AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
C/ NOU D’OCTUBRE Nº3, 46711 (VALÈNCIA) TLF 962818851, FAX 962803117

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A
TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA
Article 1.- Fonament i naturalesa
Este Ajuntament fent ús de la facultat que li concedix l'article 133.2 de la Constitució Espanyola, i en
exercici de la potestat reglamentària que li atribuïx l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local (LRBRL), i d'acord amb el que disposa els articles 15 a 19 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (LRBRL), i conforme a l'article 20 de la mateixa,
modificat per la Llei 25/1.988, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de Taxes Estatals i Locals
i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic establix la Taxa per entrada de
vehicles a través de les voreres i reserves de via pública l'exanció de la qual es durà a terme amb
subjecció al que preveu esta Ordenança Fiscal.

Article 2.- Fet imposable
Constituïx el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o l'aprofitament especial del
domini públic local que suposa l'entrada de vehicles a través de les voreres i la rerserva de via
pública per a aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe,
previst en la lletra h) de l'apartat 3 de l'article 20 de la LRHL.
Article 3.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques així com les entitats
a què es referix l'article 33 de la Llei General Tributària que disfruten, utilitzen o aprofiten el
domini públic local objecte d'esta taxa, consistent en l'entrada de vehicles a través de les voreres
i la reserva de via pública per a aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol classe.
2. Tindran la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent els propietaris de les
vivendes i locals a què donen accés les dites entrades de vehicles, els que 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 referixen 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 el que establix 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.
Article 6.- Base imposable.
Es prendrà com a base imposable de la taxa la longitud en metres lineals de l'entrada o
pas de vehicles i de la reserva d'espais, distància que es computarà en el punt de major amplitud
de l'aprofitament, açò és l'existent entre les plaques de reserva que delimitaran la dita longitud.
Article 7.- Quota tributària
La quota tributària consistirà en la quantitat que resulte d'aplicar la tarifa següent:
A) Per cada lloc d'entrada i eixida de vehicles, solars, locals, cotxeres particulars o aparcaments
individuals.
Quantia
anual

•
•

En zona urbana poble .............................................................................18€ /ml.En zona urbana platja .............................................................................36€ /ml.-

B) Per cada lloc d'entrada i eixida de vehicles d'edificis dins d'un aparcament general i els situats en zones
o carrers particulars que formen part de comunitats de propietaris, amb prohibició d'aparcaments per a
vehicles que no siguen de propietat d'algun membre comunitari així com també l'entrada i eixida a garatges
o locals per a la venda, exposició, guarda de vehicles, podent realitzar reparacions dels mateixos, prestació
de servicis de greixatge, llavat, etc, o repostar carburants, passant per la vorera, pagaran per metre lineal
o fracció i any
Quantia anual

•
•

En zona urbana poble ......................................................................
En zona Urbana Platja ....................................................................

50€ / ml
100€ / ml

C) Per cada lloc de reserva d'espai en la via pública per a vehicles de càrrega i descàrrega de mercaderies
de qualsevol classe, viatgers o un altre menester, pagaran per m'o2 fracció i any.
................................................................
30€/ m2

A l'atorgament de l'autorització en el supòsit previst en l'apartat A), s'entregara per l'Ajuntament una placa

senyalitzadora, per la qual s'abonarà un import fix, que estarà d'acord amb el preu del mercat en el moment
en què se sol·licite la llicència.

A l'atorgament de l'autorització en el supòsit previst en l'apartat B), s'entregarà per l'Ajuntament
una placa senyalitzadora i un pal, pel qual s'abonarà un import fix, que estarà d'acord amb el preu
del mercat en el moment en què se sol·licite la llicència.

Article 8.- Període impositiu i Meritació.
1. Es meritarà la Taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment que s'inicie l'ús privatiu o
l'aprofitament especial.

A) Tractant-se de concessions de nou aprofitament de la via pública, en el moment de sol·licitar
la corresponent llicència.
B) Tractant-se d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia 1 de gener de cada
any natural.

2. El període impositiu comprendrà :

En el supòsit A) del número anterior, des de la recepció pel subjecte passiu de la concessió de
l'aprofitament fins al 31 de desembre de tal any.
En el suposat B) del número anterior, l'any natural.
3. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes assenyalades es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i en els supòsits d'inici o cessament de l'ús privatiu o l'aprofitament especial es
realitzarà un prorrateig per trimestres naturals, inclòs el trimestre de l'alta i exclòs el trimestre de la baixa.

Article 9. Normes de gestió

1.

Als efectes previstos per a l'aplicació de la tarifa reguladora en l'article anterior, les vies
públiques del municipi, es classifiquen en dos zones: zona urbana poble i zona urbana platja.

Quan l'espai afectat per l'aprofitament estiga situat en la confluència de les dos vies públiques
classificades en distinta zona, s'aplicarà la tarifa que corresponga a la zona de tarifa superior.
2. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o
realitzat i seran irreductibles pels períodes de temps assenyalats en els respectius epígrafs.
3. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en la present Ordenança
hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència o autorització – a la que haurà
d'acompanyar-se un pla detallat de l'aprofitament i de la seua situació en el municipi- i realitzar el
depòsit previ a què es referix l'article següent.
En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a este Ajuntament la devolució
de l'import ingressat.

4.- Els servicis tècnics de l'Ajuntament comprovaran les declaracions formulades pels interessats,
concedint-se les autoritzacions de no trobar diferències amb les peticions de llicències. Si es donaren
diferències, es notificaran les mateixes als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions
complementàries que procedisquen, concedint-se les autoritzacions una vegada esmenades les
deficiències observades, i, si és el cas realitzats els ingressos complementaris que procedisquen.

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

6.- Els titulars de la llicència hauran de proveir-se en l'Ajuntament de plaques reglamentàries per a la
senyalització de l'aprofitament. En tals 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 costa seu, sempre davall la inspecció tècnica de
l'Ajuntament.

L'ocupació de plaques o altres distintius diferents dels autoritzats per l'Ajuntament, autoritzarà a este per
a la retirada immediata de les mateixes.

En cas de robatori o pèrdua de la placa, haurà d'adquirir-se i pagar-se novament.

En el supòsit de renúncia pel titular a la reserva de l'aparcament, haurà de tornar-se la placa a l'Ajuntament,
sense devolució de l'import pagat per a la seua adquisició.

7.- Totes les reserves per a l'entrada i eixida de vehicles, així com per a càrrega i descàrrega a què es
referix la present ordenança, tindran una longitud o superfície mínima de 3 metres lineals o quadrats
respectivament, no cencedit-li-se reserves inferiors a la citada.

8.- Als efectes del que disposa la present ordenança, queden vaig exclouredos del concepte genèric de
vehicles, els tractors, remolcs, ciclomotors i motocicletes. En cas de sol·licituds de reserves per a este
tipus de vehicles, caldrà ajustar-se per al seu atorgament a les circumstàncies particulars de cada supòsit.

9.- Les reserves de via pública per a entrada de vehicles o aparcaments es concediran pels metres lineals
o quadrats sol·licitats i en el lloc senyalitzat, sense perjuí dels obstacles que pogueren existir en la part
oposada de la via pública que impedisquen l'execució de la maniobra al vehicle per a l'entrada en el garatge
o aparcament.

10.- L'Ajuntament podrà establir discrecionalment un horari en la utilització de les reserves d'aparcament
per a càrrega i descàrrega de mercaderies, sense que això done lloc a la modificació de la tarifa.

Article 10. Meritació 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'aprofitament 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 vaig inclouredos en
els padrons, per anys naturals en la Tresoreria Municipal o on establira l'Ajuntament.

Article 11. Infraccions i sancions
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries així com de les sancions
que a les mateixes corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 77 i
següents de la LGT.
Disposició final
Per a tot el no previst en la present ordenança caldrà ajustar-se a les disposicions de la LRHL, LGT, Llei
1/1998 de Drets i Garanties dels Contribuents i la resta de normativa de desplegament.

Mª Isabel Amat Ibáñez, Secretària Interventora de l’Ajuntament de Guardamar de
la Safor, vista la resolució de la conselleria d´educació, cultura i esport per a la concessió
d’ajudes per a la millora ampliació o reparació d instal.lacions esportives en municipis de la
CV.

DECLARA que l'entitat no està inclosa en cap de les circumstàncies previstes en l'article
13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així
com que no és deutor/deutora per resolució de procedència de reintegrament.

Guardamar de la Safor a data De 15 de gener de 2020

La Secretaria-Interventora
María Isabel Amat Ibáñez

