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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 
 

TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES 
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 

MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 
 
 

 
Article 1 
Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 h de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 
19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena que es regirà per la 
present Ordenança fiscal. 
 
 
Article 2 
Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada 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, especificat en les tarifes 
contingudes a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
 
Article 3 
Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària,  
a favor de les quals s’atorguen les llicències per a gaudir de l’aprofitament especial, o els 
qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna 
autorització. 
 
En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres, 
tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a que 
donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas, les 
quotes sobre els respectius beneficiaris. 
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Article 4 
Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que col⋅laborin a cometre-la. 
 
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix 
l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 
respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 
 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries 
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles 
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 
 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
 
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions 
tributàries pendents en la data de cessament. 
 
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 
a la Llei General Tributària. 
 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per 
a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, 
podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat 
econòmica. 
 
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia 
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per 
taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi 
amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes 
existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica. 
 
 
Article 5 
Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament 

de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a 
l’article 1 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics 
de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament 
interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

 
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
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Article 6 
Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 
 
 
Tarifa primera: Utilització de voreres per entrada de vehicles. 
 
AMB  GUAL  SENYALITZAT,  A  L’ANY: 
 

Fins a 4 metres 45,58 € 
Per cada metre de més o fracció 12,67 € 

 
Coeficients correctors a utilitzar en locals destinats a aparcaments comunitaris: 
 

Fins a 3         vehicles de capacitat 1 
De      4 a   8 vehicles de capacitat 2 
De      9 a 15 vehicles de capacitat 3 
De    16 a 20 vehicles de capacitat 4 
De    21 a 30 vehicles de capacitat 5 
De    31 a 50 vehicles de capacitat 6 
De    51 o més vehicles de capacitat 7 

 
 
Nota.- En el cas d’alta, a més de la taxa, els interessats hauran de pagar l'import de la 
placa de senyalització. 
 
Els Presidents de les Comunitats de  copropietaris de locals destinats a aparcament 
podran sol·licitar, amb acord previ dels copropietaris, que l'import del rebut anual 
corresponent a la utilització de la vorera feta per la Comunitat es prorrategi entre aquests 
en funció del nombre de places de la seva propietat. 
 
Els copropietaris dels locals destinats a aparcament respondran solidàriament dels 
desperfectes que es puguin ocasionar a la vorera o a d'altres elements de vialitat per motiu 
de la utilització de la vorera per entrada de vehicles en la seva propietat, quedant obligats 
a reposició o a costejar les obres necessàries per aquesta. 
 
D'igual manera vindran obligades totes aquelles persones que es gaudeixin d'aquesta 
utilització. 
 
 
Tarifa segona: Reserva de parada o estacionament de vehicles a la via pública. 
 
AMB CARÀCTER PERMANENT, AL ANY: 
 
A) Reserva de parada amb senyalització: 
Autobusos, autocars i altres vehicles d'empreses de transport de viatgers. 
 

Per empresa 268,41 € 
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B) Reserva d’estacionament: 
Auto-Taxis i semblants. 
 

Per vehicle 63,30 € 
 
Altres vehicles per raó d'obres: per càrrega o descàrrega de materials  
de construcció, runes, etc. en llocs degudament senyalitzats. 
 

Per m² 210,16 € 
 
 
C) Reserva per a maniobres: 
Vehicles d’autoescoles per a realització de pràctiques de conduir en zones  
autoritzades i senyalitzades. 
 

Per vehicle 221,56 € 
 
Altres vehicles particulars, per a maniobra d'entrada o sortida a immobles de 
 difícil accés per carrers estrets, amb prohibició d'aparcament. 
 

Per ml. 12,67 € 
 
Per càrrega i descàrrega de mercaderia, 
 

Per  m² i hora 3,17 € 
 
 
AMB CARÀCTER OCASIONAL, AL DIA: 
 
A) Estacionament a la via pública de grues autopropulsades o remolcades i 
 vehicles semblants per raó d'obres o instal·lacions. 
 

Per m² 0,82 € 
 

Amb un mínim equivalent a l'ocupació de 25 m² per 2 dies. 
 
B) Reserva  ocasional  d'aparcament per càrrega o descàrrega de mercaderies, 
materials de construcció, runes, etc. 
 

Per ml. 0,57 € 
 
Nota.- Les reserves per a parada o estacionament es concediran discrecionalment, 
atenent a les circumstàncies del trànsit en cada via pública per a la qual es sol·licitin. 
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Article 7 
Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  l’aprofitament especial, moment que, a aquests 
efectes, s’entén que coincideix amb el de la comunicació prèvia de la primera ocupació. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa 
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament regulat en 
aquesta Ordenança. 
 
 
Article 8 
Període impositiu 
 
1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu 
coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, 
l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu 
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització 
privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents: 
 
3. En el cas de noves construccions, les quotes s’acreditaran amb referència al trimestre 
natural en què s’hagi comunicat la primera ocupació, o en el qual el local hagi estat ocupat 
per primera vegada. 
 
4. En els casos de baixa es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al 
subjecte passiu pagar la part de quota corresponents als trimestres de l’any transcorreguts 
des de la meritació de la taxa fins al trimestre en que es produeix la baixa, aquest inclòs. 
 
5. Quan no s’autoritza l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte 
passiu, no pogués tenir lloc el seu gaudiment  , procedirà la devolució de l’import satisfet. 
 
 
Article 9 
Règim de declaració i ingrés  
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació en el moment de la comunicació prèvia, 
segons el model aprovat per aquest Ajuntament que contindrà els elements de la relació 
tributària imprescindibles per la liquidació que s’escaigui i la realització de la mateixa. 
S’acompanyarà la documentació acreditativa del nombre de places de vehicles dels 
aparcaments comunitaris. 
 
2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol 
detallat de l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i es presentarà 
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
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per a determinar el deute.  
 
 
 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell 
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 
 
4. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el 
pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de 
facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document 
apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de 
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en aquest 
cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de 
pagament voluntari. 
 
 
Article 10 
Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la 
primera liquidació  té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb 
l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà 
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes 
de caràcter periòdic  regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la 
transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació 
individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament 
del preu públic al que substitueix. 
 
 
Article 11 
Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius 
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades 
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.   
 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de 
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titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren 
les seves facultats en la Diputació. 
 
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 22 d’octubre de 1998 i que ha quedat definitivament aprovada en data 9 de 
desembre de 1998, regirà a partir d’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva 
modificació o derogació expressa. 
 
 
 
 
NOTA.- Aquesta Ordenança núm. 17 
de: TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES 
RESERVES DE VÍA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 
ha estat adaptada als diferents acords de modificació, 
l’últim dels quals correspon a l’acord del Ple de data 29 d’octubre de 2013, 
aixecat a definitiu amb data 14 de desembre de 2013. 
Aquestes modificacions tindran efecte a partir de l’1 de gener de 2014. 
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