AJUNTAMENT DE PAÜLS

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36
REGULADORA DE TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE
LES VORERES I VIALS
Article 1. Fonament i naturalesa
Atès el que estableixen els articles 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’entrada de
vehicles a través de les voreres que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic
que té lloc per l’entrada de vehicles a través de les voreres, en els termes
establerts a l’art. 6 d’aquesta ordenança, on es regulen les tarifes que s’han
d’aplicar.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix els articles
35.4 de la Llei general tributària, a les quals s’atorguin les llicències per gaudir
de l’aprofitament especial, o qui se’n beneficiï sense haver sol·licitat la llicència,
si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització.
2. En les taxes establertes per l’entrada de vehicles a través de les voreres,
tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i
locals que tinguin accés d’entrada de vehicles.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les
obligacions tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els
articles 35 i 36 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats
en general en els supòsits i abast que assenyala l’article 40, 41, 42 i 43 de la
Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats al
pagament de la taxa quan sol·licitin una llicència per gaudir dels aprofitaments
especials necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin
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directament i també que interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa
nacional.
2. No s’apliquen bonificacions ni reduccions per determinar del deute.
Article 6. Normes de gestió
1. Les vies públiques municipals es classifiquen en una categoria única.
2. Quan per a l’entrada de vehicles a què es refereixen les tarifes de l’article 7,
s’hagi necessitat modificar la rasant de la vorera, les tarifes expressades en el
punt anterior s’incrementaran en el 20% per cent.
3. La modificació de rasant i la pintura de vorera o senyalització serà feta, en
qualsevol cas, per part dels Serveis Municipals.
4. En cas de cessament de l’ús privatiu del domini públic autoritzat, prèvia
comunicació per part de l’interessat a l’Ajuntament o d’ofici, es retirarà la placa i
la pintura de senyalització per part dels Serveis Municipals.
5. Quan per l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de
licitació pública, l’import de la taxa es determinarà pel valor econòmic de la
proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Article 7. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de
tarifes:
Tarifa primera. Concessió de la llicència
Concessió de llicència (inclou placa i pintura de vorera) 50 €
Tarifa segona. Guals
JORNADA SENCERA
Fins a 3 metres lineals 36 €
Per ampliació de més de 3 metres:
Per cada metre lineal o fracció de més: 15 €
Tarifa tercera. Substitució placa gual
Per cada placa de gual substituïda a petició de l’interessat 20 €
Article 8. Meritació.
1. La taxa es merita quan s’inicia l’aprofitament especial o l’ús privatiu, moment
que ha de coincidir amb el de la concessió de la llicència preceptiva.
2. En cas de produir-se l’aprofitament especial sense la prèvia sol·licitud la
llicència s’incoarà el corresponent expedient sancionador i, en cas de legalitzarse l’autorització, la meritació de la taxa tindrà lloc des de l’inici de l’aprofitament
privatiu d’ús públic.
3. Les utilitzacions ja autoritzades es meritaran l’1 de gener de cada any
natural.
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Article 9. Període impositiu
1. Quan l’aprofitament especial o l’ús privatiu hagi de durar menys d’un any, el
període impositiu coincideix amb el determinat a la llicència municipal.
2. Quan l’aprofitament especial o l’ús privatiu s’estengui a més d’un exercici, la
meritació de la taxa té lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprèn l’any natural, o el període previst a la tarifa, tret dels supòsits d’inici o
cessament en l’aprofitament especial al quals s’ha d’aplicar el que determinen
els apartats següents:
a) Quan s’iniciï l’ocupació en el primer trimestres de l’any, en cas de tarifes
anuals, s’ha d’abonar, en concepte de taxa corresponent a aquest exercici, la
quota íntegra. Si l’inici de l’ocupació té lloc en el trimestre de l’exercici, s’ha de
liquidar la meitat de la quota anyal.
b) Si cessa l’ocupació durant el primer semestre de l’exercici, en cas de tarifes
anuals, s’ha de retornar una part de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc
en el segon semestre, no s’ha de retornar cap quantitat.
3. En cas de cessament de l’ús privatiu del domini públic autoritzat, prèvia
comunicació per part de l’interessat a l’Ajuntament, o d’ofici, es donarà de baixa
del Padró i no satisfarà més quotes els anys posteriors al de la baixa efectiva.
Article 10. Règim de declaracions i d’ingrés
1. La taxa s’exigeix en règim de liquidació.
2. Quan se sol·liciti llicència per procedir a l’aprofitament especial o l’ús privatiu,
se’n declararan les característiques.
Prèvia autorització de la resolució de la llicència es comprovarà la viabilitat de
la petició, que en cas de no ajustar-se als criteris sol·licitats per l’interessat li
seran comunicats en el tràmit d’audiència per tal que pugui subsanar la petició
o presentar les al·legacions i suggeriments que en dret li pertoquen.
Alternativament, es poden presentar a l’Ajuntament els elements de la
declaració per tal que el funcionari municipal competent presti l’assistència
necessària per determinar el deute.
3. Per al cas d’aprofitaments ja autoritzats, el pagament de la taxa s’ha de fer
en el període reglamentari de recaptació.
4. Per una millor gestió municipal es facilitarà al subjecte que sol·liciti la
domiciliació del pagament de la taxa. En aquest l’ajuntament ordenarà el càrrec
al compte bancari del contribuent durant el període recaptatori de pagament
voluntari.
Article 11. Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la
Llei general tributària, i la normativa que la desplega.

Enric Adell Moragrega, alcalde president
A Paüls, 14 d’octubre de 2016
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