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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O 
APROFITAMENTS ESPECIALS DE LES VORERES I VIES PÚBLIQUES PER A L' 
ENTRADA I EIXIDA DE VEHICLES A IMMOBLES URBANS 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 
106 de la Llei 7/85, del 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat 
amb què disposen els articles 15 al 19 de la Llei 39/88, del 28 de desembre, Reguladora de 
les Hisendes Locals, este Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o 
aprofitaments especials de les voreres i vies públiques per a l'entrada i eixida de vehicles a 
immobles urbans, porten o no aparellada la prohibició d'estacionament als espais de la via 
pública que conformen els seus accessos, i les reserves de via pública per a aparcament 
exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, que es regirà per la 
present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen a allò que s'ha previngut en l'article 
58 de l'esmentada llei 39/88. 

 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa, de conformitat amb l'article 20.3, lletra H) de la llei 
39/88, la realització de qualsevol dels aprofitaments assenyalats i l'obligació de contribuir 
naixerà per l'atorgament, per part de l'Ajuntament, de la corresponent llicència, o des que 
s'inicie l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna autorització. 

Es presumeix que hi ha aprofitament sempre que en les portes de l'edifici de què es tracte 
existisquen tancaments, ranures o rampes per a facilitar l'accés dels vehicles. 

 

Article 3. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius 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, o els qui es beneficien de l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna 
llicència. 

2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques o locals a 
què donen accés les dites entrades de vehicles, els qui podran repercutir, si és el cas, les 
quotes sobre els respectius beneficiaris. 

 

Article 4. Responsables 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones 
físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la LGT. 

2. Seran 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 assenyale l'article 40 de la LGT. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

D'acord amb allò que estableix l'article 9 de la LRHL, no podran reconéixer-se altres 
exempcions, reduccions o bonificacions que les expressament previstes en normes amb 
rang de Llei, o les derivades de les d'aplicació de tractats internacionals. 
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Article 6. Quota tributària 

La quota tributària consistirà en la quantitat que resulte d'aplicar la tarifa següent: 

1. Autorització per entrada i eixida de vehicles a garatge de vivendes unifamiliars segons 
capacitat. 

- D'1 a 5 vehicles: 40 €. 

- Per a més de 5 vehicles: la quota serà la quantitat que resulte de sumar a l'import 
corresponent a 5 vehicles, la quantitat de 6 € per cada plaça d'aparcament de vehicle. 

2. Autorització per entrada i eixida de vehicles a garatges o aparcaments públics o privats 
segons capacitat. 

- D'1 a 5 vehicles: 40 €. 

- Per a més de 5 vehicles: la quota serà la quantitat que resulte de sumar a l'import 
corresponent a 5 vehicles, la quantitat de 6 € per cada plaça d'aparcament de vehicle. 

3. Autorització per entrada i eixida de vehicles a garatges de comunitats de veïns, segons 
capacitat. 

- D'1 a 5 vehicles: 70 €. 

- Per a més de 5 vehicles: la quota serà la quantitat que resulte de sumar a l'import 
corresponent a 5 vehicles, la quantitat de 6 € per cada plaça d'aparcament de vehicle. 

4. Autorització per entrada i eixida de vehicles a establiments comercials, industrials, 
mercantils o de serveis 

- Quota: 70 €. 

5. Placa de caràcter obligatòria. 

- Quota: 15,03 € 

6. Reserva de via pública per a càrrega i descàrrega de mercaderia de qualsevol classe. 

- Quota: 36,06 € 

 

Article 7. Normes de gestió 

1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaren per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat, i seran irreductibles pels períodes de temps assenyalats en els 
respectius epígrafs. 

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats, en la 
present ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència i realitzar el 
dipòsit previ a què es refereix l'article següent. 

En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a este Ajuntament 
la devolució de l'import ingressat. 

3. Una vegada autoritzada l'ocupació s'entendrà prorrogada, mentre no es presente la 
declaració de baixa per l'interessat. La presentació de la baixa produirà efectes a partir del 
dia primer del semestre natural següent al de la seua presentació. La no presentació de la 
baixa determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa. 

4. Els titulars de la llicència hauran de proveir-se en l'Ajuntament de plaques reglamentàries 
per a la senyalització de l'aprofitament. En aquestes plaques constarà el número del registre 
de l'autorització i hauran de ser instal·lades de forma permanent. Les obres, col·locació de 
senyals i pintura de rastell necessàries per a la instal·lació de guals s'efectuaran pel titular a 
càrrec seu, sempre sota la inspecció tècnica de l'Ajuntament. 
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La falta d'instal·lació de plaques o l'ocupació d'altres diferents de les reglamentàries 
impedirà als titulars de les llicències l'exercici del seu dret a l'aprofitament. 

 

Article 8. L'acreditació de la taxa i pagament 

1. La meritació de la taxa es produïx 

a. Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de 
sol·licitar la corresponent llicència o des que s'utilitze l'aprofitament encara que no 
s'haja obtingut llicència encara. 

b. Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada 
inclosos en els padrons d'esta taxa, el dia primer de cada any. 

2. El pagament de la taxa es realitzarà: 

a. Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe però sempre 
abans de retirar la corresponent llicència. 

b. Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada 
inclosos en els padrons, per anys naturals en la Tresoreria Municipal o on establira 
l'Ajuntament. 

 

Article 8.1. Obligacions 

El titular de l'autorització està obligat a: 

a. Comunicar, per escrit, a l'Ajuntament qualsevol canvi o modificació que es produïsca 
quant a l'autorització concedida i objecte de la mateixa, inclòs el canvi del seu titular. 

b. A la conservació i manteniment de la senyalització, i a sol·licitar la seua reposició, a 
càrrec seu, en cas de  deteriorament  o robatori. 

c. Al pagament de les taxes establertes a l'Ordenança Fiscal corresponent. 

d. La neteja dels accessos a l'immoble de greix, oli o altres elements produïts com a 
conseqüència de l'entrada i eixida de vehicles. 

e. A retirar i entregar a l' Ajuntament la placa de gual concedida, així com a reposar l'estat 
del rastell al seu estat inicial, una vegada cause baixa el gual, bé a petició del particular o 
per revocació de l'autorització inicialment atorgada. 

 

Article 8.2. Revocació de la llicència. 

Les autoritzacions podran ser revocades per l'òrgan que les va dictar en els següents casos: 

a. Per ser destinats a fins distints per als quals foren atorgades. 

b. Per haver desaparegut les causes que van donar lloc al seu atorgament. 

c. Per no abonar la taxa anual corresponent  a les ordenances fiscals. 

d. Per mancar de la senyalització adequada. 

e. Per causes motivades d'interés públic, urbanístic i / o ordenació del trànsit. 

 

Article 9. Infraccions i sancions 

Les infraccions de les normes establertes a la present ordenança seran sancionades de 
conformitat amb allò establert al Títol XI de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases 
de Règim Local. 
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Article 10. Normes tècniques 

1. Ús i autorització. 

La utilització del domini públic per a la instal·lació de guals, accessos de vehicles a través de 
les voreres, bé siga nova instal·lació, reparació, ampliació o manteniment, s'autoritzarà per 
un termini indeterminat o, si és procedent, per al que es concrete, podent ser modificada o 
revocada per raons d'interès públic. 

2. Condicions d'Autorització. 

Únicament s'autoritzaran guals per a accés a aquells aparcaments que complisquen els 
requisits de les normes d' habitabilitat i disseny de vivendes en l'àmbit de la Comunitat 
Valenciana o si no hi ha, que compten amb la corresponent llicència d'activitat que ho 
justifique. Serà imprescindible la llicència d'habitabilitat, activitat o eximent reglamentari 
d'aquestes per a la concessió. 

No podran autoritzar-se en els casos d' inadequació urbanística d'immoble. 

L'autorització per a l'estacionament del titular en la via pública, enfront del seu gual, haurà 
de ser sol·licitada pel mateix i la seua concessió podrà ser denegada per l'Ajuntament per 
raons d'interès públic, entre elles la seguretat vial o l'organització del tràfic. L'autorització 
haurà de quedar visible i llegible des de l'exterior quan el vehicle estiga estacionat enfront 
del seu gual. 

L'Ajuntament podrà reservar discrecionalment espais d'estacionament en la via pública per a 
les persones amb minusvalidesa que així l'acrediten, conforme a la normativa que li és 
d'aplicació. 

3. Condicions Geomètriques i Materials. 

Donades les especials característiques del municipi, en el cas d'aparcaments per a turismes 
l'ample total del gual, incloent la longitud de transició entre nivells de paviment (peça 2 de la 
figura), serà com a màxim de 3,50 m en carrers d'ample superior o igual a 10,00 m., i de 
4,00 m., en els altres casos.  

Quan, per l'aplicació de la normativa, siga necessària la separació de l'eixida i l'entrada de 
vehicles es duplicaran les mesures màximes que es determinen. La justificació d'amples 
superiors en casos distints d'aparcaments vinculats a vivenda requeriran de la corresponent 
justificació tècnica i Llicència d'Activitat. 

El gual, incloent la longitud de transició entre nivells de paviment, no ocuparà en la seua 
longitud el front de façana d'altres propietats distintes a la seua. 

                 

 

L'accés de vehicles es podrà facilitar per mitjà de la col·locació de peces de formigó 
vibrocomprimit (1), conegudes com a vorada muntable, que no podran envair la rigola ni la 
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calçada i en el seu pla inclinat no podrà ocupar més de 20 cm, l'ample de la vorera mesurat 
des de la vora exterior de la vorada, enrasaran en el seu pla superior amb el paviment de la 
vorera (5). Es col·locarà en cada extrem una peça de vorada (2) de 20 cm de longitud 
arrodonida per la vora que haurà de quedar vist i anirà en estesa, des del nivell de la vorada 
existent a la peça de la vorada muntable en l'altura mitja en què ho escometa. Com a 
transició es col·locarà una peça de paviment del tipus Ajuntament i específic del carrer, 
tallada recta (4). La junta entre la vorera muntable (1) i l'arrodonit (2) es retacarà quan es 
refaça la rigola. La configuració geomètrica serà tal, que no queden arestes vives, ni rebots 
de cap tipus que puguen provocar cap accident als vianants. 

Una vegada concedit el gual, sempre abans del seu ús, haurà de pintar-se en color groc 
amb pintura viària i esferes reflectores totes les peces de vorada muntable (1) així com el 
tram de 20 cm de vorada de transició(2). La conservació en bon estat de la pintura així com 
el manteniment del paviment de la vorada en el gual i en una banda d'1 m a un costat i a 
l'altre del mateix correrà a càrrec del titular del mateix, i fins al punt mig de la superposició 
entre bandes en cas de proximitat amb un altre gual. 

Es prohibeix expressament qualsevol altre tipus d'accés per salvar el desnivell de la vorada, 
com a rebaixos de voreres o vorades, rampes sobre la rigola o calçada, tant permanents 
com provisionals o desmuntables, carrelades, ranures o rampes en voreres. 

4. Condicions d'Execució. 

Les obres s'executarà amb la realització del tallament previ dels taulells necessaris que 
s'han de substituir i l'asfalt o rigola existent. En tots els casos, s'haurà d'executar una rigola 
de formigó de 20 cm. 

En cas d'haver de procedir a reposar les voreres, el paviment serà del mateix tipus i textura 
que l'existent. Es disposarà una base de formigó H-150 armada amb maçàs electrosoldat, 
de 15 cm de gruix mínim, sobre subbase granular de sahorres compactades de gruix mínim 
15 centímetres, sobre material seleccionat. S'afectaran taulells sencers, de manera que no 
quede sense reposar cap unitat deteriorada per l'obra, o adjacent a la mateixa, encara que 
no haja estat afectada directament pels treballs, sempre que no es tracte d'una vorada 
deteriorada en el seu conjunt. Quan quede afectada una proporció de la superfície important 
en relació al total, o de manera que la resta de paviment no reposat puga quedar deteriorat, 
o no reunir les condicions estètiques i funcionals acceptables en el tram afectat, l'Ajuntament 
podrà requerir la reposició completa del tram en tot el seu ample. 

Tots els elements instal·lats en les voreres que queden afectats, hauran de ser reposats en 
les mateixes condicions que posseïen abans de l'afecció. 

Quan les obres a realitzar en via pública incloguen la modificació en superfície d'algun 
element com a reixes o trapes de registre, estes: 

Seran de materials homologats que tinguen la durabilitat i la resistència adequada per a 
suportar les inclemències meteorològiques i les càrregues produïdes per la roda d'un camió 
en marxa. Es consideraran les càrregues puntuals previstes en calçades, guals i voreres, 
per la normativa vigent. 

Es col·locaran sempre al mateix nivell del sòl, en perfecta unió amb el sòl confrontant i de 
manera que no existeisca perill, tant per al trànsit de vianants com per al rodat. 

A les voreres, les trapes rectangulars xicotetes es col·locaran paral·leles a la vorada en la 
seua dimensió màxima, excepte les boques d'incendi i comptadors, que se situaran 
perpendicularment a aquest. Les dimensions d'estes trapes hauran d'adaptar-se a la 
modulació del paviment. 

Als efectes de la present, tota zona de la via pública, que vaja a quedar afectada per la 
instal·lació de qualsevol tipus de mobiliari urbà, haurà de contemplar-se de manera que 
s'aconseguisca l'òptima integració urbanística d'estos elements en l'entorn i la mínima 
molèstia al trànsit dels vianants. 
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Les despeses originades, per l'execució de les obres previstes en la present ordenança, 
seran de compte i càrrec del subjecte passiu a favor del qual s'atorguen les llicències, o els 
qui es beneficien de l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna llicència. 

Exposar al públic aquest acord durant el termini de trenta dies, per que durant aquest termini 
els interessats puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen 
oportunes, havent de publicar-se anuncis al “Butlletí Oficial de la Província”, i al tauler 
d'anuncis de la Corporació. 

Per a tot allò no previst, en la present ordenança s'estarà a les disposicions de la LRHL, 
LGT, Llei 1/1998 de Drets i Garanties dels contribuents i la resta de normativa de 
desenvolupament. 

En el supòsit que no es presente cap reclamació, s'entendrà definitivament aprovat l'acord 
de modificació. 

 

Disposició final. 

Per a tot el no previst en la present ordenança s'estarà a les disposicions de la LRHL, LGT 
Llei 1/1998 de Drets i Garanties dels Contribuents i la resta de normativa de 
desenrotllament. 

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el «Butlletí Oficial» de 
la província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2013. romanent en vigor 
fins a la seua modificació o derogació. 


