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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA DE 
VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES I LA RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER A 
L’APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE VEHICLES, CÀRREGA I DESCÀRREGA 
DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE 

 
ARTICLE 1. FONAMENT, NATURALESA I FET IMPOSABLE 
1. De conformitat amb l'article 58, en relació amb els articles 20.1 i 20.3.h, 

ambdós del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s´aprova el test refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, este ajuntament establix la taxa per 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local amb entrada de 
vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol classe. 

La seua naturalesa és la de taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local.  

2. Seran objecte de la present ordenança els aprofitaments següents: 
EPÍGRAF 1. L'autorització per a l'entrada de vehicles en edificis o cotxeres a 

través de les voreres. 
EPÍGRAF 2. Reserva de via pública per a càrrega i descàrrega de mercaderies 

de qualsevol classe. 
ARTICLE 2. MERITACIÓ I PERÍODE IMPOSITIU 
1. La taxa es merita el primer any al concedir-se l'autorització per a l'aprofitament 

de què es tracte, o des que s'inicie este o en tinguera coneixement l'administració 
municipal si es va procedir sense la necessària autorització. 

En els anys següents a l'alta, la taxa es meritarà l’un de gener i el període 
impositiu coincidirà amb l'any natural. 

2. En esta taxa no s'admetrà benefici o cap reducció. 
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS 
Són subjectes passius de la taxa les persones o entitats a favor de les quals 

s'atorguen les llicències, o els que es beneficien de l'aprofitament si es va procedir 
sense l'oportuna autorització. 

ARTICLE 4. BASES 
Es prendrà com a base de gravamen de la present taxa, la longitud en metres 

lineals o fracció de l'ocupació autoritzada, d'acord amb les tarifes que s'establixen per a 
cada un dels epígrafs especificats en l'article 1.2. 

ARTICLE 5. QUOTES TRIBUTÀRIES 
1.- La quantia de la taxa regulada en esta ordenança serà la fixada en les tarifes 

contingudes en l’apartat següent. 
2.- Les tarifes de la taxa seran les següents, prenent com a base la longitud en 

metres lineals de l’entrada, pas de vehicles o de la zona reservada per a càrrega o 
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, distància que computarà en el punt de 
major amplària d’aprofitament: 

AMPLÀRIA IMPORT 
Fins 2'5 metres o fracció de l’entrada de vehicle, a l’any 60 € 
Si excedix de 2'5 metres l’entrada de vehicles, a l’any 96 € 

Per entrada de vehicles en edificis amb tres vivendes o més, o cotxeres 
col·lectives, per metre lineal, fracció i any 

 



AMPLÀRIA IMPORT 
Fins 2'5 metres o fracció de l’entrada de vehicle, a l’any 75 € 
Si excedix de 2'5 metres l’entrada de vehicles, a l’any 120 € 
3. Les quantitats exigibles d’acord amb estes tarifes es liquidaran per cada 

aprofitament sol·licitat o realitzat, podent-se liquidar per semestres quan la sol·licitud o 
aprofitament realitzat comprenga un període inferior a l’any. 

Els canvis de titularitat de les autoritzacions d'entrada de vehicles a través de les 
voreres no estaran subjectes a tributació sense perjudici de la comprovació que tant 
l’immoble com el nou titular reuneixen els requisits exigits en la normativa d’ aplicació, 
per a això es tramitarà l’ oportú expedient. 

Tampoc estaran subjectes a tributació els supòsits en que, una persona que ja 
siga titular d’una autorització per a l’entrada de vehicles a través de les voreres sol·licite 
traslladar l’esmentada autorització i la placa corresponent a un altre immoble de la seva 
propietat. Sense perjudici d’ això caldrà tramitar el corresponent expedient acreditatiu 
que l’immoble al qual es va a traslladar l’autorització reuneix els requisits exigits en la 
normativa vigent sol·licitant per això al titular la documentació que normalment és 
necessària per a l’atorgament d’una autorització nova. 

Els titulars de la concessió de l'aprofitament per a entrada de vehicles a través 
de les voreres hauran de proveir-se en l'Ajuntament de la placa indicativa degudament 
homologada per a la seua senyalització, i aniran al seu càrrec els gastos d'adquisició i 
instal·lació. 

El cost que s’ha de satisfer per la placa serà en cada moment igual al satisfet per 
l'Ajuntament a l'entitat subministradora, inclosos els impostos legalment repercutibles. 
Les plaques hauran de ser instal·lades de forma permanent i visible, mentres dure la 
concessió de l'aprofitament.  

La taxa de gual i l’import a satisfer per la placa seran exigits en règim 
d’autoliquidació en el moment de sol·licitar l’aprofitament corresponent. 

Concedida l'autorització municipal, els interessats hauran de procedir, sota la 
direcció del personal de l'Ajuntament, al pintat del rastell de color groc, que coincidirà 
amb els metres lineals i/o fracció autoritzats. S'haurà de repintar de forma periòdica o, 
almenys, una vegada a l'any. 

Els titulars de la concessió de l'aprofitament de reserva d'estacionament per  a 
càrrega i descàrrega hauran de proveir-se de les plaques indicatives degudament 
homologades per a la senyalització, i seran al seu càrrec els gastos d'adquisició i 
manteniment. 

Concedida l'autorització municipal, els interessats hauran de procedir, sota la 
direcció del personal de l'Ajuntament, al pintat del rastell i de la calçada de la forma que 
es determine en l'autorització, que coincidirà amb els metres lineals i/o fracció 
autoritzats. S'hauran de repintar de forma periòdica o, almenys, una vegada a l'any. 

ARTICLE 6. NORMES DE GESTIÓ 
1. Els subjectes passius declararan els elements tributaris que utilitzen, 

especificant-ne les característiques en el model d’instància que facilitarà l’ajuntament. 
En el cas de entrada de vehicles a través de les voreres els interessats acompanyaran 
una declaració responsable del nombre de vehicles que poden fer us de l’aprofitament 
de manera simultània, i comunicaran a l'Administració tributària qualsevol variació que 
haja de repercutir en la quantia de la quota tributària. 
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2. Els aprofitaments previstos en esta ordenança seran autoritzats amb un 
informe previ de la Policia Local sobre la procedència o no de l'autorització per ser o no 
possible el aprofitament i en cas de càrrega i descàrrega sobre l'horari i període de 
l'any de parada, si és el cas. 

L'Ajuntament podrà limitar l'horari de reserva d'aparcament en funció de l'ús 
local, així com l'època de l'any en què haja de realitzar-se. Dites circumstàncies hauran 
de figurar en la placa indicativa de l'autorització. 

ARTICLE 7 
1. L'import de la taxa es prorratejarà per semestres en els casos d´alta o baixa. 

Els titulars de les autoritzacions podran sol·licitar la devolució de la part proporcional de 
la taxa efectivament satisfeta quan la sol·licitud de la baixa es produïsca dins del primer 
semestre de l`any. 

2. Una vegada autoritzada l'ocupació, s'entendrà prorrogada anualment mentres 
no presente la declaració de baixa l'interessat.  

L'Ajuntament es reserva la facultat de revocar l'autorització concedida per raons 
d'interés públic. 

ARTICLE 8 
1. Anualment l'Administració municipal crearà un padró o cens d’estos 

aprofitaments, en el qual constaran, almenys, els punts següents: 
nom i cognoms o raó social del propietari de l'immoble o beneficiari de 

l'aprofitament, situació i import de les quotes, el pagament de les quals es realitzarà per 
rebut. 

2. Una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta, les liquidacions 
successives dels períodes anuals es notificaran col·lectivament per mitjà d'un edicte 
que així ho advertisca. 

3. Transcorregut el període voluntari es procedirà a l'exacció del deute per via de 
constrenyiment, amb els recàrrecs i interessos que corresponguen 

 
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l’ajuntament Ple en sessió de 10 

de novembre de 2015, i publicada al BOP nº 249 del dia 30 de desembre de 2015. 
Correcció d’errors en BOP nº 37 de 24 de febrer de 2016. 


