ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20

REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES
A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE LA VIA
PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE
VEHICLES, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES
DE QUALSEVOL MENA
Article 1. Fonament legal
De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 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 s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels elements necessaris
per a la determinació de la quota tributària en la Taxa per Entrada de Vehicles a través de les voreres i
Reserva de la Via Pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:
1)
2)
3)

La utilització privativa o l'aprofitament especial per entrada de vehicles per les vies públiques.
La construcció, manteniment, modificació o supressió d'aquestes entrades.
La reserva de via pública per a aparcaments exclusius o càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la LGT que utilitzin i aprofitin especialment el domini públic local
en benefici particular.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General
Tributària i a l'Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària
SUPÒSITS
Entrada amb prohibició d'estacionament:
Fins a 3 m lineals/any
Cada metre o fracció més/any
Reserva d'Estacionament de la via pública per a aparcaments exclusius
Cada any

QUOTES
101,70 €
33,90 €
124,00 €

Article 6. Beneficis fiscals
L'Estat, les Comunitats Autònomes, i les Entitats locals o de dret públic no estaran obligats al pagament
de la taxa per utilitzacions inherents als serveis públics que explotin directament o pels que interessin a la
seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
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Article 7. Acreditament
S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment de la sol·licitud de la corresponent
autorització.
Els successius acreditaments de la taxa es produiran l'1 de gener de cada any, comprenent el període
impositiu l'any natural.
L'import de la quota de la taxa es prorratejarà per semestres naturals, a petició del subjecte passiu, en els
supòsits d'alta o baixa definitiva de padró.

Article 8. Normes de gestió de la taxa
1) Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran o autoliquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat. Els metres d'aprofitament s'entenen sempre de la vorera o via pública i en cap cas
s'entenen en l'entrada de l'immoble.
2) Quan es tracti d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, l'Ajuntament formarà un padró
de periodicitat anual.
3) Les persones o entitats interessades en els aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de
sol·licitar-ne prèviament l'autorització.
4) Els serveis municipals efectuaran, en el seu cas, una actuació comprovatòria abans de concedir
l'autorització.
5) Si es denega l'autorització es retornarà el 75% de l'import ingressat.
6) Un cop concedida l'ocupació s'entendrà prorrogada mentre l'interessat no presenti la declaració de
baixa.
7) Les noves altes de guals es prorratejaran per semestres naturals, i s'inclouran en el padró de l'any
següent al de l'alta.
8) Les baixes i els canvis de tipologia de guals tindran efectes en el padró fiscal del mateix exercici o
en el de l'exercici immediat següent en funció de que s'hagi cursat la corresponent baixa efectiva i se'n
tramiti la sol·licitud durant el 1r. trimestre de l'any o amb posterioritat.
En els supòsits en què no es pugui executar el fet imposable que motiva la taxa, per raó d'obres públiques
executades per l'Ajuntament o altres motius no imputables al contribuent, la quota de la taxa es
prorratejarà per trimestres naturals, generant o bé una quota menor o una devolució d'ingrés.
9) Quan se sol·liciti la baixa total del gual i en aquells supòsits en què s'hagi efectuat rebaix de vorera,
caldrà retornar-la al seu estat anterior. En cas contrari, tributarà com a entrada sense prohibició
d'estacionament.
En aquests supòsits de baixes totals o definitives, es prorratejarà la quota per semestres naturals,
generant o bé una quota menor o una devolució d'ingrés.
10) La recaptació de la Taxa per Guals es realitzarà per part de l’Ajuntament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal
que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta
ordenança

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en
sessió realitzada el dia 2 d’octubre de 2009, entrarà en vigor i serà aplicable a partir de l’endemà de la
seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins
que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents.
El Secretari,
Josep Guillén Viñas
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