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Ordenança Reguladora per l'Entrada de Vehicles a
Través de les Voreres i Reserves de Via Pública
Àrea de Tresoreria
Article 1er. FONAMENT LEGAL
L'Ajuntament, d'acord amb el que disposa l'article 106, apartat I de la Llei 7/85, de
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat
reglamentària que li atribuïx l'article 15, del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
d'acord amb el que preveu l'article 20 de la mateixa, s'establix la taxa per entrades
de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament
exclusiu, parada de vehicle, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
classe, l'exacció del qual s'efectuarà amb subjecció al que preveu esta ordenança.
Article 2n. FET IMPOSABLE
El Pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa ho constituïx el
següent supòsit d'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local: entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a
aparcament exclusiu, parada de vehicle, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol classe, previst en la lletra h) de l'apartat 3 de l'article 20 del text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Es presumix que hi ha aprofitament, sempre que en les portes de l'edifici que es
tracte, existisquen carrilades, ranures o rampes per a facilitar l'accés dels
vehicles, o bé que sense existir els dits elements indiciaris es comprove que
efectivament es produïx la utilització privativa o aprofitament especial, per mitjà
de l'oportuna activitat inspectora.
Article 3er. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es referix l'article 35 de la Llei
General Tributària, que disfruten, utilitzen o aprofiten especialment el domini
públic local en benefici particular, conforme al supòsit que s'indica en l'article
anterior.
El beneficiari de l'aprofitament i amb independència de la taxa ve obligat al
reintegrament total dels gastos que, si és el cas, es produïren per a reconstrucció
o reparació del domini públic local, si es produïra la seua destrucció o
deteriorament i al previ depòsit dels previsibles.
Si els danys foren irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al
valor dels béns destruïts o l'import del deteriorament dels danyats.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques o
locals a què donen accés les entrades de vehicles o carruatges a través de les
voreres, els que podran repercutir, si és el cas, les quotes sobre els respectius
beneficiaris.
Article 4t. RESPONSABLES
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques que es referixen l'article 42 de la Llei General
Tributària.
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallida, concursos, societats i entitats en general, en
els supòsits i amb l'abast previstos en l'article 43 de l'Esmentada Llei.
Article 5t. EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS
D'acord amb el que establix l'article 9é del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, no
podran reconéixer-se altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les
normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació de tractats internacionals.
S'establix una bonificació del 5% sobre la quota tributària determinada per
l'aplicació de la tarifes d'esta Ordenança per a aquells rebuts el cobrament de dels
quals la taxa estiga domiciliat en entitat financera. Les domiciliacions produiran
efecte per al següent període impositiu, llevat que es presenten en l'Ajuntament
abans de la finalització del període d'exposició pública del padró, i en este cas
assortiran doble efecte, el corresponent a la materialització del cobrament a
través de l'entitat financera i l'aplicació de la bonificació per al període en què es
presenten. Si l'orde de domiciliació es presenta després de la conclusió del període
d'exposició pública i amb anterioritat a l'inici del període voluntari de cobrament
no s'aplicarà la bonificació fins a l'exercici següent, encara que eventualment es
procedisca al cobrament via domiciliació bancària per al dit exercici

Article 6é. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. Es prendrà com a base la longitud en metres lineals de l'entrada o pas de
vehicles i de la reserva d'espais, distància que es computarà en el punt de major
amplitud o amplària de l'aprofitament, açò és, l'existent entre les plaques de
reserva a què més avant es farà referència.
Per a tots els guals el mínim a liquidar serà una amplària d'accés de 3'5 m.l. En el
cas que l'accés siga superior es liquidarà per fraccions de 0'5 m.l. addicionals
arredonint a l'alça, segons les tarifes més avant reflectides.
Es podrà concedir, a petició de l'interessat, reserva d'aparcament superior a la
distància de l'entrada o pas de vehicles i sempre que segons l'Ajuntament estiga
degudament justificat. Independentment de l'amplària de l'accés es liquidarà la
taxa en fraccions de ½ metre lineals addicionals, a l'amplària mínima de 3'5 m.l.
mencionada arredonint a l'alça, d'acord amb la formula que es determina més
avant.
Per al càlcul de les tarifes s'utilitzaran segons el cas les següents variables i
coeficients:
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M.l: Variable metres lineals d'ocupació: mínim 3'5 m.l. o superior.



Nº v: Variable nombre de vehicles de capacitat.
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Vm: Paràmetre del valor de mercat estimat de metre quadrat i any:
12’25€.


Ci: Coeficient d'intensitat d'ús en funció del nombre de vehicles de 1'2
o superior en funció del nombre de vehicles.



Cr: Coeficient de relació entre el valor de mercat estimat de
l'aprofitament i el gravamen, que es fixarà atenent a condicionants
com, l'exercici d'activitat econòmica, promoció de l'aparcament fora
de via pública, ús residencial, horari d'ús, etc.

2. La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa s'obtindrà aplicant les següents
tarifes:
2.1. GUAL TIPUS A: DESTINAT A ÚS FAMILIAR O PER A ÚS EXCLUSIU DE
COMUNITATS DE COPROPIETARIS


Amb espai interior útil fins a 3 vehicles automòbils i fins a tres metres
i mig lineals de gual i/o reserva d'aparcament: 35,50€.
Cr = 0,69



Per a espai interior útil de 4 o més vehicles i fins a tres metres i mig
lineals de gual i/o reserva d'aparcament, la tarifa es calcularà d'acord
amb la següent fórmula:
Cr = 0,69
3,5 x 12,25 x 0,69 x (1 + ( 0,1 x (Nº vehicles – 1)))
Sent “Nº vehicles”: el nombre de vehicles per als que hi ha espai
interior útil.



Amb espai interior útil fins a 3 vehicles automòbils que sol·liciten una
reserva d'aparcament superior a les dimensions de la porta d'accés, la
formula de càlcul serà:
Cr = 0,69
( 3,5 + metres addicionals) x 12,25 x 0,69 x 1,2



Per a espai interior útil de 4 o més vehicles i que sol·liciten una
reserva d'aparcament superior a les dimensions de la porta d'accés, la
formula de càlcul serà:
Cr = 0,69
( 3,5 + metres addicionals) x 12,25 x 0,69 x (1 +( 0,1 x (Nº vehic. – 1)))

A títol indicatiu s'aplicarà el següent quadro de tarifes:
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Vehicles

Fins 3’5 m l

0’5 m l
adic./accés

1ml
adic./accés

1’5 m l
adic./accés

1

35,50

40,57

45,64

50,72

2

35,50

40,57

45,64

50,72

3

35,50

40,57

45,64

50,72
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Vehicles

Fins 3’5 m l

0’5 m l
adic./accés

1ml
adic./accés

1’5 m l
adic./accés

4

38,46

43,95

49,45

54,94

5

41,42

47,33

53,25

59,17

6

44,38

50,72

57,05

63,39

7

47,33

54,10

60,86

67,62

8

50,29

57,48

64,66

71,85

9

53,25

60,86

68,47

76,07

10

56,21

64,24

72,27

80,30

11

59,17

67,62

76,07

84,53

12

62,13

71,00

79,88

88,75

13

65,08

74,38

83,68

92,98

14

68,04

77,76

87,48

97,20

15

71,00

81,14

91,29

101,43

16

73,96

84,53

95,09

105,66

17

76,92

87,91

98,89

109,88

18

79,88

91,29

102,70

114,11

19

82,83

94,67

106,50

118,34

20

85,79

98,05

110,31

122,56

21

88,72

101,40

114,07

126,75

...

...

...

...

...

En els casos que no es pugui accedir mitjançant vehicles a motor de 4
rodes perquè l'accés no ho permet i es vadee mitjançant ciclomotor o
motocicleta, la taxa serà del 50% del de Tipus A de fins a 3 vehicles:
17,75€.

2.2. GUAL TIPUS B: DESTINAT A GARATGE, TANT PÚBLIC COM PRIVAT


Amb espai interior útil per a qualsevol nombre de vehicles automòbils
i fins a tres metres i mig lineals de gual y/o reserva d'aparcament, la
formula de calcule serà:
Cr = 1,87
3,5 x 12,25 x 1,87 x ( 1 + ( 0,1 x ( Nº vehicles – 1)))



Per a aquells que sol·liciten una reserva d'aparcament superior a les
dimensions de la porta d'accés, la formula de càlcul serà:
Cr = 1,87
(3,5 + metres addicion. ) x 12,25 x 1,87 x (1 + ( 0,1 x ( Nº vehic. – 1)))
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A títol indicatiu tindríem el següent quadro de tarifes:

Vehicles

Fins 3’5 m l

0’5 m l
adic./accés

1ml
adic./accés

1’5 m l
adic./accés

1

80,18

91,63

103,08

114,54

2

88,19

100,79

113,39

125,99

3

96,21

109,96

123,70

137,45

4

104,23

119,12

134,01

148,90

5

112,25

128,28

144,32

160,35

6

120,26

137,45

154,63

171,81

7

128,28

146,61

164,93

183,26

8

136,30

155,77

175,24

194,71

9

144,32

164,93

185,55

206,17

10

152,33

174,10

195,86

217,62

11

160,35

183,26

206,17

229,08

12

168,37

192,42

216,48

240,53

13

176,39

201,59

226,78

251,98

14

184,41

210,75

237,09

263,44

15

192,42

219,91

247,40

274,89

16

200,44

229,08

257,71

286,34

17

208,46

238,24

268,02

297,80

18

216,48

247,40

278,33

309,25

19

224,49

256,56

288,63

320,71

20

232,51

265,73

298,94

332,16

21

240,45

274,80

309,15

343,51

...

...

...

...

...

2.3. GUAL TIPUS C: DESTINAT A TALLER DE REPARACIONS, NAUS DE CÀRREGA I
DESCÀRREGA, I EMPRESA EN GENERAL


C.1 Nocturn o diürn: 48,36€
Per a aquells que sol·liciten una reserva d'aparcament superior a les
dimensions de la porta d'accés, la formula de càlcul serà:
Cr = 0,94
( 3,5 + metres addicionals) x 12,25 x 0,94 x 1,2
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C.2 De 0,1 a 24 hores: 96,21€
Per a aquells que sol·liciten una reserva d'aparcament superior a les
dimensions de la porta d'accés, la formula de càlcul serà:
Cr = 1,87
( 3,5 + metres addicionals) x 12,25 x 1,87 x 1,2



C.3 Nocturn o diürn amb aparcament per a vehicles en l'immoble
on se situa l'activitat:
Per a aquells que sol·liciten una reserva d'aparcament superior a les
dimensions de la porta d'accés i en funció del nombre de vehicles de
capacitat en l'aparcament, la formula de càlcul serà:
Cr = 0,94
(3,5 + metres addicional.) x 12,25 x 0,94 x (1 + (0,1 x (Nºvehicles – 1)))



C.4 De 0,1 a 24 hores amb aparcament per a vehicles en l'immoble
on se situa l'activitat:
Per a aquells que sol·liciten una reserva d'aparcament superior a les
dimensions de la porta d'accés i en funció del nombre de vehicles de
capacitat en l'aparcament, la formula de càlcul serà:
Cr = 1,87
(3,5 + metres addicional.) x 12,25 x 1,87 x (1 + (0,1 x (Nºvehicles – 1)))
Quan l'objecte de l'empresa siga la compravenda, reparació o lloguer
de vehicles automòbils o camions es tindran en compte els següents
criteris a l'hora del còmput de vehicles en l'aplicació de la fórmula per
al càlcul de la taxa:
a) L'espai o places destinats a exposició de vehicles nous no
computarà a l'efecte del Nº de vehicles en la fórmula de
càlcul. Així mateix tampoc computaran aquells en situació de
magatzematge per a venda fora del local d'exposició.
b) L'espai o places destinats a exposició de vehicles de segona
mà no computarà a l'efecte del Nº de vehicles en la fórmula
de càlcul.
c) L'espai destinat a vehicles en producció, reparació, no es
tindrà en compte a l'efecte del Nº de vehicles en la fórmula de
càlcul.
d) L'espai destinat a places d'aparcament de vehicles en
situació de pendent de producció o reparació, es tindrà en
compte a l'efecte del Nº de vehicles en la fórmula de càlcul en
un 25% amb arrodoniment a la baixa al nombre natural més
pròxim.
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e) L'espai destinat a places d'aparcament de vehicles per a
clients o treballadors, es tindrà en compte a l'efecte del Nº de
vehicles en la fórmula de càlcul en un 100%.
f) A l'efecte del Nº vehicles, les places d'aparcament per a
camió o equivalent computaran com 2 vehicles turisme. El
present criteri serà aplicable al conjunt de guals regulats en la
present Ordenança.

2.4. TIPUS D. RESERVA D'APARCAMENT PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA:


Reserva d'aparcament en via pública en la part no coincident amb gual
de la vorera per a accedir, si és el cas, a l'interior de l'immoble.
Cr = 2,81
( Nº metres lineals de reserva ) x 12,25 x 2,81

A títol indicatiu tindríem el següent quadro de tarifes:
Metres lineals de
reserva

Tarifa

1

34,42

2

68,85

3

103,27

4

137,69

5

172,11

6

206,54

7

240,96

8

275,38

9

309,80

10

344,23

11

378,65

...

...

En les vies d'aparcament alternatiu temporal, es podrà habilitar a petició del
contribuent, en el costat de la via enfrontat al de l'immoble o en la immediata
proximitat, una superfície equivalent sense que açò supose ni increment ni
decrement de la quota i sense perjudici del dret de tercers si escau a obtenir el
corresponent gual si tinguessin accés a la via pública des del seu immoble
3. Per expedició de placa senyalitzadora amb motiu de nova autorització o
emissió de duplicat per qualsevol circumstància: 20,00 € per unitat.
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Article 7é. MERITACIÓ
1. Esta taxa es meritarà per primera vegada quan se sol·licite l'ús privatiu o
aprofitament especial o quan s'inicie l'ús privatiu o l'aprofitament especial que
origina la seua exacció sense haver-ho sol·licitat. Posteriorment la meritació tindrà
lloc el dia 1 de gener de cada any.
2. El període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial. En tot cas la quota
anual exigida tindrà el caràcter d'irreductible.
Article 8é. NORMES DE GESTIÓ
1. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o
realitzat, sent irreductibles pel període autoritzat.
El primer pagament de la tarifa es farà al concedir la llicència l'Ajuntament, per
mitjà del sistema d'autoliquidació. Els posteriors es faran sobre l'oportú padró de
contribuents per este concepte.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió hauran de sol·licitar
prèviament la consegüent autorització, fent constar de forma detallada
l'aprofitament que sol·licita.
3. Comprovades les sol·licituds formulades, d'estimar-se conformes, es concediran
les autoritzacions. En cas contrari, es notificarà a l'interessat a fi de que esmene
les deficiències, i es girarà la liquidació complementària que procedisca. Les
autoritzacions es concediran una vegada esmenades les diferències i realitzat
l'ingrés complementari.
Els obligats al pagament hauran de presentar l'oportuna declaració en cas
d'alteració o baixa dels aprofitaments ja concedits. Els que incomplisquen esta
formalitat seguiran obligats al pagament de l'exacció. Tals declaracions produiran
efecte a partir del primer de gener de l'any següent.
4. No es permetrà l'ocupació o utilització privativa fins que no s'efectue l'ingrés i es
concedisca l'autorització.
Els titulars de les llicències, inclús els que estigueren exempts del pagament de
drets, hauran de proveir-se en l'Ajuntament de plaques reglamentàries per a la
senyalització de l'aprofitament. En tals plaques constarà el número de registre de
l'autorització i hauran de ser instal·lades en forma permanent, delimitant la
longitud de l'aprofitament.
Les obres, col·locació de senyals i pintura de rastell necessàries per a la
instal·lació de guals, s'efectuaran pel titular a costa seu, sempre davall la
inspecció tècnica de l'Ajuntament.
La falta d'instal·lació de plaques o ocupació d'altres diferents de les
reglamentàries, impedirà als titulars de llicències l'exercici del seu dret a
l'aprofitament.
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Quan a un mateix local s'accedisca o se sol·licite reserva d'aparcament para més
d'una porta o accés, s'haurà de sol·licitar tantes autoritzacions com a accessos o
reserves es pretenguen, encara que els dits accessos siguen contigus.
S'exaccionaran tantes taxes com a llicències es concedisquen amb la seua
corresponent numeració.
En aquells guals, en els que per les característiques de la via pública, es faça
necessari i així se sol·licite i s'informe favorablement pels servicis tècnics, una
reserva d'aparcament enfront de l'accés per al que se sol·licita el gual, s'expedirà
un duplicat de la placa del gual corresponent.
5. Autoritzada l'ocupació, s'entendrà prorrogada automàticament mentres no se
sol·licite la baixa per l'interessat o es declare la seua caducitat.
Quan no s'autoritzara l'aprofitament especial sol·licitat, o per causes no
imputables a l'interessat no poguera tindre lloc el seu gaudi, procedirà la devolució
de l'import satisfet.
6. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari es faran efectives en
via de constrenyiment, d'acord amb les normes del vigent Reglament General de
Recaptació.
7. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no
hagen pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la
declaració de les quals es formalitzarà l'oportú expedient, d'acord amb el que
preveu l'esmentat reglament.
8. Les llicències del gual s'anul·laran:
 Per no conservar en perfecte estat la senyalització de les mateixes.
 Per no ús o ús indegut.
 Per no satisfer les taxes corresponents.
Article 9é. INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries i les sancions que
a les mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà al que disposen els articles
178 i següents de la Llei General Tributària i en les disposicions que la
complementen i desenrotllen, d'acord amb el que establix l'article 11 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Article 10é. VIGÈNCIA
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial
de la Província (8 de març de 2017), i començarà a aplicar-se a partir de l'endemà,
fins que s'acorde la seua modificació o derogació.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1ª
En l'exercici 2017 aquells aprofitaments als quals els siga aplicable els epígrafs C.3
i C.4, l'import de la taxa es prorratejarà per trimestres naturals complets,
excloent aquell en el qual, o bé se sol·licite o es notifique l'acord d'iniciació
d'inspecció.
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