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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES 
A TRAVÉS DE LES VORERES I LA RESERVA DE VIA PUBLICA PER A 
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE. 

 
 

FONAMENT NATURALESA I FET IMPOSABLE. 
 
 Article 1.- 
 

1. De conformitat amb l'article 57, en relació amb l’article 20.3.h, del Text Refós 
de la Llei d’Hisendes Locals RDL 2/2004 de 5 de març, este Ajuntament 
estableix la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local amb entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via 
pública per a càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. 

 
 La seua naturalesa és la de taxa per utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local. 
 
 

2.  Seran objecte de la present Ordenança els següents aprofitaments: 
 
 EPÍGRAF 1.- L'autorització per a l'entrada de vehicles en edificis o cotxeres a 
través de les voreres. 
 
 EPÍGRAF 2.- Les reserves d'espai per a càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol classe. 
 
 
 Article 2.- DEVENGO I PERÍODE IMPOSITIU. 
 
 1.- La taxa s'esdevinga el primer any al concedir-se l'autorització per a 
l'aprofitament que es tracte, o des que s'inicie este o tinguera coneixement 
l'administració municipal si es va procedir sense la necessària autorització. 
 

En els anys següents a l'alta, la taxa es meritarà l'un de gener i el període 
impositiu coincidirà amb l'any natural. 
 

2.- En esta taxa no s'admetrà benefici o reducció alguna. 
 
 

Article 3.- SUBJECTES PASSIUS. 
 
 

Són subjectes passius de la taxa les persones o entitats  al favor de les quals 
s'atorguen les llicències, o els que es beneficien de l'aprofitament, si es va procedir 
sense l'oportuna autorització. 
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 Article 4.- BASES. 

 
Es prendrà com a base de gravamen de la present taxa, la longitud en metres 

lineals o fracció de l'ocupació autoritzada, d'acord amb les tarifes que s’estableixen 
per a cada u dels epígrafs especificats en l'article 1.2. 

 
 
Article 5.- QUOTES TRIBUTÀRIES. 
 
Les quotes tributàries seran les següents: 

1.- 
 A) Per l'entrada de vehicles en  cotxeres o aparcaments individuals fins tres  
vehicles per metre lineal, fracció i any  ......................................................  9'02 €. 

 
 B) Per l'entrada de vehicles en cotxeres o aparcaments individuals per quatre 
o més vehicles o aparcaments col·lectius, siguen públics o privats per metre lineal, 
fracció i any .............................................................................................. 18'03 €. 
 
En els supòsits dels apartats A y B s'entendrà que l'entrada es individual quan les 
places dels vehicles i els vehicles que es dipositen són del propietari de l'immoble o 
de la unitat familiar que resideix en l'immoble. 

 
2.- Les reserves d'estacionament per a càrrega i descàrrega 

     de mercaderies, per metre lineal, fracció i any ............... 18'03 €. 
 

3.- Els canvis de titularitat de les autoritzacions d’entrada de vehicles a través de les 
voreres no estaran subjectes a tributació. 

 
Els titulars de la concessió de l'aprofitament per a entrada de vehicles a través 

de les voreres hauran de proveir-se en l'Ajuntament de la placa indicativa 
degudament homologada per a la senyalització del mateix, sent del seu càrrec les 
despeses d'adquisició i instal·lació. 

 
El cost a satisfer per la placa serà en cada moment igual al satisfet per 

l'Ajuntament a l'entitat subministradora, incloent els impostos legalment 
repercutibles. Les mateixes hauran de ser instal·lades de forma permanent i visible, 
mentres dure la concessió de l'aprofitament. 

 
Concedida l'autorització municipal, haurà de procedir-se pels interessats, baix 

la direcció del personal de l'Ajuntament, al pintat del rastell de color groc, sent 
coincidents amb els metres lineals, i / o fracció autoritzats. S'haurà de repintar de 
forma periòdica, o almenys una vegada a l'any. 

 
Els titulars de la concessió de l'aprofitament de reserva d'estacionament per a 

càrrega i descàrrega hauran de proveir-se de les plaques indicatives degudament 
homologades per a la senyalització del mateix, sent del seu càrrec les despeses 
d'adquisició i manteniment. 
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Concedida l'autorització municipal  haurà de procedir-se pels interessats, baix 
la direcció del personal de l'Ajuntament al pintat del rastell i de la calçada de la forma 
que es determine en l'autorització, sent coincidents amb els metres lineals i / o 
fracció autoritzats. S'hauran de repintar de forma periòdica, o almenys, una vegada a 
l'any. 
 

NORMES DE GESTIÓ 
 
Article 6 
 
1.- Els  subjectes passius declararan els elements tributaris que utilitzen, 

especificant les característiques dels mateixos i comunicaran a l'Administració 
tributària qualsevol variació que haja de repercutir en la quantia de la quota  
tributària. 

 
2.- Les reserves d'estacionament per a càrrega i descàrrega, seran 

autoritzades per la Comissió de Govern previ informe sobre la precedència o no de 
l'autorització i sobre l'horari  i període de l'any de parada si és procedent. 

 
L'Ajuntament podrà limitar l'horari de reserva d'aparcament en funció de l'ús 

local, així com l'època de l'any en què haja de realitzar-se. Estes circumstàncies 
hauran de  figurar en la placa indicativa de l'autorització. 

 
  
Article 7.- 
 
1.- L'import de la taxa es prorratejarà per mesos, en els casos d'alta o baixa. 

Els titulars dels mateixos podran sol·licitar la devolució de la part proporcional de la 
taxa efectivament satisfeta, corresponent als mesos següents a aquell en què es va 
sol·licitar i va tramitar la baixa, acompanyant l'original del justificant de pagament de 
la taxa, la part proporcional de la qual reclama li siga tornada. 

 
2.- Una vegada autoritzada l'ocupació, s'entendrà prorrogada anualment 

mentres no se presente la declaració de baixa per l'interessat, reservant-se 
l'Ajuntament la facultat de revocar l'autorització concedida per raons d'interès  públic. 

 
Article 8.- 
 
1.- Anualment es formarà per l'Administració Municipal un Padró o Cens 

d'estos aprofitaments, en el que constaran almenys els següents extrems, nom i 
cognoms o raó social del propietari de l'immoble o beneficiari de l'aprofitament, 
situació i import de les quotes, el pagament dels quals es realitzarà per rebut. 

 
2.- Una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta, les liquidacions 

successives dels períodes anuals es notificaran col·lectivament per mitjà d'edicte que 
així l'advertisca. 

 
3.- Transcorregut el període voluntari es procedirà a l'exacció del deute per via 

de constrenyiment, amb els recàrrecs i interessos que procedisquen. 



  
Ajuntament de La Llosa de Ranes 

 

 

 
 
 

Article 9.-   
 
1.- Només podran sol·licitar i, si és procedent, ser titulars de la corresponent 

llicència de gual o reserva per a càrrega i descàrrega, els propietaris i/o els 
arrendataris de finques o locals. 

 
2.- El titular de la llicència serà l'únic responsable de totes les obligacions que 

incumbeixen a l'usuari del gual qualssevol que estes siguen. 
 

 
Article 10.- 
 
1.- Per a obtindre l'autorització d'un gual serà necessari acompanyar la 

següent documentació: 
 

 Declaració amb indicació del nombre de vehicles que puga contindre el local, 
dimensió aproximada de l'entrada o pas i distància aproximada fins al cantó 
més pròxim. 
 

 Fotocòpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana 
corresponent al local de l'últim exercici lloc al cobrament per l'Ajuntament. 
 

 Fotocòpia del rebut de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l'últim 
exercici posat al cobrament per l'Ajuntament corresponent als vehicles a 
dipositar en el local. 
 

 Certificat de no ser deutor a l'Ajuntament  de La Llosa de Ranes, expedit pel 
Servei de Recaptació en executiva d'este Ajuntament. 

 
 

2.- Per a obtindre l'autorització d'una reserva d'estacionament per a càrrega i 
descàrrega serà necessari acompanyar la següent documentació: 
 
 

 Declaració amb indicació del nombre de metres lineals necessaris per a la 
reserva, horari de la seua utilització i distància aproximada fins al cantó més 
pròxim. 
 

 Certificat de no ser deutor a l'Ajuntament de La Llosa de Ranes expedit pel 
Servei de Recaptació en executiva d'este Ajuntament. 

 

 Justificació de la càrrega i descàrrega, necessitat de realitzar operacions de 
càrrega i descàrrega (alta en l'Impost  d'Activitats Econòmiques, llicència 
d'obertura). 

 
Article 11.- 
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Les llicències de gual es revocaran: 

 
1. Per no conservar en perfecte estat la senyalització de les mateixes. 

 
2. Per no ús o ús indegut del gual. 

 
3. Per tindre pendent de pagament la taxa corresponent en procediment de 

constrenyiment, sense perjuí del seu cobrament en la dita via. 
 
 
Article 12.- 
 
La revocació de les autoritzacions concedides es portaran a terme segons les 

següents normes: 
 

1. Produïda qualsevol de les situacions enumerades en l'article anterior es 
posaran en coneixement de l'interessat concedint-li un termini de 10 dies 
perquè formule quantes al·legacions o aportació documents estime 
convenients per a la seua defensa. 
 

2. Transcorregut el termini de 10 dies i a la vista de les al·legacions formulades, 
si és procedent, per decret de l'Alcaldia s'acordarà la revocació o no de 
l'autorització. 
 

3. Si en el termini de 10 dies des de la notificació de l'inici del procediment de 
revocació  es produirà el pagament de la taxa pendent en via de 
constrenyiment, la  resolució que pose fi al procediment acordarà la 
improcedència de la revocació de l'autorització. 
 
 

4. Si per la concurrència de qualsevol dels supòsits enumerats en l'article 
anterior, s'acordara la revocació de l'autorització, el titular haurà de procedir, 
pels seus propis mitjos, en el termini de 15 dies, a la retirada de les plaques 
indicatives i posada a disposició de l'Ajuntament en el cas de ser plaques 
indicatives de la llicència de gual permanent. 
 

5. L'incompliment de l'obligació establida en a l'apartat anterior, implicarà 
l'execució subsidiària de l'obligació pels serveis municipals a càrrec dels 
interessats. 
 
  
Article 13.- GARANTIES D'ÚS. 
 

1. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial porte aparellada la 
destrucció o deterioració del domini públic local, el beneficiari, sense perjuí del 
pagament de la taxa a què hi haguera lloc, estarà obligat al reintegrament del 
cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació. 
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2. Si els danys foren irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual 
al valor dels béns destruïts o l'import del deterioració dels danyats. 
 
 

3. Les indemnitzacions i reintegraments a què es refereix el present article no 
podran ser condonats total ni parcialment. 
 

4. En qualsevol moment, podrà l'administració, si ho considera oportú, per raons 
d'interès públic local, exigir el dipòsit previ de les quantitats per a fer front al 
possible deterioració o destrucció del domini públic municipal. 
 
 
Article 14.- INFRACCIONS I SANCIONS. 
 
Les infraccions es qualificaran i sancionaran amb subjecció al que preveu la 

legislació aplicable a les Entitats Locals, de conformitat amb el que disposa el Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Locals RDL 2/2004 de 5 de març  i els articles 178 i 
següents de la Llei General Tributària. 

 
Article 15.- NORMES COMPLEMENTÀRIES. 
 
En el no previst en la present Ordenança regirà  la normativa aplicable a les 

Entitats Locals en virtut del que disposa la Llei 7/85, de 2 d'abril, , disposa el Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Locals RDL 2/2004 de 5 de març, així com la Llei 8/89 de 
13 d'abril, de Taxes i preus públics. 

 
 
Article 16.- APROVACIÓ I VIGÈNCIA. 
 
La present Ordenança, després de l'aprovació definitiva per l'Ajuntament en 

Ple i la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, romanent en 
vigor en tant no s'acorde la seua modificació o derogació. 
  
 
  

 
Data  aprovació  Ordenança: Ple 24/05/2001 (BOP Nº 231 , 28/IX/2001) 
Primera modificació art. 5.1  i disposició final: (BOP Nº 159, 6/VII/2002) 
 
Última modificació:  Plé 18/02/2004 
art. 5.1   i disposició final (BOP Nº 104, 3/V/2004) 
  

 
 


