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Article 1.- Fonament legal
De conformitat amb allò que s’ha previngut a l'article 58 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, es va establir en aquest municipi la taxa per aprofitament especial de la
via pública amb entrada de vehicles a través de les voreres, reserves per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies, que és exigida d’acord amb el que
es disposa en els articles 20 a 27, ambdós inclosos, d’eixa mateixa Llei, al títol II de la
Llei 8/89, de 13 d’abril, supletòriament aplicable a l’àmbit de les Hisendes locals, i a la
present Ordenança fiscal.
Article 2.- Fet imposable
El fet imposable d’esta taxa està constituït, precisament, per la realització sobre la via
pública o terrenys d’ús públic de qualsevol dels aprofitaments següents:
a) L’entrada de vehicles a través de les voreres en les propietats urbanes particulars.
b) La detenció i/o estacionament de vehicles de serveis discrecionals de viatgers, en
zones de <<reserva>> especifica en les vies o terrenys d’ús públic
c) La detenció de vehicles per a efectuar càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol classe en zones de <<reserva>> especifica en les vies o terrenys d’ús públic.
d) La detenció i/o estacionament de vehicles titularitat de minusvàlids, en zones de
<<reserva>> especifica en les vies o terrenys d’ús públic.
Article 3.- Subjectes passius i responsables
1.- Són subjectes passius d’esta Taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques així com les entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei
General Tributària que gaudisquen, utilitzen o aprofiten especialment el domini
públic local en benefici particular per a algun dels fins explicitats a l’article 2 d’esta
Ordenança.

Tindran la consideració de substituts del contribuent els titulars de les finques a què
done accés l’aprofitament, podent repercutir les quotes sobre els respectius
beneficiaris.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones a què es refereix l'article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els liquidadors de concursos de creditors en els
supòsits a què es refereix l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
Article 4.- Meritació
1.- Es merita esta Taxa i naix l’obligació de contribuir des de que es concedeix la
pertinent llicència administrativa per a realitzar algun dels aprofitaments explicitats
en la segona d’estes Normes.
2.- No obstant això, l'Ajuntament podrà exigir anticipadament, al temps de presentar
l'interessat la corresponent sol·licitud de llicència, el pagament d’esta Taxa per mitjà
del dipòsit previ de la quantitat que corresponga abonar a la corporació l’any en què
s’haguera presentat eixa sol·licitud.
3.- Així mateix, la taxa s’entén meritada quan efectivament es realitze algun dels
aprofitaments en què el mateix consisteix, encara que no s’haguera obtingut en este
cas la preceptiva llicència municipal.
Article 5.- Quota tributària
1.- La tarifa, per a cada tipologia d’aprofitament, tindrà com referent el valor de
mercat de la utilitat derivada:
V.M.U.D. = Cost financer x coef. Utilitat personal x coef. Utilitat social
El cost financer mig del sòl s’ha determinat en l’estudi econòmic-financer per a tot el
municipi en la quantia de 17'5 €/m2.
El valor de mercat de la utilitat derivada s’obté com el resultat de factorizar este cost
financer pels coeficients següents:
Tipologia
Aprofitament
Guals individuals
Guals col·lectius
Reserves
d’aparcament
Reserves per a
minusvàlids

Coef. Utilitat Personal

Coef. Utilitat Social

V. M. Utilitat derivada

1'1
3'4
3'4

0'92
0'82
1'00

17'71 €/m2
48'79 €/m2
59'50 €/m2

1'0

0'65

11'38 €/m2

Basant-se en el referent que constitueix esta utilitat derivada, per a l'establiment de
tarifes es considerarà una amplitud mitjana d'1'5 metres lineals en tots els
aprofitaments objecte de regulació, excepte en els de reserves per a minusvàlids on
s’utilitzarà una tarifa superficial basant-se en les especials característiques de les
esmentades reserves.
2.- Les tarifes d’esta taxa, referides a l'any i per unitat lineal/superficial, seran les
següents:
Tipologia d'aprofitament
Guals individuals (< quatre vehicles) (24 hores)
Guals en immobles de P. Horitzontal i/o col·lectius. (24 hores)
Reserves d'aparcament (24 hores)
Càrrega i descàrrega +Serveis discrets.
Reserves d'aparcament (24 hores)
per a minusvàlids

Tarifa aplicable
26'56 €/ml/any
73'18 €/ml/any
89'25 €/ml/any
11'38 €/m2/any

Als Guals i les reserves d’aparcament amb horaris parcials (< 24 hores) que resulten
autoritzables atenent a la normativa reguladora s’aplicarà la tarifa proporcional a la
ressenyada per a 24 hores.
Aquelles autoritzacions de 4 hores existents a la data d’entrada en vigor de la
redacció actual de l’ordenança es mantindran amb l'import de tarifa proporcional
que els corresponga.
3.- Els subjectes passius que desitgen disposar de rebaix de rastell o facilitat
semblant, sempre d’acord amb la normativa urbanística específica, hauran de
sol·licitar, una vegada atorgat l’aprofitament, l'oportuna llicència davant de
l'Ajuntament.
Article 6.- Exempcions i bonificacions.
1.- Respecte de les exempcions i bonificacions caldrà ajustar-se al que preveu l'article
9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que es va aprovar el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals
2.- Bonificació per domiciliació bancària.
No obstant l'assenyalat en l’apartat “1” d’este article, i d’acord amb el que estableix
l’article 9.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una
bonificació del 2% de la quota liquida els subjectes passius que paguen els seus
deutes tributaris de caràcter periòdic (deutes per rebut) per mitjà de domiciliació en
una entitat financera.
La bonificació serà aplicable de manera automàtica en el moment del pagament,
sempre que es faça efectiu en període voluntari.
La recaptació local en les seues aplicacions detallarà els rebuts que hagen gaudit de
l'esmentada bonificació donant trasllat d’això a Gestió Tributària i Intervenció Local a
l’efecte del seu reconeixement i adequada comptabilització.

Article 7.- Gestió i liquidació
1.- La gestió tributària d'esta taxa es realitzarà per l'Ajuntament a través dels serveis
administratius competents.
2.- Quan se sol·liciten per primera vegada algun dels aprofitaments assenyalats en la
norma segona, servirà de declaració la pròpia sol·licitud que, amb especificació de
l’extensió i caràcter de l’aprofitament en qüestió, adreçant-la a l’Ajuntament la
persona o entitat interessada en l’obtenció de la corresponent llicència.
3.- Al temps de presentar la dita sol·licitud, la persona o entitat interessada podrà
optar entre practicar autoliquidació d’esta Taxa ingressant simultàniament, en la
Caixa d'este Ajuntament, el total import resultant de la mateixa i esperar a la
liquidació pertinent que es practicarà en el moment de concedir l’autorització.
Pel Servei de Gestió Tributària de l'Ajuntament es prestarà als interessats la
col·laboració necessària a este efecte.
La quantitat a satisfer pel peticionari de la llicència serà la que resulte d’aplicar la
tarifa corresponent, prorratejant el seu import per trimestres naturals.
4.- Amb independència de l’opció d’ingrés exercida pel subjecte passiu, l'ingrés de la
taxa no faculta a l'interessat per a la realització de l’aprofitament sol·licitat, que
només podrà dur-se a terme quan s'obtinga la reglamentària llicència municipal.
5.- L'ingrés que efectuarà l'interessat a través d’autoliquidació tindrà caràcter de
provisional. L'Ajuntament disposarà d’un termini de sis mesos comptats des de la
realització d'eixe ingrés per a efectuar la corresponent comprovació administrativa,
practicant, a través de la seua Alcaldia, la liquidació definitiva que resulte pertinent.
Si transcorreguera eixe termini sense que l'Ajuntament efectuara esta liquidació,
quedarà automàticament elevada a definitiva la quantitat que l'interessat haguera
satisfet amb caràcter provisional.
6.- Si de la liquidació practicada conforme al precedent apartat resultara quantitat a
exaccionar per diferència a favor de l'Ajuntament, es notificarà a l'interessat esta
diferència, exigint-li el pagament de la mateixa en el termini legalment previngut.
Si, al contrari, la liquidació practicada conforme al precedent apartat, fos favorable a
l'interessat, esta li serà tornada d’ofici, sense necessitat prèvia de petició pel mateix.
7.- Quan es produïsquen baixes en l’aprofitament a petició de part, es formalitzaran
les mateixes havent de presentar-se la Placa de Gual objecte de la baixa. En estos
supòsits, una vegada ingressada la taxa anual, serà procedent la corresponent
devolució dels trimestres naturals no vençuts.
8.- Anualment, el Servei de Gestió Tributària d'este Ajuntament confeccionarà un
padró cobrador en què s’inclourà a tots els que en la data de l'1 de gener del
respectiu any siguen titulars d’algun dels aprofitaments indicats en estes Normes i,
aprovat que siga per l'Alcaldia, es notificaran col·lectivament les liquidacions
relacionades en eixe Padró per mitjà d’edictes inserits al Butlletí Oficial de la
Província i al Tauler d’anuncis de la corporació.

Article 8. Recaptació
1.- Les quotes que a favor d'este Ajuntament resulten de les liquidacions indicades
en els apartats 3 i 5 de l’article anterior s'exaccionaran als subjectes passius en la
forma i terminis que estableix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprovà el Reglament
general de recaptació i la resta de normativa que siga aplicable.
2.- Les que no s’ingressaren en període voluntari de pagament s’exigiran, per
descomptat, a través del procediment executiu de constrenyiment regulat en la
citada normativa.
Article 9.- Inspecció
L’acció inspectora en este impost es realitzarà d’acord amb el que preceptua els
articles 141 i següents de la Llei General Tributària; en el R. Decret 1065/2007, de 27
de juliol, pel que es va aprovar el Reglament General de les actuacions i els
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes
comunes dels procediments d’aplicació dels tributs i la resta de disposicions de
caràcter reglamentari que siguen aplicables.
Article 10.- Infraccions i sancions
De conformitat amb allò que s’ha estatuït a l’article 11 del Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, per mitjà del que s’aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, en este impost s’aplicarà el règim d’infraccions i sancions
regulat en el Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en el
R. Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprovà el Reglament general del
règim sancionador tributari i la resta de disposicions que siguen aplicables.
Disposició Transitòria única:
Una vegada aprovada definitivament la modificació d'esta Ordenança es procedirà a
notificar a la totalitat de beneficiaris de reserves d’aparcament obtingudes basant-se
en la condició de minusvàlid significant-los que la modificació aprovada deixa
subjecta específicament les esmentades reserves baix el fet imposable definit com <<
La detenció i/o estacionament de vehicles titularitat de minusvàlids, en zones de
<<reserva>> específica a les vies o terrenys d’ús públic>>, indicant-los l'import de la
taxa per al 2011 i atorgant termini d'un mes des que es reba la notificació, per a
comparéixer i desistir de forma expressa de l’aprofitament. Per al supòsit que no es
desistisca es procedirà a liquidar la taxa en els termes de la modificació realitzada.
Disposició Final Única:
La present ordenança fiscal, en l'actual redacció, entrarà en vigor el dia 1r del
trimestre natural següent a aquell en què es produïsca la seua aprovació definitiva
després del compliment dels tràmits procedimentals legalment establits, romanent
en vigor mentre no siga objecte de derogació o modificació per òrgan competent.

