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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RESERVES DE GUA LS DE LA 
VIA PÚBLICA I L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES  VORERES I PER 
APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCAD ERIES DE 
QUALSEVOL MENA  
 
Article 1r. Fonament i naturalesa  
 
A l’empara del que estableixen els art. 15, 19, 20.3, apartats h), i 58 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 
per reserves de guals de la via pública I l’entrada de vehicles a través de les voreres, per 
aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, que es 
regirà per aquesta Ordenança fiscal.  
 
Article 2n. Fet imposable  
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per la reserva de 
guals de la via pública, l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves per 
aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, en els 
termes establerts a l’art. 7 d’aquesta ordenança, on es regulen les tarifes que s’han 
d’aplicar.  
 
Article 3r. Subjecte passiu  
 
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques 
i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, a 
les quals s’atorguin les llicències per gaudir de l’aprofitament especial, o qui se’n beneficiï 
sense haver sol·licitat la llicència, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna 
autorització.  
 
2. En les taxes establertes per l’entrada de vehicles a través de les voreres, tindran la 
condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals que tinguin 
accés d’entrada de vehicles.  
 
Article 4t. Responsables  
 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions 
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la 
Llei general tributària.  
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els 
supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.  
 
Article 5è. Beneficis fiscals  
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L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats al pagament de la 
taxa quan sol·licitin una llicència per gaudir dels aprofitaments especials necessaris per 
als serveis públics de comunicacions que explotin directament i també que interessin a la 
seguretat ciutadana o a la defensa nacional.  
 
No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les establertes per llei. 
 
Article 6è. Normes de gestió  
 
1. Les vies públiques municipals es classifiquen en una categoria única. 
  
2. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes s’han de liquidar anualment per cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat, llevat dels casos de nova alta o baixa definitiva en què 
es liquidarà semestralment. 
 
3. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en 
aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament per escrit la llicència corresponent, 
realitzar el dipòsit previ a què es refereix l'article següent, formular una declaració 
adjuntant un plànol detallat de l'aprofitament i de la situació dins del municipi i acreditar 
que la finca tributa per l'Impost sobre Béns Immobles. 
 
4.. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la 
devolució de l'import ingressat. 
 
Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, s'entendrà prorrogada mentre l'interessat no 
presenti la declaració de baixa. 
 
5. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del semestre natural 
següent al de la presentació, sempre que s’hagi retornat la placa a l’Ajuntament. La no 
presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa. 
 
Article 7è. Quota tributària  
 
1.La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:  
 
Quota anual: 
 
Gual 30,00 € 
Reserva de càrrega i descàrrega 30,00 € 

 
En el cas dels guals es cobrarà al contribuent l’import de la placa, segons la tarifa i cost 
vigent en el moment del lliurament.  
 
En el cas de la reserva de la via pública per aparcament i les zones de càrrega i 
descàrrega, correspondrà al propietari realitzar la pintada del carrer d’acord amb els 
criteris que determini el tècnic municipal, així com el posterior manteniment. 
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Article 8è. Meritació  
 
1. La taxa es merita quan s’inicia l’aprofitament especial o l’ús privatiu, moment que ha 
de coincidir amb el de la concessió de la llicència, si es va sol·licitar. 
 
Quan s’ iniciï l’ ocupació en el primer semestre de l’ any, en cas de tarifes anuals, s’ ha 
d’abonar, en concepte de taxa corresponent a aquest exercici, la quota íntegra. Si l’ inici 
de l’ocupació té lloc en el segon semestre de l’ exercici, s’ha de liquidar la meitat de la 
quota anyal.  
 
2. Sense perjudici del que estableix el punt anterior, cal dipositar l’import de la taxa quan 
es presenti la sol·licitud d’autorització per gaudir especialment del domini públic local en 
benefici particular.  
 
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la meritació de la 
taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament.  
 
4. Les utilitzacions ja autoritzades es meritaran l’1 de gener de cada any natural.  
 
Article 9è. Període impositiu  
 
1. Quan l’aprofitament especial o l’ús privatiu hagi de durar menys d’un any, el període 
impositiu coincideix amb el determinat a la llicència municipal.  
 
2. Quan l’aprofitament especial o l’ús privatiu s’estengui a més d’un exercici, la meritació 
de la taxa té lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l’any natural, o el 
període previst a la tarifa, tret dels supòsits d’inici o cessament en l’aprofitament especial, 
i s’ha d’aplicar el que determinen els apartats següents.  
 
3. Quan s’iniciï l’ocupació en el primer semestre de l’any, en cas de tarifes anuals, s’ha 
d’abonar, en concepte de taxa corresponent a aquest exercici, la quota íntegra. Si l’inici 
de l’ocupació té lloc en el segon semestre de l’exercici, s’ha de liquidar la meitat de la 
quota anyal.  
 
4. Si cessa l’ocupació durant el primer semestre de l’exercici, en cas de tarifes anuals, 
s’ha de retornar una part de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon 
semestre, no s’ha de retornar cap quantitat.  
 
5. Quan l’aprofitament especial o l’ús privatiu no s’autoritzi o no sigui possible per causes 
no imputables al subjecte passiu, s’ha de retornar l’import satisfet.  
 
Article 10è. Règim de declaracions i d’ingrés  
 
1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació.  
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2. Quan se sol·liciti llicència per procedir a l’aprofitament especial o l’ús privatiu, se’n 
declararan les característiques i es presentarà degudament complimentat l’imprès 
d’autoliquidació de la taxa.  
 
Alternativament, es poden presentar a l’Ajuntament els elements de la declaració per tal 
que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per determinar el 
deute.  
 
3. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas 
s’ordenarà el càrrec al compte bancari els últims deu dies del termini de pagament 
voluntari.  
 
4. En cas que el rebut d’aquesta taxa resultés impagat en el període voluntari i, si 
transcorreguts dos mesos de la comunicació a l’obligat al pagament, de l’inici de la via de 
constrenyiment, no es satisfés 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, els serveis municipals procediran a la retirada de la placa sense més tràmit, tot això 
sense perjudici de l’exigència del pagament de les quotes meritades.  
 
Article 11è. Notificacions de les taxes  
 
1. En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats de caràcter periòdic, 
s’ha de notificar personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa 
corresponent als exercicis successius s’ha de notificar col·lectivament, mitjançant 
l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es 
publiqui en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
2. A l’empara del que disposa la disposició transitòria 2a de la Llei 25/1998, les taxes de 
caràcter periòdic regulades en aquesta ordenança, que són conseqüència de la 
transformació dels anteriors preus públics, no estan subjectes al requisit de notificació 
individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament 
del preu públic al qual substitueix.  
 
Article 12è. Infraccions i sancions  
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general 
tributària, i la normativa que la desplega.  
 
Disposició final  
 
Aquesta Ordenança fiscal, va estar aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 7 de novembre de 2014, i va quedar definitivament aprovada en data 
19 de desembre de 2014, començà a regir el dia 1 de gener de 2015 i continuarà vigent 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.  
 
 
L’alcalde        El secretari interventor  


