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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.11 REGULADORA
APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA

DE

LA

TAXA

PER

Disposició general
ARTICLE 1
A l'empara d'allò que disposen els articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per aprofitament especial de la via pública que es regirà
per aquesta ordenança fiscal.
Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable de la taxa per aprofitament especial de la via pública:
l'entrada de vehicles o carruatges a locals i recintes a través de les voreres; la reserva de
via pública per a aparcaments exclusius, zones de pràctiques d’autoescola, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe i la instal·lació de contenidors i bosses
industrials, sacs o similars en la via pública.
Subjectes passius
ARTICLE 3
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 35.4 de la Llei
general tributària, a favor de les quals s'atorguen les autoritzacions o llicències per a
l'entrada de vehicles a locals i recintes a través de les voreres; la reserva de via pública
per a aparcaments exclusius, zones de pràctiques d’autoescola, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe i la instal·lació de contenidors i bosses industrials, sacs
o similars en la via pública.
ARTICLE 4
Tindran la consideració de substituts del contribuent, en la taxa establerta per la utilització
privativa o l'aprofitament especial per l'entrada de vehicles o carruatges a locals i recintes
a través de les voreres, els propietaris de les finques o locals a les quals donin accés
aquestes entrades de vehicles; els qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre
els respectius beneficiaris.
ARTICLE 5
L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de
la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i
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per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa
nacional.
Obligació de contribuir
ARTICLE 6
1. Aquesta taxa es meritarà quan, un cop sol·licitada la
l'aprofitament especial o l'ús privatiu sigui autoritzat.

llicència preceptiva,

2. Igualment, es meritarà la corresponent taxa quan es produeixi l'efectiu aprofitament
especial o ús privatiu sense la prèvia i preceptiva autorització municipal. Tot això sens
perjudici de l'exigència de previsibles responsabilitats en l'àmbit sancionador
derivades de la infracció per la comissió omissiva.
3. S'estableix la meritació periòdica de les taxes dels aprofitaments especials o ús
privatiu del domini públic quan el període mínim d'ocupació o l'ús d'aquest fos d'un
any i hagués estat concedida la preceptiva autorització. Aquest tindrà lloc l'1 de gener
de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural, llevat dels supòsits d'inici
o cessament en la utilització privativa, l'aprofitament especial o l'ús del servei o
activitat, en aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància.
ARTICLE 7
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament
del domini públic no es realitzi, serà procedent la devolució de l'import corresponent.
Quota tributària
ARTICLE 8
L'import de les taxes previstes per l'entrada de vehicles o carruatges a locals i recintes a
través de les voreres (la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, zones de
pràctiques d’autoescola, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe i la
instal·lació de contenidors i bosses industrials, sacs o similars en la via pública) es fixen
tenint com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat constituïda per la
longitud en metres lineals del pas o entrada de vehicles i de la reserva en metres
quadrats d'espai de la via pública. Tot això d'acord amb els informes tecnicoeconòmics
referits a l'article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Quan s'utilitzin procediments de licitació pública, l'import de la taxa es determinarà pel
valor econòmic de la proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o
adjudicació.
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Tarifes
ARTICLE 9
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
Tarifa
1. Entrada de vehicles a través de la vorera
1.1. Per cada entrada de vehicles en propietats i límit horari
a) Fins a 4 m lineals. Al trimestre o fracció
b) Cada m lineal o fracció que excedeixi de 4 m lineals. Al
trimestre o fracció
1.2. Per cada entrada de vehicles en propietats i horari permanent
a) Fins a 4 m lineals. Al trimestre o fracció
b) Cada m lineal o fracció que excedeixi de 4 m lineals. Al
trimestre o fracció
2. Reserva d’estacionament en la via pública
“2.1.
2.1. Reserves especials en la via pública per a parada de principi o
final de línies regulars d’autocars, reserves d’ambulància davant de
serveis sanitaris d’urgències, estacionaments concedits a hotels;
reserves d’estacionament davant d’obres de construcció, reforma o
enderroc d’immobles i altres reserves d’estacionament que es
puguin autoritzar d’acord amb la normativa vigent.

Euros

46,64
11,68

94,35
23,59

Per cada m lineal o fracció, amb un mínim de 5 m lineals. Al mes o
fracció
8,69
2.2 Reserves d’ús d’estacionament per a vehicles verds compartits
2.2.1 Reserves d’ús especial de turismes/vehicles mixtes
Per cada m lineal o fracció, amb un mínim de 5 m lineals. Al
mes o fracció
2.2.2 Reserves d’ús especial motocicletes

8,69

Per cada unitat. Al mes o fracció
2.2.3 Reserves d’ús especial bicicletes

4,30

Per cada unitat. Al mes o fracció

1,07

2.3. Reserves d’estacionament permanents per a persones amb
mobilitat reduïda
Per cada reserva. Al trimestre o fracció
3. Reserva de la via pública amb altres finalitats
3.1. Instal·lació de contenidors metàl·lics i bosses industrials en la
via pública
a) Instal·lació de contenidors metàl·lics, a partir de 2,5 m2,
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davant d’obres de construcció. Per cada setmana o fracció
b) Quan el contenidor s’utilitzi per a reforma o reparació
d’edificis afectats per aluminosi, circumstància que s’acreditarà
documentalment. Per cada setmana o fracció
c) Instal·lació de bosses industrials, sacs o similars, de fins a 2,5
m2, per a la recollida de materials d’enderrocament. Per cada dia
Només es permetrà la col·locació de sacs en la calçada durant els
dies laborals i en aquells llocs on estigui permès l’estacionament de
vehicles, o en les voreres que mesurin un mínim de 2,5 metres
d’amplada. El sac s’haurà de retirar un cop ple.
3.2. Zones de pràctica d’autoescoles
a) Fins a 200 m2. Per cada dia
b) Cada 25 m2 o fracció que excedeixi de 200 m2. Per dia
3.3. “Reserva d’espai per obres (en el cas de supòsits diferents del
punt 2.1) ”
a) Per cada unitat bàsica de 10m2 . Al trimestre o fracció
b) Quan s’utilitzi per a reforma o reparació d’edificis afectats per
aluminosi, per cada unitat bàsica de 10 m2. al trimestre o fracció”

2,55

3,26

4,89
0,62

125,00
12,50

Dipòsit previ
ARTICLE 10
El beneficiari de la llicència d’accés a locals o recintes des de la via pública té
l’obligació de sufragar la totalitat de les despeses derivades de la reposició,
reconstrucció o reparació de la vorera quan deixi d’utilitzar el local, causi baixa com a
titular de l’activitat que s’hi realitzi o s’alteri la configuració del local de tal manera que
impedeixi l’accés de vehicles.
El dipòsit previ, per l’import estimat de la restitució, haurà de fer-se efectiu amb
anterioritat a l’atorgament de la llicència i es calcularà d’acord amb els valors següents:
Amplada de vorera
De menys d’1,30 m
D’1,30 a menys de 2 m
2 m o més

Euros/m lineal
133,52
154,43
171,87

Normes de gestió i recaptació
ARTICLE 11
Els subjectes passius efectuaran l'ingrés d'aquesta taxa mitjançant autoliquidació.
Els subjectes passius presentaran l'imprès de l'autoliquidació degudament emplenat
juntament amb la sol·licitud de llicència o autorització que no es tramitarà sense que
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s'hagi efectuat l'ingrés corresponent en la Tresoreria Municipal o en les entitats
col·laboradores autoritzades.
S'estableix la meritació periòdica de les taxes d'aquells aprofitaments especials o ús
privatiu del domini públic, el període mínim d'ocupació o ús dels quals fos d'un any i
hagués estat concedida la preceptiva llicència o autorització. El pagament s'efectuarà per
anys naturals mitjançant el padró o matrícula corresponent, de conformitat amb el que
s'exposa en l'article següent.
Període impositiu
ARTICLE 12
1. En les taxes corresponents a entrada de vehicles o carruatges a locals i recintes a
través de les voreres, reserva de via pública per a aparcaments exclusius, zones de
pràctiques d’autoescola i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, el
període impositiu comprendrà l'any natural llevat dels supòsits d'inici o cessament en
la utilització privativa o en l'aprofitament especial, en aquest cas, el període impositiu
s'ajustarà a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota en els
termes següents:
a) Quan l'inici de la utilització privativa o aprofitament especial no coincideixi amb
l'any natural, la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres
naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs el d'inici de l'ocupació o ús del domini
públic.
b) En cas de baixa per cessament en l'aprofitament o ús del domini públic, les quotes
seran prorratejables per trimestres naturals, inclòs aquell en el qual es produeixi
aquest cessament. Els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part
de la quota corresponent als trimestres naturals que restin des del següent al
cessament fins a la finalització de l'any natural.
2. El període impositiu de la taxa per instal·lació de contenidors i bosses industrials, sacs
o similars en la via pública serà el determinat en la respectiva llicència d'ocupació.
ARTICLE 13
Anualment es formarà per l'Àrea competent, un padró en el qual constaran els noms i
domicilis fiscals dels subjectes passius, concepte tributari i identificació del domini públic
objecte d'aprofitament o ús i la quota tributària. Aquest padró serà aprovat per l'Alcaldia i
s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el termini
d'un mes perquè les persones interessades tinguin coneixement i puguin, en el seu cas,
efectuar les oportunes reclamacions.
ARTICLE 14
La presentació de l'autoliquidació produeix els efectes de la notificació de la liquidació de
la primera meritació i suposa l'alta automàtica en el padró o en el registre per als exercicis
posteriors.
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Les quotes del tribut incloses en el padró seran posades al cobrament en les dates que
figuren en el calendari del contribuent que per a l'exercici aprovi l' Ajuntament.
ARTICLE 15
L'Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i
organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes amb la finalitat de
simplificar-ne el compliment de les obligacions formals i materials derivades, o dels
procediments de liquidació o recaptació.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de 22 de desembre de
2021; entrarà en vigor l’1 de gener de 2022 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.
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