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13. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL 

DEL DOMINI PÚBLIC CONSISTENT EN LES ENTRADES DE 

VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE 

VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE 

VEHICLES, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE 

QUALSEVOL CLASSE. 

Data ultima modificació: 28 març de 2012 - BOP 75 

 

Article 1r.- Concepte. 

De conformitat amb el que preveu l'article 20 del del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 

el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix taxa per 

utilització privativa o aprofitaments especials que es deriven de l'entrada de vehicles a través de les 

voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 

qualsevol classe, especificant en les Tarifes contingudes en l'apartat 1 de l'article 3 següent, que es 

regirà per la present Ordenança. 

Article 2n.- Obligats al pagament. 

 

Estan obligats al pagament de la Taxa reguladora en aquesta Ordenança les persones o entitats a 

favor dels quals s'atorguen les llicències, o els qui es beneficien de l'aprofitament, si es va procedir 

sense l'oportuna autorització. 

Article 3r.- Quantia. 

1.-La quantia de la Taxa regulada en aquesta Ordenança, serà de 28€/m2/any. 

2.-La concessió d’autorització d’entrada de vehicles a garatges a través de la vorera, comportarà la 

senyalització de prohibició d’aparcament dels metres autoritzat precisament per a fer efectiva 

eixa autorització. No obstant no implicarà per al seu titular la reserva d’aparcament en el seu favor 

de la via pública que com a conseqüència d’aquella autorització es prohibeix aparcar. Per això si 

a més de l’entrada de vehicles es concedeix la reserva d’aparcament per qualsevol motiu 

d’eixa franja, es liquidarà la taxa de 12 €/ any. 

3.-La concessió d’autorització per a reserva d’aparcament davant qualsevol tipus d’establiment 

comercial, industrial o mercantil s’abonarà la quantitat de 20€/metre lineal/any, i es concedirà a 

vehicle autoritzat i durant l‘horari d’activitat comercial, dades que constaran en la placa 

senyalitzadora. L’autorització es donarà sempre que les característiques del carrer ho permeten i 

ocupant con a màxim la façana del interessat. 

 
 

Article 4t.- Normes de gestió. 

 

1.- Les quantitats exigibles d'acord amb la Tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitant o 

realitzat i seran irreductibles per anys naturals.
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2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta 

Ordenança deuran sol·licitar prèviament la corresponent llicència, realitzar el dipòsit previ referit 

a l'article següent i formular declaració en la qual hi conste la superfície de l'aprofitament, 

acompanyant 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 

pels interessats, concedint-se les autoritzacions de no trobar diferències amb les peticions de 

llicències, si es donaren diferències, es notificaran les mateixes al interessats i es giraran, en el 

seu cas, les liquidacions complementàries que hi procedesquen, concedint-se les autoritzacions 

una vegada subsanades les diferències pels interessats i, en el seu cas, realitzats els ingressos 

complementaris que hi procedesquen. 

4.-En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest Ajuntament 

la devolució de l'import ingressat. 

5.-Una vegada autoritzat l'aprofitament s'entendrà prorrogaty mentre no es presente baixa 

justificada per l'interessat o pels seus legítims representats en cas de defunció. 

6.-La presentació de la baixa sortirà efectes 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 5t.- Quota tributària. 

1.-L'obligació de pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança naix:  

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: 

Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la Depositària Municipal o 

el lloc establira l'Ajuntament, encara que sempre abans de retirar la corresponent llicència. Aquest 

ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, i s'elevarà a definitiu en concedir-se la llicencia corresponent. 

Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada inclosos als 

padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals a les oficines de Recaptació Municipal. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 

L'import de la quota, a l'inici de la concessió d'autorització, de la taxa de la present 

ordenança es prorratejarà per trimestres naturals. 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seua publicació en el Bulletí oficial 

de la Província i continuarà en vigor fins la seua modificació o derogació expressa. 
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