ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL D’ENTRADES DE
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES
Publicada modificació al BOP núm.142, de 17 de juny de 2010

ARTICLE 1. Fonaments legals i naturalesa.
Aquest Ajuntament en ús de la facultat que li concedeix l’article 133.2 de la
Constitució Espanyola, i en exercici de la potestat reglamentària que li atribueix l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL),
i, d’acord amb el disposat en els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL) i, d’acord amb l’article 20 de la
mateixa, modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal
de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de
Caràcter Públic estableix la Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres
l’exacció de la qual es portarà a terme amb subjecció a allò previst en aquesta
Ordenança Fiscal.
ARTICLE 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local consistent en entrada de vehicles a través de les
voreres previst en la lletra (h) de l’apart 3 de l’article 20 de la LRHL.
ARTICLE 3. Subjecte 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 230/1963, de 28 de desembre,
General Tributaria (LGT) que gaudeixen, empren o aprofiten el domini públic local
objecte d’aquesta taxa, consistent en entrada de vehicles a través de les voreres.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent(4) els propietaris de les
finques i locals a què donen accés aquestes entrades de vehicles, els quals podran
repercutir, en el seu 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 a què 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 senyala l’article 40 de la LGT.
ARTICLE 5. Beneficis fiscals
D’acord amb allò establert en l’article 9 de la LRHL, no podran reconèixer-se
altres exencions, reduccions o bonificacions que les expressament previstes en
normes amb rang de Llei, o les derivades de les aplicacions de tractats internacionals.
ARTICLE 6. Quota tributaria
La quota tributaria serà la resultant d’aplicar la següent tarifa:
1. Tarifa per placa inicial o de reposició del pas de vehicles: 12 euros
2. Tarifa per disponibilitat de la via pública. Pas de vehicles permanents.
A. Garatges o locals que formen part de vivenda familiar.
- 7 euros per metre o fracció, en els garatges situats als carrers Andrés Piñó,
Mestre Giner i Mariano Benlliure (dins de la zona del mercat setmanal).
- 9 euros per metre o fracció, en els garatges situats en altres carrers del terme.
B. Garatges o locals pertanyents a comunitats de veïns o que no formen part d’un
habitatge unifamiliar, en el cas que l’esmentat garatge siga utilitzat per a
estacionament d’un nombre superior a 6 vehicles (exclosos ciclomotors) a les
quantitats indicades en l’apartat A s’hi sumaran 4 euros per metre o fracció.
3. Tarifa per disponibilitat de la via pública. Carrega i descarrega.
A. Període de reserva de via pública inferior a 8 hores diàries:
-

9 euros per metre o fracció.

B. Període de reserva de via pública comprés entre 8 i 12 hores diàries:
-

11 euros per metre o fracció.

L’existència de plaques de disponibilitat permanent i temporal de càrrega i
descàrrega en un mateix establiment no seran incompatibles. En aquest cas la taxa
aplicable serà la resultant de la suma de les dues tarifes per separat.

ARTICLE 7. Infraccions
1. L'incompliment, encara a títol de simple inobservança, del que preceptua
esta Ordenança municipal, constituirà infracció administrativa.
2. La responsabilitat administrativa derivada del procediment sancionador, serà
compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada per ell
mateix al seu estat originari, així com la indemnització dels danys i perjudicis causats,
que seran taxats pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament o tècnic designat a l'efecte,
devent, en aquest cas, comunicar-se a l'infractor per a la seua satisfacció en el termini
que a l'efecte es determine i quedant, de no fer-se així, expedita la via judicial
corresponent.
3. Quant a la classificació de les infraccions s'estarà al que disposa l'article 140
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim Local.
ARTICLE 8. Import (i període impositiu, en el seu cas (9))
La taxa es reporta i per tant naix l’obligació de contribuir (10).
Des què s’inicia l’aprofitament, prorrateable trimestralment.
ARTICLE 9. Gestió (11)
L’alcalde, per resolució aprova el padró fiscal, que prèvia exposició al públic per
quinze dies, se carrega a recaptació per al seu cobrament.
ARTICLE 10. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que
corresponen se estarà en allò disposat en la LGT i la seua normativa de
desenvolupament.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la Província, comença a aplicar-se a partir del dia següent, i segueix en vigor
en exercicis successius fins que no s'acorde modificar-la o derogar-la.
Faura, 1 de juny de 2010
L’alcalde
Antoni F. Gaspar Ramos

