
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 

TAXA PER ENTRADES 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADES 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. 

 

Fonament legal 

 

 Article 1r.- 

Aquest ajuntament en ús de la facultat que li concedeix l'article 133.2 de la Constitució 

Espanyola d'acord amb allò disposat en l'article 106, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les Bases de Règim Local, i fent ús de la facultat reglamentària que li atribueix 

l'article 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i 

conforme a allò previst en l'article 20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/1998, de 13 de 

juliol, estableix la TAXA PER ENTRADES 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, 

l'exacció de la qual s'efectuarà amb subjecció a allò previst en aquesta ordenança i en l'ordenança 

fiscal general sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals. 

 

Fet imposable 

 

 Article 2n.- El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa el constitueix 

el següent supòsit d'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local: Entrades 

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, previst en la lletra h) de 

l'apartat 3 de l'article 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 

Locals. 

 

Subjecte passiu 

 Article 3r.- 

1. Seran subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones 

físiques i jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l'article 33 de la Llei General 

Tributària, que fruisquen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici 

particular, conforme al supòsit que s'indica en l'article anterior. 

 2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques o locals 

als que donen accés les entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres, els quals podran 

repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 

 

Responsables 

 

 Article 4t.- 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 38 i 39 de la Llei General 

Tributària. 

 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 previstos en l'article 40 de la citada Llei. 

 

 

 



 

 

 

Exempcions, reduccions i bonificacions 

 

Article 5é.- 

D'acord amb allò establert en el article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

reguladora de las Hisendes Locals, no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que els 

expressament previstos en las normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació de Tractats 

internacionals. 

Quota tributaria 

 

Article 6é.- 

1.-La quantitat a liquidar i exigir per aquesta taxa s'obtindrà per aplicació de les tarifes 

que s'establisquen en l'apartat segon d'aquest article. 

 

2.-  Tarifes:  (modificació Ple 24/11/2015) 

  

2.1.- Entrada per a vehicles en general: 18,00€ metre lineal. 

2.2.- Per reserva de via pública: Aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i 

descàrrega de mercaderies: 18,00€ metre lineal. 

 

Els concessionaris del pas permanent i aparcament en el metres lineals concedits, per raó 

d’estètica i seguretat vial no podran instal·lar cap tipus de fusta, planxa o formigó entre la vorera 

i el carrer. 

 

Els titulars del pas permanent que els interesse estacionar els vehicles propis en els guals 

concedits, podran demanar-ho a l’Ajuntament, el qual emetrà el cartell identificador corresponent 

que tindrà que estar visible en el vehicle estacionat. 

 

 

Dret a percebre 

 

Article 7é.- 

1. Aquesta taxa es tindrà dret a percebre-la per primera vegada quan s'inicie l'ús privatiu o 

l'aprofitament especial que origina la seua exacció. Posteriorment el dret a percebre tindrà lloc el 

dia 1 de gener de cada any. 

Es formarà un padró de les persones subjectes al pagament del dret o de la Taxa, la qual, 

aprovada per l'ajuntament, s'anunciarà al públic en el BOP de valència, amb notificació personal 

a les persones interessades sols en el cas d'inclusió de las quotes a efectes de reclamació. 

 2. El període impositiu comprendrà l'any natural, llevat dels supòsits d'inici o cessament 

en la utilització privativa o aprofitament especial, en el qual cas aquest s'ajustarà a la periodicitat 

que s'indica en l'article anterior. 

 

Declaració i ingrés 

 

Article 8é.-   (modificació art. 8. 3.  Ple 24/11/2015) 

1. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat, essent 

irreductibles per al període autoritzat. 

2. Les persones o entitats interessades en la concessió hauran de sol·licitar prèviament la 

consegüent autorització, fent constar els elements necessaris, és a dir, els metres lineals que 

sol·liciten, ubicació i la resta de dades necessàries per a poder autoritzar la sol·licitud 

corresponent. 



 3. Comprovades les sol·licituds formulades, d'estimar-se conformes, es concediran les 

autoritzacions. En cas contrari, es notificarà a la persona interessada amb l'objecte de que 

subsane les deficiències, i es girarà la liquidació complementària que procedisca. Les 

autoritzacions es concediran una vegada subsanades les deficiències i realitzat l'ingrés 

complementari. Els titulars de les llicències concedides hauran de dotar-se de la placa 

reglamentària aprovada per l'ajuntament, la qual col·locaran els serveis municipals, procedint-se 

igualment a senyalitzar l'aprofitament atorgat pintant el rastell de color groc or. 

 

Les obres necessàries per utilitzar els aprofitaments, la rebaixada del rastell, la seua col·locació, 

etc. seran a càrrec del titular de l’autorització. 

 

 4. No es permetrà l'ocupació o utilització privativa fins que no s'efectue l'ingrés i es 

concedisca l'autorització. 

 5. Autoritzada l'ocupació, s'entendrà prorrogada automàticament mentre la persona 

interessada no sol·licite la baixa o es declare la seua caducitat. 

6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del mes següent al 

període autoritzat. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant la 

taxa. 

7. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via de 

constrenyiment, de conformitat amb les normes del vigent Reglament General de Recaptació. 

 8. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen 

pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la qual declaració es formalitzarà 

l'oportú expedient, d'acord amb allò previst en l'indicat reglament. 

 9. Les autoritzacions s'anul·laran: 

Per no conservar en perfecte estat la seua senyalització 

Per no fer ús o fer ús impropi del mateix 

En general per incompliment de qualsevol de les obligacions imposades en aquesta 

ordenança. 

 

Infraccions i sancions 

 

 Article 9é.- 

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i les sancions que a les 

mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà el que disposen els articles 77 i següents de la 

Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i depleguen, conforme a allò 

establert en l'article 11 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Vigència 

 

 Article 10.- 

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el "Butlletí Oficial" i 

començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999, fins que s'acorde la seua modificació o 

derogació. 

 

Aprovació 

 

Aquesta ordenança, que consta de deu articles, fou aprovada provisionalment per 

l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 18 de novembre de 1998, no havent-se formulat durant el 

període d'informació pública cap al·legació ni reclamació, sent definitiu l'acord adoptat. 

 

 
 

 


