21,74 €.

TARIFA SEGONA (comercials/industrials)
Fins a 3 m d'ample de l’accés, Euros per
unitat i any

1a.
139,20 €

Categoria dels carrers
2a.
3a.
104,40 €

69,60 €

En els guals comunitaris, s’establirà un mínim per copropietari de 34,80 €.
Per calcular la tarifa dels diferents aprofitaments amb amplades superiors a 3 metres lineals es prorratejarà la quota que correspongui per metres o fraccions de metres.
El cost de la placa senyalitzadora del gual amb reserva de via pública es fixa en 26,30 €.
La concessió de gual amb reserva de via pública obliga el contribuent a la col·locació de
la placa corresponent i senyalització horitzontal i al manteniment dels mateixos.
e) Ampliació de reserves privades de via pública:
Tributen per reserva de la via pública aquells contribuents que ho sol·licitin i que estiguin
en possessió de la placa de gual amb reserva de via pública i vulguin ampliar la mateixa,
o aquells que sol·licitin una reserva privada de la via pública (ja sigui aquesta per aparcament o càrrega i descàrrega) i es senyalitzi, al seu càrrec, d’acord amb les instruccions
de la concessió:
TARIFA PRIMERA (particulars)
Euros per metre lineal o fracció i any:

TARIFA SEGONA (comercials/industrials)
Euros per metre lineal o fracció i any:

1a.
63,05 €

Categoria dels carrers
2a.
3a.
47,30 €
31,50 €

1a.
100,85 €

Categoria dels carrers
2a.
3a.
75,65 €
50,45 €

Per ocupacions inferiors a 7 dies a la setmana s’aplicarà el prorrateig corresponent en
funció dels dies ocupats.
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Per reserves únicament en horari diürn, de 8:00 a 20:00, s’aplicarà un coeficient de reducció de la tarifa del 0,5.
Les reduccions anteriors podran ser d’aplicació simultània.
f) Reserves temporals d’estacionament en la via pública per a vehicles d’us
particular:
Tributen per reserva temporal d’estacionament en la via pública aquells contribuents que
ho sol·licitin i que estiguin en possessió de l’autorització corresponent, estant subjectes a
les tarifes següents:
TARIFA
Euros per metre lineal o fracció i dia:

1a.
5,30 €

Categoria dels carrers
2a.
3a.
3,95
2,60 €

g) Reserves d’estacionament en la via pública per a vehicles d’us particular per
a persones amb mobilitat reduïda:
Tributen per reserva d’estacionament en la via pública aquells contribuents que ho
sol·licitin i que estiguin en possessió de l’autorització corresponent, i acreditin la seva
discapacitat amb grau igual o superior al 33% estant subjectes a les tarifes següents.
TARIFA
Euros per metre lineal o fracció i any:
Execució senyalització horitzontal i vertical

1a.
30,00 €
150,00 €

Categoria dels carrers
2a.
3a.
25,00 €
20,00 €
150,00 €
120,00 €

La reserva de via pública s’haurà de senyalitzar degudament amb indicació del número
de targeta d’aparcament per a persones amb disminució de l’usuari i senyalització horitzontal amb pintura groga amb el pictograma internacional d’accessibilitat.
Article 6è.
1. Es procedeix a l'aplicació de la taxa encara que el carrer no disposi de vorera.
2. Els obligats al pagament han de declarar els elements tributaris que utilitzin, especificant-ne les característiques i comunicant qualsevol variació que hagi de repercutir en
la quantia de la tarifa.
Article 7è. Normes particulars d’aplicació
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta ordenança han de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, fet el dipòsit
previ a què es refereix l’article següent, i formular la declaració acompanyant un plànol detallat de l’aprofitament i de la situació dintre del municipi.
2. Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament han de comprovar i investigar les declaracions formulades pels interessats, i es concediran les autoritzacions si no es troben diferències amb les peticions de llicències. Si es donen diferències, es notifiquen als interessats i es giren, si s’escau, les liquidacions complementàries que siguin
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procedents, i es concedeixen les autoritzacions un cop reparades les diferències pels
interessats, i, si s’escau, un cop fets els ingressos complementaris que siguin procedents.
3. Un cop autoritzada l’ocupació, s’entén prorrogada mentre no es presenti la declaració
de baixa per l’interessat.
4. Per poder tramitar la baixa en els cassos de gual caldrà restituir els elements afectats
(vorera i /o Calçada) i restituir-los a l’estat original abans de fer el gual.
5. La taxa en cas d’altes i baixes serà prorratejable per trimestres naturals. En el cas de
les baixes, l’interessat haurà d’aportar les proves que justifiquin l’esmentat prorrateig.
6. La no presentació de la baixa determina l’obligació de continuar abonant el preu públic.
Article 8è. Acreditament
1. La taxa s’acredita, 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. Quan s’ha produït aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la
taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 28 de novembre de
2019, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2020 i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no
s'han modificat restaran vigents.
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