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ORDENANÇA REGULADORA DE 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. 

   

Article 1. Fonament legal.  
 
Esta entitat local, d'acord amb allò que s'ha disposat en l'article 106, apartat 1, de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat 
reglamentària que li atribuïx l'article 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, i conforme a allò que s'ha previst en 
l'article 20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, 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 de les quals 
s'efectuarà amb subjecció a allò que s'ha previst en esta Ordenança i en l'Ordenança 
Fiscal General sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals. 
  
Art. 2. Fet imposable.  
 
El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa el constituïx el següent 
supòsit d'utilització privatiu o aprofitament especial del domini públic local: 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, previst en 
la lletra h) de l'apartat 3 de l'article 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Article 3. Subjecte passiu.  
 
1. 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 33 de la Llei General 
Tributària, que gaudisquen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en 
benefici particular, conforme al supòsit que s'indica en l'article anterior. 
 
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 
qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 
 
Art. 4. Responsables. 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques que es referixen els articles 38 i 39 de la Llei General 
tributària. 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast previstos en l'article 40 de la citada Llei. 
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Art. 5. Exempcions, reduccions i bonificacions.  
 
D'acord amb allò que s'ha establit en l'article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, 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. 
 
Art. 6. Quota tributària.  
 
La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa s'obtindrà per l'aplicació de les següents 
tarifes: 
 

 PREU 
Per cada gual (mínim 3 m.) 35,00.-€
Per cada metre o fracció 
superior als 3 m. 

15.00.-€

Per cada placa de gual ( 1a

adquisició) 
10.00.-€

 
En el cas que el període impositiu no coincidisca amb l'any natural, se prorrateará la 
quota resultant per trimestres naturals, sempre per excés. 
 
Art. 7. Meritació. 
 
1. Esta taxa es meritarà per primera vegada quan s'inicie l'ús privatiu o l'aprofitament 
especial que origina la seua exacció. Posteriorment la meritació tindrà lloc el dia 1 de 
gener de cada any i s'exaccionarà mitjançant el sistema de padró o matrícula. 
  
2. El període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o 
cessament en la utilització privatiu o aprofitament especial, en el cas este de la qual 
s'ajustarà a la periodicitat que s'indica en l'article anterior. 
 
Art. 8. Declaració i ingrés.  
 
1. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat, sent 
irreductibles pel període autoritzat. En el supòsit de les plaques, el depòsit del preu de 
la placa, es reembossarà quan l'interessat la torne a l'Ajuntament, per qualsevol 
concepte, sempre que la mateixa s'entregue en les condicions d'ús necessari per al seu 
reutilització. 
 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió hauran de sol·licitar prèviament 
la consegüent autorització, fent constar les dades necessàries a efectes de poder 
liquidar la taxa. En el cas d'altes inicials l'import de la Taxa se satisfarà pel sistema de 
l'ingrés directe en el termini assenyalat en l'article 20 del Reglament General de 
Recaptació, no obstant això, l'Administració podrà exigir el depòsit previ del seu import 
total o parcial. 
Els preus corresponents a aprofitaments autoritzats, es recaptaran mitjançant rebut en 
el termini que en cada cas s'establisca per acord del Ple de la corporació. 
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Els titulars de les llicències, hauran de proveir-se a l'Ajuntament de la placa 
degudament homologada per a la senyalització de l'aprofitament, sent al seu càrrec les 
despeses d'adquisició i d'instal·lació. La placa es col·locarà en un lloc visible. Així 
mateix hauran de pintar el rastell del Gual Permanent amb groc. La falta d'instal·lació 
de les plaques impedirà als titulars de les llicències l'exercici del seu dret a 
l'aprofitament. 
 
3. Comprovades les sol·licituds formulades, d'estimar-se conformes, es concediran les 
autoritzacions. En cas contrari, es notificarà a l'interessat a l'objecte 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. 
 
4. No es permetrà l'ocupació o utilització privativa fins que no s'efectue l'ingrés i es 
concedisca l'autorització. 
 
5. Autoritzada l'ocupació, s'entendrà prorrogada automàticament mentre no es sol·licite 
la baixa per l'interessat o es declare la seua caducitat. 
 
6. La presentació de la baixa produirà efectes a partir del primer dia del trimestre 
següent al període autoritzat. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de 
continuar abonant la taxa. 
 
7. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via 
de pressa, amb arreglament a les normes del vigent Reglament General de Recaptació. 
 
8. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen 
pogut fer-se efectives pel procediment de pressa, per a la declaració del qual es 
formalitzarà l'oportú expedient, d'acord amb allò que s'ha previst en el citat Reglament. 
 
Art. 9. Infraccions i sancions.  
 
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i les sancions que a les 
mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà allò que s'ha disposat en els articles 
77 i següents de la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i 
desenrotllen, conforme a allò que s'ha establit en l'article 11 de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
Art. 10. Vigència.  
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial 
de la Provincia i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2004, fins que 
s'acorde la seua modificació o derogació expressa. 
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Aprovació 
 
Esta ordenança, que consta de deu articles, va ser aprovada pel Ple de la Corporació 
en sessió extraordinària celebrada el dia 14 d’octubre de 2003. 
 
 
Diligència per fer constar que, el dia 27 de desembre de 2003, va se publicada aquesta ordenança en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 307, cosa que començà aplicar-se el dia següent al de la seua 
publicació. 
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