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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL TAXA PER ENTRADES
DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE VIA
PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE
QUALSEVOL CLASSE.
Article 1r.- Concepte.
De conformitat amb el que preveu l’article 58, en relació amb l’article
28.30, ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, aquest ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o
aprofitaments especials per entrades de vehicles a través de les voravies i la
reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe, especificant a les tarifes contingudes a l’apartat
2 de l’article 3r. següent, que es regirà per la present ordenança.
Article 2n.- 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 qui es beneficiï
de l’aprofitament, si es procedí sense l’oportuna realització.
Article 3r.- Quantia.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a les
tarifes contengudes a l’apartat següent.
2.- Les tarifes de la taxa seran les següents:
TARIFA PRIMERA
Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals
de propietat dins d’un aparcament general i els situats a zones o carrers particulars
que formin part de comunitats de propietaris, amb prohibició d’aparcament per
a vehicles que no siguin propietat d’algun membre de la comunitat.
Quantia anual
Epígraf
1. Amb modificació de rasant
Per cada plaça
7,50
2. Sense modificació de rasantPer cada plaça
7,15
TARIFA SEGONA
Entrada a garatges o locals per a la guarda de vehicles, que poden realitzar
reparacions de vehicles, prestació de serveis de greixatge, neteja, polvoritzat amb
petroli, etc. o proveïment de carburants.
1. Amb modificació de rasant-capacitat local
- D’1 a 20 places
300,50
- De 21 a 40 places
375,60
450,75
- de 41 a 60 places
- Per cada plaça que excedeixi de 60
7,50
2. Sense modificació de rasant-capacitat local
- d’1 a 20 places
262,90
- de 21 a 40 places
300,50
- de 41 a 60 places
375,60
- Per cada plaça que excedeixi de 60
6,75
TARIFA TERCERA
Entrada a locals, garatges o aparcaments comercials per a la guarda de vehicles,
mitjançant preu per temps d’estacionament (aparcament per hores).
1. Amb modificació de rasant-capacitat local:
- d’1 a 20 places
375,60
- de 21 a 40 places
450,75
- De 41 a 60 places
495,80
- Per cada plaça que excedeixi de 60
8,25
2. Sense modificació de rasant-capacitat local:
- d’1 a 20 places
300,50
- de 21 a 40 places
375,60
- de 41 a 60 places
450,75
- Per cada plaça que excedeixi de 60
8,25
TARIFA QUARTA
Entrada a locals per a la venda, exposició reparació de
vehicles o per a la prestació dels serveis de greixatge,
neteja, polvoritzat amb petroli, ect., a l’any
375,60
TARIFA CINQUENA
Entrada a locals comercials o industrials per a la càrrega
i descàrrega de mercaderies
375,60
TARIFA SISENA
Reserva d’espais a les vies i terrenys d’ús públic per a càrrega i descàrrega.
Reserva especial de parades a les vies i terrenys d’ús
públic, concedits a persones determinades, per a càrrega
i descàrrega de mercaderies, materials davant obres de
construcció, de reformes i enderrocs d’immobles. Satisfaran
a l’any per cada 5 metres lineals o fracció de calçada
a què s’extén la reserva
495,80
TARIFA SETENA
Reserva d’espais o prohibició d’estacionament.
Reserva d’espais a les vies i terrenys d’ús públic concedits
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als hotels, entitats o particulars per a aparcament exclusiu
o prohibició d’estacionament.
Satisfaran per any i per cada 5 metres lineals o fracció
2. Reserves d’espais o prohibició d’estacionament en vies
i terrenys d’ús públic per a principi o final de parades de
línies de serveis regulars interurbans o transports colplectius
de viatgers, serveis discrecionals d’excursions i agències de
turisme i anàlegs. Per cada 5 metres lineals o fracció de calçada
que abasti la reserva d’espai, a l’any
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495,80

413,20

NORMES COMUNES PER A L’APLICACIÓ DE LES TARIFES
ANTERIORS
1a. Es considerarà modificació de rasant de la voravia tot el que representi
alteració de la mateixa rasant, bé sigui en la totalitat del pla superior o a l’aresta
exterior de la dita voravia. Es comprèn als efectes, els guals, desnivells, rebaixada
d’altura, escotadures, substitucions de la línia oblíqua en lloc de l’horitzontal i,
en definitiva, tota modificació de l’aspecte exterior de les voravies.
2a. La taxa s’aplicarà tant a la modificació de rasant de les voravies
construïdes per l’Ajuntament com si es tractàs de voravies construïdes per
particulars, sempre que el pagament d’aquest aprofitament estigui motivat per la
molèstia que al transeünt ocasiona la dita modificació de la rasant i pel benefici
que obté l’usuari. Per tant, també procedirà l’aplicació de la taxa, fins i tot quan
el carrer no tengui voravia, si la rasant està modificada a la part corresponent a
una porta cotxera.
3a. Els obligats al pagament declararan els elements tributaris que utilitzin,
especificant les seues característiques, i comunicaran qualsevol variació que hagi
de repercutir en la quantia de la tarifa, així com, en el cas de construcció de gual
autoritzat, donar compte a l’Administració de Rendes de la data en què acaba la
construcció.
4a. La desaparició de guals serà per compte del propietari qui haurà de
sol.licitar, prèviament, l’oportuna autorització.
Article 4t.- Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles conforme a les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol.licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de
temps, assenyalats en els respectius epígrafs.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments
regulats en aquesta ordenança hauran de sol.locitar prèviament la corresponent
llicència, realitzar el dipòsit previ al qual es refereix l’article següent i formular
declaració adjuntant un plànol detallat de l’aprofitament i de la seua situació dins
del municipi.
3. Els serveis tècnics d’aquest ajuntament comprovaran i investigaran les
declaracions formulades per les persones interessades, concedint les autoritzacions
si no es troben diferències amb les peticions de llicència. Si es donassin
diferències, giraran, en el seu cas, les liquidacions complementàries que
procedeixin, concedint-se les autoritzacions una vegada resoltes les diferències
per les persones interessades i, en el seu cas, realitzats els ingressos complementaris
que procedeixin.
4. En el cas de denegar-se les autoritzacions, les persones interessades
podran sol.licitar a aquest ajuntament la devolució de l’import ingressat.
5. Una vegada autoritzada l’ocupació s’entendrà prorrogada mentre no es
presenti la declaració de baixa per la persona interessada.
6. La presentació de la baixa tendrà efecte a partir del dia primer de l’any
natural següent al de la seua presentació. La no presentació de la baixa determinarà
l’obligació de continuar abonant la taxa.
Article 5è.- Obligació de pagament.
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
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’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el
dia primer de cada any natural.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la
Dipositaria Municipal o on establís l’Excm. Ajuntament, però sempre abans de
retirar la corresponent llicència.
Aquest ingrés tendrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb el que
disposa l’article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, quedant elevat a
definitiu en 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’aquesta taxa, per anys naturals
a les oficines de la Recaptació Municipal, des del dia 16 del primer mes de l’any
fins al dia 15 del segon mes.
VIGÈNCIA
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Plè d’aquest
Ajuntament en sessió del dia 21 de desembre de 2001 i que ha quedat definitivament
aprovada en data ( ), començarà a aplicar-se a partir de l’ 1 de gener de 2002 i
romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
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