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Exp. 811/13 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 

 

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES 
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT, CÀRREGA I 
DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA.  

 
 
 Article 1.- CONCEPTE.- A l’empara del previst  als articles 57 i 20.3 h) del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març (TRHL)  i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 d’aquest Text Legal,  aquest Ajuntament estableix la taxa  per 
utilitzacions privatives o aprofitaments especials per les entrades de vehicles a través de 
les voreres i la reserva de via pública per aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena, que s’especifica en les tarifes que es contenen en 
l’annex corresponent, que es regirà per aquesta Ordenança. 
 
 Article 2.- OBLIGATS AL PAGAMENT.- Estan obligats al pagament de la taxa 
ordenada en aquesta Ordenança, les persones, entitats o Comunitats de Propietaris, a 
favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és 
que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
 Article 3.- QUANTIA.- 1.- La quantitat de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança, serà la que es fixa en les tarifes que es contenen en l’annex. 
 2.- Les Tarifes de la taxa són les que figuren a l’annex.  
 
 Article 4.- NORMES DE GESTIÓ.- 1.- Les quantitats exigibles d’acord amb les 
tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran ireduibles pels 
períodes naturals de temps, assenyalats en els epígrafs respectius. 
 2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats 
en aquesta Ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent. 
 3.- Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, hom l’entendrà prorrogada mentre 
l’interessat no presenti la declaració de baixa. 
 4.- La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del semestre 
natural, següent al de la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà 
l’obligació de continuar pagant la taxa.  
 
 Article 5.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.- 1.- l’obligació de pagament de la 
taxa regulada en aquesta Ordenança neix: 
 a) quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el 
moment de la concessió de la llicència corresponent. 
 b) quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i 
prorrogats, el primer dia de cada semestre natural. 
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 2.- El pagament de la taxa es realitzarà: 
 a) quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la 
dipositaria municipal o allà on establís l’Ajuntament. 
 b) quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i 
prorrogats, quan ja estiguin inclosos en els padrons d’aquesta taxa, per anys naturals en 
les oficines de la recaptació municipal o allà on estableixi l’Ajuntament.  
 
 Article 6.- PARTIDES FALLIDES.- Es consideren partides fallides o crèdits 
incobrables, aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel procediment 
d’apremi, formalitzant-se l’oportú expedient d’acord amb l’establert al Reglament 
General de Recaptació. 
 
 Article 7.- DEFRAUDACIÓ I PENALITAT,. En tot el relatiu a la qualificació 
d’infraccions tributaries, així com de les sancions corresponents, serà d’aplicació 
l’establert a la Llei General Tributària . 
 
 DISPOSICIÓ FINAL.- Aquesta Ordenança Fiscal, un cop aprovada 
definitivament, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província, i serà aplicable el dia 1 de gener de 2014   El seu període de vigència es 
mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expresses. En  
cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.  
 

ANNEX DE TARIFES 
 
 
1.- Per la reserva de l’espai necessari de la via pública de forma que permeti l’entrada 
d’un vehicle en edificis particulars amb prohibició expressa d’aparcar a la resta de 
vehicles, 
 
a) Habitatges unifamiliars: 
 
 Primera concessió   67,65 euros.  
 Anys posteriors   54,12 euros.  
 
b) Habitatges plurifamiliars:  
 

Primera concessió   67,65 euros.  
 Anys posteriors   54,12 euros.  
 
 Recàrrec de 7,33 euros sobre els preus anteriors per cada plaça d’aparcament de 
què disposi l’edifici.  
 
2.- Per cada metre lineal o fracció per a càrrega o descàrrega o d’espai reservat a la via 
pública a fi de no interrompre l’entrada al garatge o pàrking, quan sigui necessari 
prohibir l’aparcament en el tram oposat del carrer: 7,33 euros.  
 
3.- Per cada placa de gual : 13,53 euros  
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4.-  En l’àmbit del Pla Parcial Les Costes, per la reserva de l’espai necessari de la via 
pública de forma que permeti l’entrada d’un vehicle  en zones comunitàries de propietat 
privada amb prohibició expressa d’aparcar a la resta de vehicles, 
 
 

Primera concessió 67,65 euros. 
Anys posteriors 54,12 euros. 
 

Recàrrec de 7,33 euros sobre els preus anteriors per cada entrada de garatge particular al 
que s’accedeixi des de la zona comunitària privada. 
 
 
 
            
  Tiana, 10 de desembre  2013 
 
 
 
EL SECRETARI      L’ALCALDESSA  
 
 
  
Aprovació definitiva publicada al BOP del dia 23 de desembre de 2013.  
 


