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Article 1.- Fonament legal i naturalesa.
Aquest Ajuntament fent ús de la facultat que li concedeix l'article 133.2 de la Constitució
Espanyola, i en exercici de la potestat reglamentària que li atribueix l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i d'acord amb el
que es disposa en els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals (LRHL), i conforme a l'article 20.3.h) d'aquesta, modificat per la
Llei 25/1988, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals
i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter públic estableix la Taxa per
ENTRADA DE VEHICULOS A través DE LES VORERES I  LES RESERVES DE VIA
PÚBLICA  PER  A  APARCAMENT  EXCLUSIU,  CÀRREGA  I  DESCÀRREGA  DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE, l'exacció de la qual es durà a terme amb
subjecció al que es preveu en aquesta Ordenança Fiscal.

Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'aprofitament especial del domini públic local
consistent en l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a
aparcament exclusiu, càrrega i 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. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les

Entitats a què es refereix l'art. 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General
Tributària (LGT) que gaudisquen, utilitzen o aprofiten el domini públic local objecte
d'aquesta taxa, consistent en l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserva
de via pública per a aprofitament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol classe.

2. Tindran la  condició  de substituts  del  contribuent  els  propietaris  de les finques i
locals  al  fet  que  donen  accés  aquestes  entrades  de  vehicles,  els  qui  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 què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la LGT.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i  els síndics,

Interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en
els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la LGT.

Article 5.- Beneficis fiscals.
D'acord amb el que s'estableix en l'article 9 de la LRHL,  no podran reconéixer-se altres
exempcions, reduccions o bonificacions que les expressament previstes en normes amb
rang de Llei, o les derivades de les d'aplicació de tractats internacionals.

Artículo 6. Quota tributària. 
Entrada de vehicles a través de les voreres, a aparcaments o cotxeres individuals amb
prohibició d'estacionament front a la mateixa.
1. La cuota tributaria será la resultant de l'aplicació de les següente tarifes:
Tarifa primera:

TASA ENT. VEHI. PARTICULAR 36

VADOS DE MAS DE 15 PLAZAS 67,608

VADOS ENTRE 5  Y 15 PLAZAS 46,956

VADOS HASTA 5  PLAZAS 37,56

Tarifa segunda.
Entrada de vehicles a garatges o locals per a guarda de vehicles, venda o exposició,
tallers, indústries i magatzems.
La quota és el resultat de multiplicar cada metre lineal o fracció per 12,36 euros/any, amb
una longitud mínima de 3,80 metres lineals.
Quota anual mínima: 46,97 euros.

Article 7.- Període impositiu i meritació.
El tribut es considerarà reportat en iniciar-se algun dels aprofitaments objecte d'aquesta
Ordenança:
La taxa s'esdevinga i, per tant, naix l'obligació de contribuir:
a)  Tractant-se  de  nous  aprofitaments,  en  atorgar-se  la  llicència  per  a  l'aprofitament
especial, o des que aquest s'inicie, si es va procedir sense la necessària autorització o
llicència.
b)  En  el  cas  d'aprofitaments  ja  autoritzats,  s'esdevinga  el  dia  primer  de  cada  any.
Exigint-se  prèviament  el  depòsit  total  del  seu import,  excepte  en els  períodes anuals
successius a l'alta inicial.

Article 8.- Gestió.
8.1.-  Les  quantitats  exigibles  conformement  a  les  tarifes  es  liquidaran  per  cada
aprofitament sol·licitat i seran irreductibles.
8.2.- Les Entitats o particulars interessats en la concessió dels aprofitaments regulats per
aquesta  Ordenança,  presentaran  prèviament,  a  l'Ajuntament,  sol·licitud  de  llicència
detallant l'extensió i caràcter de l'aprofitament requerit. Abans de retirar la llicència, en el
seu  cas,  s'haurà  d'aportar  a  les  oficines  municipals  resguard  acreditatiu  de  l'ingrés
corresponent.
8.3.-  També hauran de presentar l'oportuna declaració en cas d'alteració o baixa dels



aprofitaments ja concedits des que el fet es produïsca fins a l'últim dia del mes natural
següent al qual tal fet va tindre lloc. Els qui incomplisquen tal obligació seguiran obligats al
pagament del tribut. Tals declaracions faran efecte a partir del dia primer de l'any natural
següent a aquell en què es formulen.
8.4.- Els titulars de les llicències, fins i tot els que estigueren exempts del pagament de
drets,  hauran  de  proveir-se  de  plaques  reglamentàries,  bé  les  proporcionades  per
l'Ajuntament,  en  el  cas  d'entrada  de  vehicles  a  través  de  les  voreres,  bé  les
reglamentàries en els altres casos (reserva de via pública per a aparcament exclusiu,
parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe) per a la
senyalització  de  l'aprofitament.  En  tals  plaques  constarà  el  número  de  registre  de
l'autorització  i  hauran  de  ser  instal·lades  de  manera  permanent  delimitant  la  longitud
d'aprofitament.
Les despeses que implique la senyalització i plaques seran a costa del peticionari, sent el
cost d'aquestes últimes, el que supose a l'Administració la seua adquisició.
8.5.- No es tramitarà cap sol·licitud d'alta sense el previ ingrés de la taxa en la Tresoreria
municipal o en els comptes restringits de recaptació obertes a aquest efecte en Entitats
bancàries.
8.6.- Anualment s'aprovarà per l'Alcaldia el corresponent padró, amb referència a l'1 de
gener  i,  després  dels  tràmits  preceptius  de  publicitat,  es  recaptaran  dels  subjectes
passius.
8.7.- Els terminis d'ingrés seran els assenyalats en el Reglament General de Recaptació.
Les quotes no satisfetes en període voluntari ser faran efectives pel procediment executiu
de constrenyiment.

Article 9.- Infraccions i sancions.
En  tot  el  relatiu  a  la  qualificació  d'infraccions  tributàries  i  a  les  sancions  que
corresponguen  s'estarà  al  que  es  disposa  en  la  LGT  i  la  seua  normativa  de
desenvolupament.

Disposició final.
Per  a  tot  el  no previst  en la  present  ordenança s'estarà a les disposicions de la  Llei
Reguladora  de  les  Hisendes  Locals;  Llei  General  Tributària,  Llei  1/1998  de  Drets  i
Garanties dels contribuent i altra normativa de desenvolupament.
La present ordenança, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de data 13/12/2012,
publicada al BOP núm. 303 de data 20/12/2012, entrarà en vigor en 2013, romanent en
vigor fins a la seua modificació o derogació expresses.


