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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA
DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE
VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE
VEHICLES, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL CLASSE.
Article 1.- Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposa els articles 15 a 19
de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, este
Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments
especials per entrada de vehicles a través de les voreres 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 al que prevé l'article 58 de la citada 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 que es tracte, existeixen carrelades, 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 al
favor de les quals s'atorguen les llicències, o els que 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 dites entrades de vehicles, els que podran
repercutir, si és procedent, 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 assenyala l'article 40 de la LGT.

Article 5. Beneficis fiscals.
D'acord amb el que estableix l'article 9 de la LRHL, no podran
reconèixer-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.- Quota tributària
La quota tributària consistirà en la quantitat que resulta d'aplicar la
següent tarifa:
1. Entrada o pas de vehicles en els edificis o solars a través de la vorera.
a) Per cada metre lineal de la porta d'entrada o accés i any, 2.800,- ptes./16,83
€
2. Reserva d'espai públic local per a aparcament exclusiu, per a prohibició
d'aparcament o per a parada de vehicles.
a) Per cada metre lineal o fracció de la vorera adjacent i any, 2.800,- ptes.
/16,83 €
3. Gual permanent.
a) Per cada metre lineal o fracció de la porta d'entrada o accés i any, 2.800,ptes. /16,83 €
4. Càrrega i/o descàrrega de mercaderies.
a) Per cada metre lineal o fracció de la vorera adjacent i any, 2.800,- ptes.
/16,83 €
5. El preu de la placa senyalitzadora queda fixat en la quantitat de 2.200,pts./13’22 €, així mateix, el de unitat de vorera rampant en la quantitat de 300,pts./ 1’80 €.

Article 7.- Normes de Gestió i Tècniques.
1.- Ús i autorització.
La utilització de les voreres i vies públiques per a l'entrada i eixida de vehicles
constitueix un ús i aprofitament especial, ja que beneficia, específicament, a
particulars interessats i produeix limitacions a l'ús general de les mateixes, per
això, eixes autoritzacions tindran sempre caràcter discrecional i restrictiu, i es
concediran previ informe favorable dels servicis tècnics municipals, excepte el
dret de propietat i sense perjuí del de tercers, podent ser revocades per raons
d’interès públic, urbanístic i/o ordenació del trànsit.
Es consideren suspeses les autoritzacions d'entrada de vehicles durant els dies
i hora establits quan les vies públiques que es troben les voreres resulten
afectades per celebracions d'actes, festes, mercats, obres públiques o
privades, autoritzades per l'Ajuntament, sense que això origine, en cap cas, el
dret a devolució de la part proporcional de les taxes abonades.

2. Condicions d'autorització.
Únicament es podran autoritzar guals per a accés a aquells aparcaments que
acomplisquen els requisits de les normes d'habitabilitat i disseny de vivendes
en l'àmbit de la Comunitat Valenciana o, si no hi ha, que compte amb la
corresponent llicència d'activitat que ho justifique.
Per excepció al que disposa l'apartat anterior i per a aquells locals que no
necessiten llicència d'activitat ni responguen a reserva d'aparcament, podran
considerar-se com a locals amb ús aparcament a efectes de la concessió de
gual, sempre que compten amb una superfície mínima de 20 m².

3. Obres de condicionament.
Les voreres s'hauran d'adequar per a l'ús d'accés de vehicles, de tal manera
que en voreres d'ample superior a un metre lineal haurà de substituir-se el
rastell existent per rastell rampant de 33 cm. d'ample. En voreres de
dimensions inferiors es permeterà el rebaix de rastell o de la vorera segons els
casos.
L'obres de condicionament s'executaran a càrrec i costa del peticionari, seguint
en tot moment les instruccions que indiquen els servicis tècnics municipals,
prèvia petició de llicència d'obres i abonament de taxes vigents.
A l'efecte els interessats disposaran del termini màxim d'un mes, a partir de la
recepció de la notificació de la llicència de gual per a l'execució de les obres.
La falta d'adequació de les vorera dins del termini concedit determinarà la
impossibilitat d'exercir el dret a l'aprofitament autoritzat i l'arxiu de l'expedient
sense més tràmits.
En el supòsit de resultar necessari realitzar obres de condicionament de la
vorera per a tal finalitat i amb la finalitat de respondre de la correcta execució
de les obres de condicionament, el peticionari depositarà una fiança per import
del 50 per cent del pressupost total d'execució material de les obres, que serà

tornat una vegada finalitzades les mateixes , a sol·licitud de l'interessat i previ
informe favorable dels servicis tècnics municipals.
Quan les obres a executar afecten a voreres el paviment de les quals reunisca
característiques especials de disseny, la reposició de la mateixa es realitzarà
amb materials de les mateixes característiques que la resta de la vorera.
No es permetrà la possibilitat d'efectuar rampes d'obra sobre la via pública, així
com tampoc la col·locació d'elements movibles com a fusta, falques, arena o
similars, resultant aquesta circumstancia digna de sanció.
Així mateix, si amb motiu de les obres d'adequació es veren afectats elements
públics, estos hauran de ser reposats pel peticionari i a la seua costa complint
les condicions que s'imposen per a la modificació i / o reposició de l'element
afectat.
Respecte de les portes d'accés habilitades per a entrada de vehicles, es
col·locaran de tal forma que amb el seu tancament o obertura no es produïsca
invasió del domini públic municipal en una altura de 2,10 m. sobre rasant de la
vorera, sent la invasió màxima permesa a partir de la dita altura de 0,30 m.
4. Senyalització.
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 preferentment en la fatxada de l'edifici en el lateral dret o si no n'hi
ha en la zona central superior de la fatxada.
La col·locació de la placa i senyalització horitzontal per mitjà de la pintura del
rastell en color groc s'efectuaren pel titular a la seua costa, davall la inspecció
tècnica de l'Ajuntament.
5. 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 la seua costa, en cas de va vore, deterioració o robatori.
c) Al pagament de les taxes establides.
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) Al retirar i entregar en el propi 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.
6. Caducitat i revocació.
Les autoritzacions podran ser revocades per l'òrgan que les va dictar en els
següents casos:
a) Per ser destinats a fins distints per a les que foren atorgades.

b)
c)
d)
e)

Per haver desaparegut les causes que van donar lloc al seu atorgament.
Per no abonar la taxa anual corresponent.
Per mancar de la senyalització adequada.
Per causes motivades d'interés públic, urbanístic i / o ordenació del
trànsit.

7. Reserves d'espai per a aparcament exclusiva o parada de vehicles, i per a
càrrega - descàrrega.
a) Reserva genèrica d'espai per a aparcament exclusiu.
L'Ajuntament de Beniarjó podrà autoritzar de forma discrecional, previ informe
dels servicis municipals, reserva d'espai en la via pública per a aparcament de
caràcter exclusiu, a determinats establiments o institucions de servici públic,
que per l'activitat que desenrotllen o per la seua naturalesa s'estimarà
necessari i convenient disposar de tal reserva d'espai en la via pública (tracte's
d'organismes oficials, establiments sanitaris, escolars, parades de taxi,
autobusos,etc).
En el supòsit d'establiments destinats a servicis públics de naturalesa sanitària,
escolar o semblant, l'activitat del qual no requerisca reserva genèrica d'espai
per a aparcament exclusiu durant tots els dies i hores de l'any; el decret
d'autorització de tal reserva establirà les limitacions horàries que
corresponguen, així com la liquidació de taxes que corresponga conforme a la
present ordenança fiscal.
Les reserves genèriques d'espai per a aparcament exclusiu en el supòsit
d'institucions i organismes públics no meritaran liquidació de taxes alguna.
D'altra banda l'Ajuntament de Beniarjó, previ informe dels servicis tècnics
municipals i, si és procedent, de la Policia Local, procedirà d'ofici, en les zones
que es determinen, a habilitar reserva genèrica d'espai destinat exclusivament
com a aparcament de vehicles els titulars - conductors de les quals siguen
persones proveïdes de la targeta d'aparcament per a minusvàlids.
b) Reserva específica per a aparcament exclusiu.
De la mateixa manera, podrà autoritzar-se, discrecionalment, i previ informe
dels servicis municipals, una reserva d'espai per a aparcament exclusiu per als
vehicles els titulars i conductors habituals de la qual siguen persones
minusvàlides físiques, residents en el municipi, prèvia l'oportuna sol·licitud.
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar la documentació que seguidament es
detalla.
·

Còpia compulsada del certificat oficial de minusvalidesa que pateix,
amb indicació del grau de la mateixa, que en cap cas podrà ser
inferior al del 66 per cent, afectant a la mobilitat.

· Dictamen sobre mobilitat reduïda emés per la direcció Territorial de
Benestar Social.
·

Acreditació de ser conductor habitual (en orde a poder acreditar este

extrem, bastarà, per via de presumpció, que figuren en la fitxa tècnica
del vehicle les modificacions i adaptacions introduïdes en el mateix, o
documentació complementària que acredite haver practicat en el
vehicle adaptacions motivades per la minusvalidesa que pateix; això
si de la minusvalidesa que pateix el titular resultarà necessari
efectuar tal modificació o adaptació).
Si no fóra necessari portar a terme adaptació o modificació alguna en el
vehicle de la seua propietat, bastarà d'acreditar el fet de ser el seu conductor
habitual per mitjà de declaració jurada per compareixença davant de funcionari
municipal.

·

Indicació específica del lloc on es pretén es concedisca la indicada
autorització ( amb expressió de carrer, nombre de policia i metres
lineals de reserva mínims per a poder aparcar degudament).
L'autorització concedida suposarà la reserva d'espai per a aparcament exclusiu
per a un determinat i concret vehicle, precisament el que haja acreditat el seu
titular, i en la senyalització, es pintarà de forma visible la corresponent
matrícula del vehicle.
Respecte a este tipus de reserva no s'esdevinga liquidació de cap taxa.
L'autorització així concedida en la forma assenyalada en este apartat quedarà
supeditada a la pertinent inspecció municipal que poguera dur-se a efecte,
devent el titular comunicar de forma immediata el canvi del vehicle utilitzat, per,
prèvia comprovació de l'adaptació del nou vehicle i que la titularitat coincideix
amb el sol·licitant inicial, procedir al repintat de la nova matrícula.
Si per part dels servicis municipals es detecta un ús indegut per part de la
persona a la qual se li autoritzarà la reserva d'espai per a aparcament del seu
vehicle, o d'altra banda, desaparegueren les circumstàncies inicials, foren les
que foren, que van provocar en el seu moment la concessió de l'autorització,
l'Ajuntament revocarà unilateralment l'autorització inicial concedida, prèvia
audiència a l'interessat.
Les autoritzacions de reserva dels espais regulats en el present article es
consideraran suspeses quan en les vies públiques que es troben tals reserves
es troben afectades per celebracions d'actes, festes, mercats o fires de caràcter
tradicional, obres públiques o privades, d'emergència o programades,
autoritzades per l'Ajuntament, sense que això origine, en cap cas, cap dret
d'utilització d'aparcament exclusiu.
c) Reserva d'espai per a càrrega i descàrrega.
L'Ajuntament de Beniarjó també podrà autoritzar de forma discrecional, previ
informe dels servicis municipals, reserva d'espai en la via pública amb la
finalitat de portar a terme càrrega i descàrrega de mercancies i materials en
determinats establiments comercials, industrials, fabrils o magatzems, ubicat en
tot el terme municipal.
La reserva d'espai de la via pública amb la dita finalitat quedarà supeditada a la
prèvia petició i acreditació, si és procedent, per part del titular de l'establiment

que es tracte, de la necessitat efectiva de disposar de tal reserva d'espai, fins al
punt que si no es comptara amb ella l'activitat que s'exerceix es veuria
seriosament perjudicada.
Tals peticionaris hauran d'abonar les taxes que estableix la present ordenança.
No obstant l'anterior, i sense necessitat de petició individualitzada, l'Ajuntament
de Beniarjó, en zones del nucli urbà, o en aquelles altres que s'estimara
pertinent, finalment coincidint amb una determinada agrupació o acumulació de
xicotets o mitjans establiments, i amb la finalitat de permetre portar a terme les
seues activitats diàries sense que el seu aprovisionament de materials,
productes o mercaderies per a alterar la circulació rodada, i bàsicament en
carrers de trànsit intens, podrà procedir a l'habilitació d'alguna zona com a
reserva de domini públic per a càrrega i descàrrega.
En qualsevol cas, tractant-se de petició individualitzada o actuació unilateral de
l'Ajuntament, les zones de càrrega i descàrrega es destinaran exclusivament a
les operacions. Tampoc en estes zones podran ser utilitzades com a
aparcament de cap tipus de vehicles en horari comercial (que queda establert
de forma genèrica per a qualsevol zona així senyalitzada de 8 a 13,30 hores i
de 16 a 19:30 hores, de llunes a divendres, i els dissabtes de 8 a 13 hores,
excepte festius).
Conseqüentment amb l'anterior, i fora de l'horari comercial especificat, les
zones de càrrega i descàrrega podran ser utilitzades com aparcament de
vehicles.

8. Vehicles amb autorització per a estacionar en zones de gual.
1.- Es consideraran vehicles amb autorització per a estacionar en la
zona reservada de cada gual aquells que mostren en un lloc visible la targeta
d’autorització corresponent al gual en qüestió. A este efecte, juntament amb la
notificació de la concessió de la llicència de gual, l’Ajuntament entregarà al
titular la referida targeta d’autorització, corresponent al gual que se li concedeix,
i en la qual quedarà clarament identificat.
2.- Amb caràcter general, per a poder estacionar davant del local o
entrada objecte de la llicència, s’hauran de complir els requisits següents:
a) Que l’estacionament no siga incompatible amb el dret d’entrada i
eixida d’altres titulars del local.
b) Tindre instal·lada en un lloc visible de l’entrada autoritzada, la placa
reglamentària creada a este efecte per l’Ajuntament.
c) Exhibir, en la part davantera del vehicle estacionat, la targeta
d’autorització reglamentària, el número de la qual ha de coincidir amb el
número de la placa mencionada.
d) Que l’estacionament no supose infracció a les normes generals de
circulació aplicables a la zona o carrer.
3.- Requisits per a l’estacionament de vehicles en el guals en què
l’aparcament siga en bateria:
a) L’amplària de vehicle no podrà excedir la del gual autoritzat.

b) No obstant això últim, si l’amplària del vehicle excedeix la del gual
autoritzat, els serveis tècnics de l’Ajuntament emetran un informe respecte de
la conveniència o no de la concessió.
c) En tot cas, la longitud del vehicle no podrà excedir la permesa, amb
caràcter general, per a cada zona concreta i, en cap cas, entorpir el trànsit
rodat en eixa via.
4.- No obstant el que s’ha disposat anteriorment, no es permetrà
l’estacionament de cap vehicle davant dels guals, en els supòsits següents:
a) En els guals d’establiments industrials, comercials i, en general, de
tota mena de locals de negoci.
b) En els guals col·lectius de comunitats de propietaris.
c) En els guals que donen accés a carrers de vianants.
d) En les autoritzacions de pas a través de les voreres sense reserva
d’espai.
e) En els guals de motocicletes o ciclomotors i cadires de rodes.
5.- El que disposen els apartats anteriors no impedirà la parada de
qualsevol vehicle davant dels guals, excepte els de motocicletes o ciclomotors i
cadires de rodes, sempre que en els vehicles hi haja el conductor, a fi de
desplaçar-lo quan calga utilitzar el gual.
Article 8. Meritació de la Taxa i Pagament.
1. Meritació de la taxa es produeix:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública en el
moment de sol·licitar la corresponent llicència, que no es tramitarà si no
s'ha realitzat el pagament corresponent, o des que s'utilitze
l'aprofitament encara que no s'haja obtingut la corresponent llicència
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats,
una vegada vaig incloure-dos en els padrons d'esta taxa, el dia primer de
cada any natural, excepte en els supostos de començament de la
utilització privativa o l'aprofitament especial i en els del cessament, en el
que el període impositiu s'ajustarà a estes circumstàncies, i es
prorratejarà la quota per trimestres naturals Quant a este prorrateig, la
quota comprendrà el trimestre de l'inici o cessament, i com a data de
cessament s'atendrà a la comunicació de la baixa.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en
els comptes bancaris municipals per mitjà d'autoliquidació.
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats,
una vegada inclosos en els padrons, en els períodes que en cada cas es
determinen per l'Ajuntament.
c) En el supòsit de denegació de la sol·licitud o en cas del seu desistiment
procedirà l'oportuna devolució de la totalitat de la quota corresponent en
el primer cas, i del 70 % d'aquella en el segon.

Article 9. Infraccions i sancions.

En tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries i a les
sancions que corresponguen s'estarà al que disposa la LGT i les seues normes
de desenrotllament.
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 i començarà s'aplicarà a partir del
dia següent al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província,
continuant la seua vigència fins a la seua modificació o derogació expressa.

