
1. Taxa per l’entrada de vehicles a través de la vorera i la reserva de 
via pública per a aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies 

de qualsevol mena.

Art.  1r.  De conformitat  amb el  que preveu l'art.  57,  en relació amb l'art.  20.3.h), 
ambdós del text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament 
estableix  la  taxa  per  usos  privatius  o  aprofitaments  especials  per  entrades  de 
vehicles a través de la vorera o des de béns d´us públic a propietats particulars i la 
reserva  de  via  pública  per  a  aparcament  exclusiu,  càrrega  i  descàrrega  de 
mercaderies de qualsevol mena, que es regeix per aquesta ordenança.

Art. 2n. Fet imposable.
El fet imposable està determinat per l'existència dels aprofitaments següents:
a) Entrada de vehicles a través de la vorera o béns d'ús públic en les propietats 
particulars.
b) Reserves a la via pública per a aparcament.
c)  La  reserva  d'espais  a  les  vies  o  els  terrenys  d'ús  públic  per  a  càrrega  o 
descàrrega de mercaderies, a sol·licitud dels comerciants i amb una limitació d'horari 
matinal (de 8 a 14 hores) o vespertí (de 14 a 20 hores).

Art. 3r. Obligació de contribuir.
Naix l'obligació de contribuir des del moment en què l'aprofitament és atorgat o des 
que s'inicia, si es fa sense l'autorització oportuna.

Art. 4t. Subjecte passiu.
Són subjectes passius solidàriament obligats al pagament:
a) Les persones naturals o jurídiques titulars de la llicència respectiva.
b) Els propietaris dels immobles on són les entrades, els passos de vehicles o els 
aprofitaments especials.
Meritació de la taxa

Art. 5è. La meritació de la taxa es produeix en concedir-se l'autorització o la llicència 
per  a  l'aprofitament  respecte  de  l'exercici  en què  s'inicia.  En  aquest  supòsit,  es 
prorrateja l'import de la taxa pels mesos que resten fins a finalitzar l'exercici i l'u de 
gener de cada any pel que fa als exercis següents durant els quals hom gaudesca 
de l'aprofitament.

Art. 6è. En els casos en què per a facilitar el pas de vehicles per la vorera s'hi facen 
obres que la modifiquen o el rastrell o addicionant-hi algun element, el cost de les 
obres va a compte de l'interessat, prèvia autorització municipal per mitjà la concessió 
de la llicència d'obres corresponent. Així mateix, l'interessat està obligat a reparar els 
desperfectes causats a la vorera pel trànsit dels vehicles.

Art. 7è. Exaccions.
Resten exceptuades de la taxa, però no de les obligacions consignades en l'art. 12 
d'aquesta ordenança, les següents:
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a) Els passos de vehicles per als serveis benèfics de caràcter gratuït.
b) Els instal·lats en edificis de propietat de l'Estat, la Comunitat, la província o el 
municipi.
c) Les parades obligatòries per a vehicles de servei públic i les reserves establertes 
amb caràcter general per a la millora d'ordenació del trànsit.

Art. 8è. Base imposable.
La base del tribut és constituïda per la longitud en metres lineals del pas o l'entrada 
de vehicles i de la reserva d'espai de la via pública.

Art. 9. La tarifa és la següent.
a.1) Entrada vehicles: per ml d´accés a l´inmoble 64,79
a.2) Previa sol·licitud del titular, per a entrades de vehicles afectats per restringions de 
trànsit, que en conjunt les restringions superen el 10% d’utilització anual: per ml 58,30
a.3) En locals comercials destinats a aparcament: per plaça de vehicle assenyalada, a 
més de la taxa 9,30
b) Reserva d'espai per a càrrega o descàrrega: per ml 
En horari matinal 39,98
En horari de vesprada 39,98
c) Les plaques lliurades per l'Ajuntament, tant les de reserva d'aparcament com les de 
càrrega o descàrrega, es facilitaran  33,01

Art. 10. Normes de gestió
Les entitats o els particulars interessats en la concessió dels aprofitaments regulats 
per aquesta ordenança hauran de presentar a l'Ajuntament sol·licitud detallada de 
l'aprofitament requerit. També caldrà presentar la declaració oportuna posat el cas 
d'alteració o baixa dels aprofitaments ja atorgats dins l'exercici en què produeixen els 
fets  que els  produesquen i  esdeven efectius a  partir  de l'any següent  a què  es 
formulen.
Els titulars de les llicències, àdhuc els que estan exempts del pagament dels drets, 
s'hauran de proveir de plaques reglamentàries per a senyalitzar l'aprofitament.
La manca d'instal·lació de les plaques o l'ús d'altres diferents a les reglamentàries 
impedeix als titulars de les llicències l'exercici de llur dret d'aprofitament.
Els comerciants, en sol·licitar una reserva de via pública per a càrrega i descàrrega, 
hauran de presentar la llicència d'obertura corresponent.

Art. 11. Està prohibida la reserva d'espai a la via pública per a aparcament, excepte 
per a:
a) Vehicles de servei públic.
b) Vehicles oficials.
c) Vehicles pertanyents a persones disminuïdes físiques que ho justifiquen.
En tots aquests casos, es concedeixen per la Comissió de Govern, prèvia sol·licitud 
justificada dels interessats.
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Art. 12. Els titulars dels aprofitaments que s'atorguen estan obligats a senyalitzar-los 
de la manera següent:
a) Pintant amb groc el rastrell de la vorera i delimitant la longitud de l'aprofitament.
b) Col·locant a la paret dues plaques metàliques fixes, que delimiten l'aprofitament. 
Aquestes plaques són lliurades, obligatòriament, per l'Ajuntament.

Article 13.
Anualment la Intervenció fa un padró on consten els noms i les adreces fiscals dels 
subjectes passius obligats al pagament i també les bases i quotes resultants. Aquest 
padró és aprovat per la Comissió de Govern i s'exposa al públic pel termini de quinze 
dies, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província a l'efecte de reclamacions.
Els titulars de l'aprofitament no estan donats de baixa en el padró fins que no tornen 
a l'Ajuntament les plaques que quan pertocava se'ls subministrà.

Art. 14. Infraccions i sancions
Les defraudacions de la taxa a què fa referència aquesta ordenança i les infraccions 
són sancionades d'acord amb les prescripcions de la Llei General Tributària en la 
redacció de la Llei 18/85, de 26 d'abril, i la resta de disposicions.

Art. 15. En tot allò que no preveu aquesta ordenança, regeix la Llei de Bases de 
Règim Local, la Llei Reguladora d'Hisendes Locals i totes les disposicions que es 
puguen dictar.

Art. 16. Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entra envigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2013 i vigeix fins a ser 
modificada o derogada expressament.
(Última modificació publicada en el Butlletí Oficial núm. de la Província de 29/12/2017)
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