
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15. TAXA PER ENTRADA DE VEHIC LES A 
TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA  PER A 
APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE 
QUALSEVOL MENA 
 
 
Article 1r.  Concepte 
 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 
per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i de conformitat amb 
allò que disposa l’article 20.3.h) del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la 
llei reguladora de les Hisendes Locals, i en aplicació d’allò que resulti vigent de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic per les 
entrades de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a 
aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 
mena, que s'ha de regir per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s'atenen a allò que disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004. 
 
 
Article 2n.  Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquestes taxa: 
 
a) L’aprofitament especial de les voreres o bé de terrenys d’ús públic situats en 

sòl classificat com urbà a les NNSSPP, mitjançant l’entrada de vehicles, ja 
sigui amb senyalització de prohibició o no. 

b) La utilització privativa de la via pública o terrenys d’ús públic mitjançant 
aparcaments exclusius o zones de càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol classe. 

c) L’exercici d’aquelles activitats que per si mateixes exigeixen necessàriament 
l‘entrada i la sortida de vehicles, com són tallers de reparació de vehicles, 
gasolineres i locals destinats a rentat, pupil·latge i aparcament de vehicles 
les quals comporten, automàticament, la realització del fet imposable. 

 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuents, les 
persones físiques i jurídiques així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 
de la Llei General Tributària: 
 
a) que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en 

benefici particular. 
b) que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats 

locals que prestin o realitzin les entitats locals. 



c) quan aquestes taxes beneficiïn o afectin els ocupants de vivendes o locals, 
tindran la consideració de substituts del contribuent, els propietaris dels 
immobles els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els 
respectius beneficiaris. 

 
 
Article 4t.  Responsables. 
 
1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte 

passiu les persones físiques i jurídiques a què fan referència els articles 
42.1.a i 42.1.b de la Llei General Tributària. 

 
2. Són 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 43.1 de la 
Llei General Tributària. 

 
 
Article 5è.  Quantia 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en 

les tarifes següents: 
 

Tarifes Concepte Import 

PRIMERA Entrada de vehicles en edificis o solars amb prohibició 
d’aparcament, segons els metres lineals de l’entrada o pas de 
vehicles:  

  1. Fins 4 ml. de longitud 52,63 €/any 
  2. Per l'excés sobre 4 ml. fins a 10 ml., per cada ml. o fracció 23,33 €/any 
  3. Per l’excés sobre 10 ml. o fracció 31,32 €/any 
  4. Entrada de vehicles a pàrquings o garatges comunitaris 68,96 €/any 
SEGONA Ocupació de la via pública amb elements fixos per permetre 

l’accés a garatges, per metre lineal 7,76 €/any 
TERCERA Reserves d’espais i vorades en les vies públiques i terrenys 

d’ús públic per a aparcament exclusiu o prohibició 
d’estacionament, segons els metres lineals de reserva 7,49 €/any 

QUARTA Reserves d’espais en les vies i terrenys d’ús públic per a 
càrrega i descàrrega de mercaderies, materials enfront a obres 
de construcció, de reformes o enderrocaments d’immobles, 
segons els metres lineals de l’espai reservat 7,49 €/any 

CINQUENA Preu de les plaques de gual.- L’import de la placa es fixarà per 
acord de la Junta de Govern Local atenent el preu d'adquisició”  

 
 
Article 6è.  Normes de gestió 
 
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes s’han de liquidar anualment 

per cada aprofitament sol·licitat o realitzat, llevat dels casos de nova alta o 
baixa definitiva en què es liquidarà trimestralment. 

 



2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments 
regulats en aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament per escrit la 
llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l'article 
següent, formular una declaració adjuntant un plànol detallat de 
l'aprofitament i de la situació dins del municipi i acreditar que la finca tributa 
per l'Impost sobre Béns Immobles. 

 
3. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar 

a la devolució de l'import ingressat. 
 
4. Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, s'entendrà prorrogada mentre 

l'interessat no presenti la declaració de baixa. 
 
5. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del trimestre 

natural següent al de la presentació, sempre que s’hagi retornat la placa a 
l’Ajuntament. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de 
continuar pagant la taxa. 

 
 
Article 7è.  Obligació de pagament 
 
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix: 
 

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitament de la via pública, en 
el moment de sol·licitar la llicència corresponent o des del moment en 
què s’iniciï l’aprofitament especial, amb independència que s’hagi 
sol·licitat o no la corresponent llicència. 

b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i 
prorrogats, el primer dia de cada any natural. 

 
2. El pagament de la taxa s'ha de realitzar: 
 

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe 
en la dipositaria municipal o allà on estableixi l'Excm. Ajuntament, però 
sempre abans de retirar la llicència corresponent. 
 
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d'acord amb allò que 
disposa l'article 26.1.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, i s'ha de 
considerar definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent. 

 
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i 

prorrogats, quan ja estiguin inclosos en els padrons o matrícules 
d'aquesta taxa , per anys naturals a les oficines de la recaptació 
municipal, a partir de l'1 d'octubre de cada any durant els terminis que 
estableix la normativa vigent. 
 

3. En el moment de presentar la sol·licitud del servei s’haurà de presentar la 
domiciliació bancària per efectuar el pagament. 

 



4. Les llicències municipals corresponents a les tarifes primera, segona i 
tercera de l’article cinquè d’aquesta ordenança s’entendran automàticament 
caducades i sense cap efecte si l’aprofitament ha quedat suspès per 
l’Ajuntament per manca de pagament de dos o més quotes anuals. A tal 
efecte, s’actuarà d’ofici i es procedirà a la retirada de la placa de gual o a la 
restauració de la vorada, liquidant posteriorment els costos ocasionats al 
titular del servei. 

 
5. La falta de pagament d’una anualitat, comportarà la retirada de la placa i del 

servei i la baixa del padró. 
 
 
Article 8è.  Exempcions i bonificacions  
 
No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les establertes per llei. 
 
 
Article 9è.  Infraccions i sancions 
 
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també de les sancions 
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que 
disposen els articles 183 i següents de la Llei General Tributària. 
 
 
Disposició final  
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui en el Butlletí 
Oficial de la Província, i s'ha de començar a aplicar a partir del dia 1 de gener 
de 2009. Pel que fa a la vigència hi romandrà fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
 
 
Diligència  
 
Per a fer constar que la present ordenança, que consta de 9 articles, va ser 
aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 25 d'octubre de 1989, i 
modificada per acord Plenari de data 22 de desembre de 2011, que en va fer 
l’aprovació definitiva.  
 
 
Riudoms, 19 de desembre de 2012 
 
Vist i plau 
L'alcalde,                        La secretària interventora, 
 
 
 
 
Josep Maria Cruset Domènech                         Marta Cuesta García 


