OO.FF. núm 16

Ordenança Fiscal núm. 16

TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES,
RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PERMANENTS I RESERVES TEMPORALS
(càrrega i descàrrega)

Article 1r. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per les entrades
de vehicles a través de les voreres, les reserves de la via pública permanents i reserves
temporals (càrrega i descàrrega), que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes
de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós.

Article 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’ aprofitament especial que té lloc per la
entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per
aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe,
els talls de trànsit o de carrils de circulació i el lloguer de senyals de trànsit i la
instal·lació de protectors de gual, especificat a l’ annex de les tarifes, inclosa
l’activitat administrativa d’atorgament de les preceptives llicències.
2. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta Ordenança, la reserva permanent de
la via pública, atorgada mitjançant llicència municipal a persones que tenen
reconeguda la condició legal de disminuït.

Article 3è. Subjecte passiu.
Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària a
les que s’atorguin les llicències o les que es beneficiïn de l’aprofitament, si s’ha procedit
a disfrutar del mateix sense l’autorització.

Article 4t. Responsables.
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats,
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1 de l’Ordenança
General.

Article 5è. Beneficis fiscals.
L’Estat, les Entitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de
la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials, necessaris per
els serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
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Article 6è. Quota tributària.
1.

La quota tributària consisteix, per a cadascuna de les modalitats d’aprofitament, en la
quantitat resultant d’aplicar les tarifes de l’annex que tenen en compte la categoria
de la via pública on s’instal·lin, la durada i la longitud o superfície de l’ocupació.

2.

Les categories de vies públiques son les que s’assenyalen al llistat ordenat per ordre
alfabètic annex a les Ordenances fiscal:
a) Els carrers que no figurin en la classificació seran considerats com de la darrera
categoria fiscal. Aquesta classificació es mantindrà fins l’1 de gener de l’any
següent en què el Ple de la Corporació aprovi la categoria corresponent així com
la seva inclusió en l’índex de les vies públiques.
b) La tarifa a aplicar serà la corresponent a la via pública per la qual s’accedeixi al
local o en la qual es realitzi la utilització privativa o l’aprofitament especial.
c) Quan el local o l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de
dues o més vies públiques classificades amb categoria diferent s’aplicarà la tarifa
que correspongui a la via de categoria superior.
d) Quan el local només tingui l’accés de públic per la part posterior del bloc
d’habitatges al que pertany i enfront una via pública de categoria diferent, entre
els quals no existeixi calçada de circulació de vehicles, s’aplicarà l’índex o tarifa
que correspongui a la via de categoria inferior. Igual criteri s’aplicarà en la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
e) Els establiments situats en el subsòl de la via pública se’ls hi aplicarà l’índex
corresponent a la qual s’accedeixi al local.

3.

Les entrades o passos de vehicles emplaçats en vies municipals mancades de
voreres satisfaran el 50 % de la quota.

Article 7è. Meritació.
La Taxa es meritarà:
1. Quan es tracti de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de la concessió
de la llicència.
2. Quan es tracti d’aprofitaments que ja estan autoritzats, el primer dia de cada un dels
períodes naturals de temps assenyalats en les tarifes.
3. Quan s’hagi produït l’aprofitament sense haver obtingut la preceptiva llicència, en el
moment del seu inici.

Article 8è. Període impositiu.
1. Quan l’aprofitament especial tingui una duració inferior a un any, el període impositiu
coincidirà amb el que determini la llicència municipal.
2. Quan l’aprofitament especial s’estengui a diversos exercicis, el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en el supòsit d’inici o cessament en l’aprofitament
especial, que s’aplicarà el que s’estableix als apartats següents:
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3. Quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial en el primer semestre,
s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aquest exercici la quota íntegre. Si
l’inici del gaudiment de l’aprofitament especial té lloc el segon semestre de l’exercici
es liquidarà la meitat de la quota anual.
4. Quan cessi el gaudiment de l’aprofitament especial durant el primer semestre de
l’exercici es procedirà a la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament
té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar cap quantitat
5. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o no fossin possibles per causes no
imputables al subjecte passiu, es retornarà l’import satisfet.
Article 9è. Règim d’ ingrés.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es tracti de nous aprofitaments, al presentar la sol·licitud d’autorització,
juntament amb aquesta s’acompanyarà degudament complimentada l’autoliquidació
de la taxa que acrediti el seu pagament, així com la declaració on consti la superfície
de l’aprofitament i els elements que s’instal·laran.
Aquesta autoliquidació tindrà caràcter de liquidació provisional subjecte a
comprovació, d’acord amb el que disposen els articles 120 de la Llei General
Tributària i 40 de l’Ordenança Fiscal General i s’elevarà a definitiva quan es
concedeixi la llicència corresponent.
3. Quan es tracti d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, una vegada
estiguin inclosos en els padrons o matrícules, per anys naturals en la Tresoreria
municipal o on l'Ajuntament determini.

Article 10è. Desperfectes domini públic.
D’acord amb el que es preveu en l’article 24.5 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, quan, per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es
produïssin desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els titulars
de les llicències o els obligats al pagament hauran de procedir al reintegrament total de
les despeses de reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o a reparar els danys
causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments
realitzats, així com a dipositar prèviament a la Caixa Municipal el seu import.

Article 11è. Garantia restitució voreres.
En garantia de la restitució de les voreres i vorades rebaixades per a l’accés de vehicles
als locals i recintes, s’exigirà en concepte de dipòsit la quantitat resultant d’aplicar les
tarifes següents:
Euros
Vorera per cada metre2 o fracció ................................................................

81,45

Vorada per cada metre o fracció .................................................................

45,20
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Article 12è. Normes de gestió.
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps, assenyalats
en els apartats respectius.
2. La longitud autoritzada a la llicència, serà igual a l’amplada que quedi lliure per al pas
exclusiu de vehicles a la línia de façana augmentada en un metre.
Es podrà autoritzar la prolongació de la senyalització horitzontal quan per la longitud
de la calçada o per la llargada dels vehicles es requereixi.
3. La reserva d’espai per a aparcament exclusiu de vehicles, serà la longitud
expressada en metres lineals paral·lelament a la vorada de la vorera de la zona
reservada.
4. En el supòsit d’existir un sol pas construït per a l’accés a dues o més finques o locals
de diferents propietaris, es comprovarà a cadascun, la mida que resulti d'obtenir-se
la vertical des de la línia divisòria o paret mitgera existent entre les indicades finques
o locals.
5. Els canvis de titularitat de les llicències s’hauran de comunicar a l’Ajuntament pels
subjectes que intervenen en la transmissió.
6. Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions
que han formulat els interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben
diferències amb les peticions de llicències. Si n’hi havia, aquestes es notificaran als
interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que escaiguin.
Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin ajustat les diferències i,
si escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents.
7. Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, s’entendrà prorrogada mentre l’interessat no
presenti la declaració de baixa.
8. La presentació de la sol·licitud de baixa requerirà reposició de la infraestructura
afectada i tindrà efectes a partir del primer dia del semestre natural següent al de la
seva reposició. La no presentació de la baixa determinarà l’ obligació de continuar el
pagament de la taxa.
9. La reserva d’espai per la implantació d’un protector de gual serà de 1,60 metres,
corresponents a la longitud ocupada, expressada en els metres lineals paral·lels a la
vorera.

Article 13è. Comprovació i investigació.
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen.
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
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Disposició addicional.
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.

Disposició final.
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en les
sessions del dia 28 de juny de 2018 i el 20 de desembre de 2018. Entrarà en vigor el dia
13 de setembre de 2018 i el dia 1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no s’acordi
la seva modificació o derogació.
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ANNEX TARIFES
Tarifa primera. ENTRADA DE VEHICLES
Categories vies públiques
1a. 2a.i 3a.
Euros
Per cada metre lineal o
fracció al semestre ......................................................... 39,90

4a.
Euros

5a. i 6a.
Euros

34,15

26,85

Tarifa Segona. RESERVA D’ESPAI PERMANENT/COL·LOCACIÓ DE PROTECTOR
DE GUAL.
Categories vies públiques
1a. 2a.i 3a.
Euros
Per cada metre lineal o
fracció al semestre ......................................................... 79,85

4a.
Euros

5a. i 6a.
Euros

67,45

53,70

Tarifa Tercera. RESERVA D’ESPAI TEMPORAL (CARREGA I DESCARREGA) I
ENTRADA DE VEHICLES AMB HORARI LIMITAT.
Categories vies públiques
1a. 2a.i 3a.
Euros

4a.
Euros

5a. i 6a.
Euros

18,65

16,80

Per cada metre lineal o
fracció al semestre ......................................................... 22,75

Tarifa Quarta. RESERVA ESPECIAL DE LA VIA PUBLICA
Categories vies públiques
1a. 2a.i 3a.
Euros

4a. 5a. i 6a.
Euros

Pels primers 50 m2. o fracció, al mes ...................................... 63,10

52,55

Per cada m2. d’excés, al mes ................................................... 1,95

1,60

Reserva especial de la via pública o terrenys d’ús
públic per a les pràctiques de les anomenades
autoescoles o similars
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Tarifa Quinta. RESERVA D’ESTACIONAMENT PROVISIONAL DE CÀRREGA I
DESCÀRREGA PER OBRES AMB UN HORARI MÀXIM DE 8 A 18 HORES NOMÉS
DIES LABORABLES.
Categories vies públiques
1a. 2a. i 3ª
Euros
Per cada metre lineal o
fracció al semestre ................................................................... 22,75

4a.
Euros
20,00

5a. 6a.
Euros
16,80

Tarifa Sisena. RESERVES D’ESTACIONAMENT DE CURTA DURADA QUE
S’UTILITZEN AMB CARÀCTER PARTICULAR (DESCÀRREGUES PUNTUALS,
MUDANCES, INSTAL·LACIÓ DE GRUES MÒBILS, ETC.)

Euros
Per cada metre lineal/hora o fracció (durant les 4 primeres hores) ..................
Per cada metre lineal/hora o fracció (a partir de la 5ª hora) .............................

1,30
0’50

Tarifa Setena. TALLS DE TRÀNSIT O CARRILS DE CIRCULACIÓ
Preus per hora o fracció durant les 4 primeres hores:
Euros
Tall d’un carril en via amb més carrils en el mateix sentit per hora o fracció ...
Tall d’un sentit de circulació a vies de doble sentit per hora o fracció ..............
Tall total de via d’un sentit per hora o fracció ....................................................
Tall total de via de doble sentit per hora o fracció.............................................

12,65
20,25
20,25
25,30

Preus per hora o fracció a partir de la 5ª hora
Tall d’un carril en via amb més carrils en el mateix sentit per hora o fracció ...
Tall d’un sentit de circulació a vies de doble sentit per hora o fracció ..............
Tall total de via d’un sentit per hora o fracció ....................................................
Tall total de via de doble sentit per hora o fracció.............................................

5,10
8,10
8,10
10,15

Tarifa Vuitena. PER LLOGUER DE SENYALS DE TRÀNSIT
Per dia
Euros
Per cada senyal .................................................................................................
Per cada con .....................................................................................................

5,20
2,60
Euros

Fiança per cada 10 peces o fracció ..................................................................

163

50,65

