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TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I
RESERVES DE VIA PUBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE
VEHICLES, CÀRREGA, DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL
CLASSE.
ORDENANÇA REGULADORA
Article 1.Fonament i naturalessa
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 de conformitat amb
allò disposat als articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, i conforme a l’article 20 de la mateixa , modificat per la Llei 25/98, de 13
de juliol de Modificació del Régim Legal de Taxes Estatals i de Reordenació de les
Prestacions patrimonials de caràcter públic, aquest Ajuntament estableix la Taxa per
entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via publica per aparcament exclusiu,
parada de vehicles, càrrega, descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, que es regirà per
la present ordenança fiscal, (atenent allò previst a l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988).
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local consistent en l’ entrada de vehicles a través de les voreres i
reserves de via publica per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega, descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe, previst en la lletra h) de l’apartat 3 de l’article 20 de la
LRHL.
Article 3. Subjectes passius
1.- Son subjectes pasius contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les
Entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributàri, a favor de les quals
s’atorgue les llicències o qui es benefície de l’aprofitament.
2.- Tindran la consideració de substituts del contribuent els propietaris de les finques i
locals a que dóne accés les esmentades entrades de vehicle, els quals podran repercutir, en el
seu cas les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 4. Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a que es referiexen els articles 38.1 i 39 de la LGT.
2.- Seran responsables subsidiaris les administradors de les societats i els síndics, Interventors
o liquidadors de quiebres, concursos, societats i entitats en general en els supostos i amb
l’alcalnç que assenyala l’article 40 de la LGT.
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Article 5. Quota tributària.
La quota tributària serà la resultant d’aplicar la següent tarifa:
ZONA

CONCEPTE

IMPORT

POBLE

Preu per metre lineal de vorera
(Mínim anual 49,11 €)

16,37

PLATJA

Preu per metre lineal de vorera
(Mínim anual 134,13 €)

44,71

Article 6. Devengament
La taxa es devenga i per tant naix la obligació de contribuir quan s’inicia l’ús privatiu o
l’aprofitament especial, consistent en l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves
de via publica per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega, descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe.
Article 7. Obligació de pagament
L’ingrés de la quota tindrà el caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb allò disposat a
l’article 26 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, quedant elevat a definitiu al
concedir-se la llicència corresponent. Per tant els liquidarà la taxa per autoliquidació.
L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança naix:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment
de sol·licitar la corresponent llicència.
b) Tractant-se de concessions d'aprofitament ja autoritzades, el dia primer de cada any
natural.
Si el sol·licitant, prèviament a la concessió de la llicència municipal, renuncia expressament a
la mateixa, se li tornarà el 80% de la quantitat ingressada per autoliquidació.
En el cas de denegació de llicència, se li tornarà al sol·licitant el 100 % de la quantitat
ingressada per autoliquidació.
Art. 8.- Normes de Gestió
1.- Les quantitats exigibles segons les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes de temps senyalats. (El període
d’aprofitament no podrà ser inferior a l’any )
2.- Les persones o entitats interessades en la concessió de l'aprofitament regulades en
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aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, i formular
declaració acompanyant plànol detallat de l'aprofitament i de la situació en el municipi.
3.- El serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i
investigaran les
declaracions formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions de no trobar
diferències amb les peticions de llicència.
4.- Cas d'aprovar-se les autoritzacions es giraran les liquidacions que procedesquen.
5.- Una vegada autoritzada l'ocupació s'entendrà prorrogada mentre no es presente la
declaració de baixa per l'interessat.
6.- La presentació de la baixa sortirà efecte a partir del primer dia de l’any natural
següent al de la seua presentació. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de
continuar abonant el preu públic.
7.- En atorgar-se la llicència de Gual Permanent per entrada de vehicles a través de les
voreres, s’hi satisfarà un IMPORT FIX, EN CONCEPTE DE PLACA DE GUAL, import que
s’estarà d’acord amb el preu de mercat en el moment en què s’hi sol·licite la llicència.
La placa de gual permanent s’atorgarà per a identificar que hi existeix autorització
per a l’entrada de vehicles a través de les voreres, per la qual cosa cas de sol·licitar la baixa
d’aquesta autorització, s’exigirà com a requisit previ que siga dipositada l’esmentada placa en
aquestes oficines municipals, doncs la tarifa satisfeta en concepte de placa no pressuposa
l’adquisició d’aquesta, sino la identificació d’existir una autorització administrativa per
l’entrada del vehicle a través de les voreres durant el període comprés entre la sol·licitud i la
baixa d’aquesta llicència.
8.- l’Ajuntament podrà regular zones de càrrega i descàrrega segons les necessitats de
la zona.
Article 9. Suprimit
Article 10. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a infraccions tributàries i a les sancions que corresponen s’estarà a
allò disposat en la LGT i en la seua normativa de desenvolupament.
DISPOSICIÓ FINAL
1.- En tot allò no previst en la present ordenança s’estarà a les disposicions de la LRHL, LGT,
Llei 1/1998, de Dret i Garanties dels contribuents i la resta de normativa de desenvolupament.
2.- La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el "Butlletí Oficial
de la Província" i començarà a aplicar-se a partir del dia següent, restant en vigor fins la seua
modificació o derogació expressa.

