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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.3.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL, PER L'ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I
RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE VEHICLES,
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

Article 1r. – Fonament legal i naturalesa
D’acord amb el que disposen els articles 133 i 142 de la Constitució, articles 106 de la Llei7/85
Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya i
articles 15 a 27 de la Llei 39/1988,de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, amb
la redacció donada per la Llei 25/1998 de 13 de juliol, s'estableix una taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial, per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de
la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, i càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la
qual s'atenen al disposat a l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2n. - Fet imposable
El fet imposable està constituït per la utilització privativa o aprofitament especial que suposa
l'entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per aparcaments
exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Article 3r. – Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, les persones o entitats a
favor de les quals s'atorguin les llicències, o aquelles que es beneficiïn de l'aprofitament, si s'ha
procedit sense l'oportuna autorització.
Els subjectes passius, o obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, són en
concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les entitats a què fa
referència l'article 33 de la Llei General Tributària:
a) Que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular,
d'acord amb algun dels supòsits previstos a l'article 20.3 de la Llei d'Hisendes Locals.
b) Que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats pels serveis o activitats locals que prestin o
realitzin les Entitats locals, d'acord amb algun dels supòsits previstos a l'article 20.4 de la Llei
d'Hisendes Locals.
En les taxes establertes per l'entrada de vehicles a través de les voreres, tindran la condició de
substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals que tinguin accés d'entrada de
vehicles.
Article 4t. - Responsables

Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast
que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5è. - Quantia
La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
Epigraf primer. Reserva
Per cada 3 metres,

45 €

Per cada metre superior o fracció 15 €
Per cada placa de gual

50 €

Epígraf segon. Drets anuals de gaudiment
1.- Per cada gual que es col·loqui en una porta per a facilitar l'entrada de vehicles a l'edifici,
6,00 € /metre lineal a l’any
Article 6è. - Exempcions, reduccions i bonificacions
No es podran concedir altres exempcions, reduccions o bonificacions que les determinades a la
Llei 39/1988,de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Quan alguna persona al·legui que té dret a alguna reducció, bonificació o exempció, haurà de
demostrar davant l'Ajuntament que realment té dreta ella, aportant la legislació o tractat per
mitjà del qual aquesta existeix.
Article 7è. – Normes de gestió
Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa que precedeix, es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes de temps assenyalats als
respectius epígrafs.
Les persones o entitats interessades en la concessió dels aprofitaments especificats en aquesta
Ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, realitzar el dipòsit previ
a què fa referència el proper apartat, i formular una declaració acompanyant un plànol detallat
de l'aprofitament i de la seva situació dins el Municipi.

Els serveis tècnics de l'Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions formulades pels
interessats, concedint-se les autoritzacions si no es troben diferències amb les peticions de
llicències: si es donessin diferències, es notificarien les mateixes als interessats, i es girarien, en
el seu cas, les liquidacions complementàries que procedissin, concedint les autoritzacions una
vegada subsanades les diferències pels interessats, i en el seu cas, realitzats els ingressos
complementaris que procedeixin.
En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest Ajuntament,
la devolució de l'import ingressat.
Una vegada autoritzada la sol·licitud, s'entendrà prorrogada anyalment fins que no es presenti
la declaració de baixa pel interessat.
Anyalment es formarà un padró en el qual hi figuraran els contribuents afectats i les quotes
respectives que es liquidin, per aplicació de la present Ordenança, el qual serà exposat al
públic per quinze dies a efectes de reclamacions, previ anunci al Butlletí oficial de la Província i
edictes en la forma en què s'acostuma afer a la localitat.
Transcorregut el termini d'exposició pública, l'Ajuntament resoldrà sobre les reclamacions
presenta de si aprovarà definitivament el padró, el qual servirà de base per als documents de
cobrament corresponents. Pel cas de què al llarg de l'exposició pública no es formulessin
reclamacions, el padró s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'acord exprés.
Les baixes hauran de cursar-se, com a molt tard, l'últim dia laborable del respectiu període, per
a fer efecte a partir del següent. Els qui incompleixin l'obligació seguiran subjectes al pagament
de l'exacció.
Les altes que es produeixin dins l'exercici, faran efectes des de la data en què neix l'obligació
de contribuir; per l'Administració es procedirà a notificar als subjectes passius la liquidació
corresponent a l'alta al padró, amb expressió:
a) dels elements essencials de la liquidació.
b) dels medis d'impugnació que puguin ésser exercits, amb indicació de terminis i organismes
en els quals hauran de ser interposats.
c) del lloc, termini i forma en què haurà d'ésser satisfet el deute tributari.
Si per causes no imputables a l'obligat al pagament, no té lloc la utilització privativa o
aprofitament especial, es procedirà a la devolució de l'import que correspongui.
Quan la utilització privativa o aprofitament especial, comporti la destrucció del domini públic
local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa, està obligat al reintegrament del
cost total de les despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.

Article 8è. – Obligació de pagament
L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
-Tranctant-se de concessions de nous aprofitaments, en el moment de demanar la
corresponent llicència.
-Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia primer de cada
exercici econòmic.
El pagament de la taxa es realitzarà:
-Tractant-se de nous aprofitaments, per ingrés directe a les oficines municipals o en el lloc on
estableixi l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la corresponent llicència.
-Tractant-se d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, es realitzarà en les oficines municipals,
una vegada s'hagi comunicat a l'obligat al pagament, la quantia que li correspon, en els
terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
Article 9è. – Notificacions de les taxes
La notificació del deute tributari en supòsits d'aprofitaments singulars s'ha de fera l'interessat
en el moment en què es presenta l'autoliquidació, amb caràcter previ a l'ocupació o
aprofitament.
Malgrat el que disposa el paràgraf anterior, si quan s'ha verificat l'autoliquidació aquesta
resulta incorrecta, s'ha de practicar una liquidació complementària.
En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats de caràcter periòdic, s'ha de
notificar personalment l'alta en el registre de contribuents. La taxa corresponent als exercicis
successius s'ha de notificar col·lectivament, mitjançant l'exposició pública del padró en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel període que es publiqui en el Butlletí oficial de la
Província.
A l'empara del que disposa la disposició transitòria 2a de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter
periòdic regulades en aquesta ordenança que són conseqüència de la transformació dels
anteriors preus públics, no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el
subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l'obliga tal pagament del preu públic al qual
substitueix.
Article 10è. – Normes de gestió, liquidació, inspecció, recaptació, infraccions, penalitat, etc.
En allò no previst en aquesta Ordenança, la gestió, liquidació, inspecció, recaptació,
infraccions, penalitat, etc. es realitzarà d'acord amb el que determina la Llei General Tributària,

la Llei 39/1988,i altres disposicions reguladores de la matèria, així com les normes dictades o
que es dictin per al desenvolupament d'aquelles o per l'aplicació de les taxes.
Article 11è. - Infraccions, sancions, via d'apressament i partides fallides
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions així com a la determinació de les sancions
que per les mateixes corresponguin en cada cas, s'aplicarà el règim establert a la Llei General
Tributària, altres disposicions que regulin aquesta matèria, i aquelles altres que les
complementin o desenvolupin.
Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari i la seva pròrroga, es faran
efectives per la via d'apressament, amb subjecció a les normes del Reglament General de
Recaptació.
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagin pogut ferse efectives pel procediment d'apressament, per la declaració del qual, es formalitzarà l'oportú
expedient d'acord amb el que preveu el vigent Reglament General de Recaptació.
Disposició final
La present ordenança reguladora de taxa, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999,
continuant en vigor fins que s'acordi la seva modificació o derogació.
La present ordenança que consta d'11 articles, fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament, en la
seva sessió del dia 3 de novembre de 1998. Ha estat modificada parcialment pel Ple de la
corporació en sessió celebrada el 5-10-2010, entrant en vigor la part modificada a partir de l’11-2011.

