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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE 
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA 

PUBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
MERCADERIES DE QUALSEVOL TIPUS 

 
Article 1. Fonament i naturalesa. 

A l'empara d’allò previst en els articles 58 i 20.3.h) de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb allò disposat en els 
articles 15 a 19 del susdit text legal, este Ajuntament estableix la taxa per entrada de 
vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, 
parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, que es 
regirà per esta Ordenança. 

 
Article 2. Fet imposable. 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial que té lloc per 
l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament 
exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, 
especificat en les tarifes contingudes en l'article 4t d'esta Ordenança. 

 
2. No es realitza el fet imposable de la taxa quan siga necessari reservar, ja siga 

per mitjà de placa de gual o senyalització en la calçada, l'espai de davant de la porta 
d'entrada a sa casa per una persona en cadira de rodes o element assimilable. Es 
considera que és necessària la reserva quan les dimensions de la vorera no permeten el 
pas d'una cadira de rodes. 

 
Article 3. Subjecte passiu. 

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General 
Tributària, que sol·liciten, utilitzen o s'aprofiten de l'ocupació de la via pública. 

 
2. Tindran la condició de substitut del contribuent els propietaris de les finques i 

locals a què donen accés les susdites entrades de vehicles, als quals podran repercutir, si 
fa el cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 

 
Article 4. Quantia. 

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: 
 
2.1. Entrada de vehicles per la vorera en garatges o locals d'ús individual, 

particular o privat, fins a tres metres lineals: 
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A l’any 93,00 € 
Per cada metre lineal o fracció de mes 31,00 € 
 
Les persones amb minusvalideses físiques, que necessiten tindre lliure l’entrada 

a la vivenda per anar amb cadira de rodes, gaudiran d'una bonificació del 50%. 
 
2.2. Ídem en garatges d'ús exclusiu de comunitats de propietaris del propi edifici, 

fins a tres metres lineals: 
 
A l'any 212,00 € 
Per cada metre lineal o fracció de més  70,00 € 
 
A partir de 10 places, la tarifa que corresponga s’incrementarà en 14,00 € anuals 

per cada plaça de més. 
 
2.3. Ídem en garatges públics, fins a 3 metres lineals: 
 
A l'any 420,00 € 
Per cada metre lineal o fracció de més 140,00 € 
 
A partir de 15 places, esta tarifa s'incrementarà en 22,00 € anuals per cada plaça 

de més. 
 
2.4. Ídem en tallers, establiments comercials (incloses les gasolineres) i 

industrials: 
  
Fins a tres metres lineals, a l'any 267,00 € 
Per cada metre lineal o fracció de més   89,00 €                            
 
Els titulars de l'aprofitament que realitzen activitats empresarials classificades en 

la secció 1a de les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, quan el nombre 
d'empleats afectes a l'activitat que es tracte no excedisca de tres, inclòs el titular, 
gaudiran d'una reducció en la tarifa del 50 per cent. 

 
Les anteriors tarifes, aplicada si és el cas la reducció prevista en el paràgraf 

anterior, es reduiran el 50 per cent quan el gual estiga situat en qualsevol dels polígons 
industrials del terme municipal. 

 
2.5. Les tarifes anteriors s'incrementaran en un 10 per cent quan el rastell estiga 

bisellat, i d'existir gual –depressió de la vorera- el 20 per cent. En cas de renúncia a 
l'entrada de vehicles, s'haurà de reposar la vorera i el rastell a la seua forma original. 

 
2.6. Reserves d'estacionament en la calçada, per cada metre lineal o fracció, a 

l'any: 
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2.6.1. Reserves permanents durant huit hores diàries com a màxim: 
 
2.6.1.1. Per a línies de viatgers i altres usos industrials o comercials 60,00 € 
2.6.1.2. Per a altres usos o destins distints dels anteriors 42,00 € 
 
2.6.2. Reserves permanents durant quatre hores diàries com a màxim: 
2.6.2.1. Per a línies de viatgers i altres usos industrials o 

comercials 
28,00 € 

2.6.2.2. Per a altres usos o destins distints dels anteriors 27,00 € 
 
Les anteriors reserves s’entenen per als dies laborables. Si es tracta de tots els 

dies (dies naturals), les anteriors tarifes s’incrementaran en un 10 per cent. 
 
Si la reserva es realitza en horari discontinuo s’aplicarà un increment del 10 pre 

cent en la tarifa. 
 
Si la reserva es per a un màxim de 3 hores, s’aplicarà un descompte del 10 per 

cent; si es per a un màxim de 2 hores, el descompte serà del 20 per cent; i si es per a un 
màxim de 1 hora, el descompte serà del 30 per cent. 

 
2.6.3. Reserves d'espais per a usos diversos, provocats per 

necessitats ocasionals, per dia i per metre lineal o quadrat, 
segons la naturalesa de l’aprofitament. 

 
 
1,00 € 

 
Article 5. Normes de gestió. 

1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada 
aprofitament especial sol·licitat o realitzat. 

 
2. Quan l'aprofitament especial ha sigut autoritzat o prorrogat per a diversos 

exercicis, el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o 
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, que s'aplicarà el que 
preveu els apartats següents. 

 
3. La taxa es merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran 

irreductibles, excepte quan, en els casos d'alta per sol·licitud de l'aprofitament, el dia de 
començament d'este no coincidisca amb l'any natural, en el supòsit del qual les quotes es 
calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per a finalitzar 
l'any, inclòs el del començament de l'aprofitament. 

 
Així mateix, i en el cas de baixa per cessament de l'aprofitament, les quotes 

seran prorratejables per trimestres naturals. A tal fi els subjectes passius podran 
sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals que no 
s'haguera gaudit l'aprofitament. 
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S'entendrà que la data de cessament de l'aprofitament és la del lliurament de la 

placa de gual en les dependències municipals. 
 
4. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitament regulats en 

esta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència i realitzar el 
depòsit previ a què es refereix l'article següent. 

 
5. Els serveis tècnics d'este Ajuntament comprovaran i investigaran les 

declaracions formulades pels interessats, i s’atorgaran les autoritzacions de no trobar 
diferències amb les peticions de llicències; si es donaren diferències es notificaran als 
interessats i es giraran, si és procedent, les liquidacions complementàries que pertoquen 
amb la concessió de les autoritzacions una vegada esmenades les diferències pels 
interessats i, si és procedent, realitzats els ingressos complementaris que procedisquen. 

 
6. Una vegada aprovada la concessió, l'Ajuntament lliurarà una placa 

característica amb els símbols de ‘Gual Permanent’ que haurà de ser col·locada en la 
paret o porta d'accés per a general coneixement de l'existència de l'entrada de vehicles, 
la qual estarà numerada i només servirà per a la finca sol·licitada. 

 
Esta última circumstància haurà de quedar ressaltada en la comunicació a 

l'interessat de la concessió administrativa, on s'indicarà amb absoluta claredat que ‘el 
gual es concedeix únicament  i exclusivament per al local sol·licitat, i quedarà 
terminantment prohibit el canvi de la placa per compte de l'usuari’. Si este fet tinguera 
lloc, la concessió quedarà automàticament derogada i es procedirà a la retirada de la 
placa. Tot això, sense perjudici de la sanció que, si procedeix, en corresponga. 

 
7. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a este 

Ajuntament la devolució de l'import ingressat. 
 
8. Una vegada autoritzada l'ocupació s'entendrà prorrogada mentre no es 

presente la declaració de baixa per l'interessat. 
 
9. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del dia primer de l'any natural 

següent al de la seua presentació i el beneficiari haurà d’entregar la placa en les 
dependències municipals. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de 
continuar pagant el preu públic. 

 
Article 6. Meritació. 

1. La taxa regulada en esta Ordenança es merita en el moment de sol·licitar la 
corresponent llicència. 

 
2. El pagament de les tarifes es realitzarà: 
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a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la 
Tresoreria Municipal o lloc que determine l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la 
corresponent llicència. Este ingrés tindrà caràcter de depòsit previ, de conformitat amb 
allò previst en  l'article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i quedarà elevat a 
definitiu al concedir-se la llicència corresponent. 

b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una 
vegada inclosos en els padrons o matrícules d'este preu públic, per anys naturals en les 
oficines de la Recaptació Municipal, pel termini que s'indicarà prèviament. 

 
Article 7. Impagament  de la taxa. 

En cas que el rebut d'esta taxa resultara impagat en període voluntari o en via de 
constrenyiment, i si transcorreguts dos mesos de la comunicació a l'obligat al pagament 
de l'inici de la via de constrenyiment, no se satisfera el rebut, es comunicarà a 
l'interessat que si en el termini de deu dies hàbils no procedeix al pagament del rebut o a 
la devolució de la placa de gual, es procedirà per la Policia Local a la retirada de la 
placa indicada sense més tràmit. 

 
Article 8. Eixides d'emergència. 

1. Per a aquelles portes de locals destinats a espectacles o serveis públics, on 
quede prohibit estacionar vehicles davant d’acord amb allò previst en l'article 19 de la 
Modificació quarta del Pla General d'Ordenació Urbana, i en l'article 3.1, segon apartat, 
del Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, la 
persona titular de l'activitat haurà de sol·licitar d’acord amb l’establert en esta 
Ordenança, la corresponent placa característica amb els símbols d’”Eixida 
d'emergència”, que haurà de ser col·locada en la paret o porta d'eixida de l'establiment o 
local, per a general coneixement, que estarà numerada i només servirà per a la finca 
sol·licitada. 

 
En cap circumstància es consentirà l'estacionament de vehicle davant de les 

plaques d’”Eixida d'emergència”. 
 
2. En les plaques d’Eixida d'emergència s'aplicarà la tarifa contemplada en el 

punt 2.1, de l'article 4t. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 
27 d'octubre de 1998, regirà a partir de l'1 de gener de 1999 i continuarà vigent fins a la 
seua modificació o derogació expressa. 
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