AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES
OT08 Ordenança reguladora de la taxa per entrades de vehicles a través de
les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADES DE
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE VIA
PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE VEHICLES,
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL
CLASSE
Fonament legal i objecte
Article 1. Esta Entitat Local, d’acord amb el que disposa l’article 106,
apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i fent ús de la facultat reglamentària que li atribuïx l’article
15, apartat 1, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i d’acord amb el
que preveu l’article 20 del mateix, establix la TAXA per ENTRADES DE
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A
APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE VEHICLES, CÀRREGA I DESCÀRREGA
DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE, l’exacció de la qual s’efectuarà
amb subjecció al que preveu esta Ordenança i en l’Ordenança fiscal
general sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals.

Fet imposable
Article 2. El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa
ho constituïx el següent supòsit d’utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local: ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES
VORERES I RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU,
PARADA DE VEHICLES, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL CLASSE, previst en la lletra h) de l’apartat 3r de l’article 20
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Subjecte passiu
Article 3.
1. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es referix l’article 35 de la Llei General
Tributària que sol·liciten, provoquen o en l’interés de les quals
redunde la prestació del servici a què es referix esta ordenança.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent en la taxa establida
per la utilització o l’aprofitament especial per entrades de vehicles o
carruatges a través de les voreres i per la seua construcció,
manteniment, modificació o supressió, els propietaris de les finques 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.

Responsables
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Article 4.
1. Seran responsables solidàriament de les obligacions tributàries de
subjecte passiu les persones físiques i jurídiques que es referixen els
articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de fet o de dret de
les persones jurídiques, els integrants de l’administració concursal i
els liquidadors de societats en general, els adquirents de béns
afectes per llei al pagament del deute tributari i les persones o
entitats que contracten o subcontracten l’execució d’obres o la
prestació de servicis, en els supòsits i amb l’abast que assenyala
l’article 43 de la Llei General Tributària.

Exempcions, reduccions i bonificacions
Article 5.
1. D’acord amb el que establix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, no podran reconéixer-se altres beneficiaris
fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de
Llei o els derivats de l’aplicació de Tractats Internacionals.
2. No obstant això, de conformitat amb la Llei 51/2003, de 2 de
desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat i la Llei 1/98, de la
Generalitat Valenciana d’Accessibilitat i Supressió de Barreres
Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, s’establix una
bonificació del 95 per cent de la present Taxa a favor de les
persones físiques que es troben en possessió de la Targeta
d’Estacionament per a vehicles que transporten persones amb
mobilitat reduïda.

Quota tributària
Article 6. Constituïx la base d’esta exacció la longitud en metres lineals
del pas o entrada de vehicles i de la reserva d’espai de la via pública, no
podent ser esta inferior a 2 metres lineals. En locals destinats a
l'aparcament de motocicletes, podrà autoritzar-se una amplària inferior.
Article 7.
1. La tarifa a aplicar serà la següent:
CONCEPTE

€/ml

Per reserva per a aparcament exclusiu................................91,27
Per reserva per a càrrega i descàrrega (mínim 5 ml)...........72,95
Per entrada de vehicles a través de voreres........................48,88
Reserva aparcament d’ús exclusiu de titulars llicència municipal
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3. Mitjançant Una Resolució d’Alcaldia es determinaran les zones
habilitades per a càrrega i descàrrega limitada en les vies principals
del municipi, quedant exemptes del pagament de la taxa.
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Taxi...................................................................................91,27 €/año.
Les entrades de vehicles ubicades en els carrers Simancas, Sant Vicent i
Del Mar, afectades pel mercat municipal......................................41,90
2. En concepte de gastos de senyalització de la placa identificativa:
•

Entrada de vehicles i reserva per a càrrega i descàrrega 22,45 €

•

Reserva d'aparcament exclusiu........................................55,93 €

3. En el cas de pèrdua o ruptura de la placa de senyaliizació, será
satisfet pel beneficiari el pagamanet de 22,45 € en concepte de
gastos de reposició.
Article 8. La Corporació podrà exigir una fiança com a garantia del
compliment de les obligacions que s’establixen amb les respectives
concessions.

Devengo
Article 9.
1. Esta taxa es devengará per primera vegada quan s’inicie l’ús
privatiu o l’aprofitament especial que origina la seua exacció.
Posteriorment el devengo tindrà lloc el dia 1 de gener de cada any.
2. El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els
supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament
especial, i en este cas este s’ajustarà a la periodicitat que s’indica
en l’article anterior.

Administració i cobrança

Article 11. Les entitats o particulars interessats a obtindre la concessió
dels aprofitaments regulats per esta ordenança presentaran sol·licitud
detallant l’extensió del rebaix de rastell o de la zona de reserva del
mateix, de no ser necessari, de l’entrada o porta, havent d’efectuar a
costa seu les obres necessàries per al rebaix de voreres i rastell.
Article 12. Els guals s’autoritzaran sempre discrecionalment i sense perjuí
de tercers. El permís no crea cap dret subjectiu, i el seu titular podrà ser
requerit en tot moment perquè ho suprimisca a costa seu i repose la
vorera al seu anterior estat.
Article 13. Les obres de construcció, reforma o supressió del gual seran
realitzades pel titular del gual, davall la inspecció tècnica de l’Ajuntament.
El manteniment i conservació seran igualment a costa del titular.
Article 14. Les reserves d’aparcament en la via pública, se sol·licitaran
d’este Ajuntament indicant causa en què la funden, la seua extensió i
temps, especialment si es desitja permanent.
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Article 10. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat, sent irreductibles pel període autoritzat.
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Article 15. Comprovades les sol·licituds formulades, d’estimar-se
conformes, es concediran les autoritzacions. En cas, contrari, es notificarà
a l’interessat a fi de que esmene les deficiències.
Article 16. Els titulars de les llicències, inclús les que estigueren
exemptes de pagament, hauran de senyalitzar amb plaques
reglamentàries l’extensió de l’aprofitament. Així mateix ha de proveir-se
de la placa oficial d’este Ajuntament, en la que consta el nombre
d’autorització. La placa oficial s’instal·larà de forma visible i permanent.
Article 17. Els servicis municipals senyalitzaran el rastell, corresponent a
la longitud total de l’accés o de la zona de reserva d’aparcament per mitjà
d’una línia de color groc d’ample mínim de 15 cm.
Article 18. No es permetrà l’ocupació o utilització privativa fins que no
s’efectue l’ingrés i es concedisca l’autorització.
Article 19. El titular que desitge realitzar obra en rastell o vorera per a
l’accés dels vehicles, haurà de sol·licitar-ho expressament de l’Ajuntament,
adjuntant croquis de l’obra a realitzar, a la vista de tot això pel Servici
Tècnic Municipal, s’indicarà al peticionari la conveniència o no de l’obra,
així com la solució possible estudiant cada cas.
En cap moment el peticionari realitzarà cap obra abans d’obtindre la
conformitat i llicència adequada i en cas contrari ve obligat a restituir a
càrrec seu a l’estat primitiu l’obra municipal que resultara afectada, en
termini no superior a quinze dies.
No obstant això, si el gual reunix els requisits establits en esta ordenança,
l’infractor podrà, dins del termini indiciat, sol·licitar l’oportuna llicència
amb el pagament previ dels drets dobles, amb independència de què
puguen existir pels alçaments d’actes de la inspecció fiscal.

Article 21. Les llicències s’anul·laran:
1. Per no conservar en perfecte estat, el tram de vorera o la pintura
obligatòria realitzada sobre rastell.
2. Per no ús o ús indegut.
3. Per no destinar-se plenament el local o estacionament als fins
indicats en la sol·licitud.
4. Per canviar les circumstàncies basant-se en les que es va concedir la
llicència.
5. I, en general, per incompliment de qualsevol de les obligacions
imposades en esta Ordenança o concessió.
Article 22.
1. Es formarà un padró de les persones subjectes al pagament del dret
o preu públic que aprovat en principi per l’Ajuntament, s’anunciarà
AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE XILXES
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Article 20. Autoritzada l’ocupació, s’entendrà prorrogada automàticament
mentres no se sol·licite la baixa per l’interessat o es declare la seua
caducitat.
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al públic per quinze dies en el Butlletí Oficial de la Província, amb
notificació personal als interessats només en el cas d’inclusió de les
quotes a l’efecte de reclamació.
2. El referit Padró, una vegada aprovat per l’Ajuntament, prèvia la
resolució de les reclamacions interposades, constituirà la base dels
documents cobradors.
3. Les altes que es produïsquen dins de l’exercici, produiran efectes
des de la data en què nasca l’obligació de contribuir, per
l’Administració es procedirà a notificar als subjectes passius la
liquidació corresponent a l’alta en el padró amb expressió de:
a) els elements essencials de la liquidació.
b) els mitjans d’impugnació que puguen ser exercits, amb indicació
de terminis i organismes en què hauran de ser interposats; i
c) lloc, termini i forma en què ha de ser satisfeta el deute tributari.
Article 23. Els trasllats, encara que fora en el mateix edifici, ampliacions,
reduccions, baixes, canvis d’ús o classificació de les entrades de
carruatges hauran de sol·licitar-se, inexcusablement pel seu titular.
Els trasllats seran considerats com a atorgament d’una nova llicència de
gual, considerant com a baixa la supressió de l’existent.
Els canvis de titular hauran de notificar-se pels interessats.
Les baixes se sol·licitaran adjuntant fotocòpia de la sol·licitud de l’elevació
del rastell. Perquè es procedisca a la tramitació de la mateixa i baixa en el
padró, ha de realitzar-se prèviament:

2. Realitzar, si és el cas, les obres necessàries en el rastell per a
restituir-lo a la seua situació anterior.
3. Entregar la placa oficial en els servicis municipals competents.
4. Satisfer amb caràcter previ la taxa per baixa del gual.
5. L’Ajuntament procedirà a retirar la pintura existent en el rastell.
Article 24. Fins que no se sol·licite, expressament, la baixa, continuarà
meritant-se la present taxa.
Article 25. Les quotes corresponents a esta exacció seran objecte de
rebut únic siga quin siga el seu import, és a dir de pagament anual.
Article 26. Les quotes liquides no satisfetes dins del període voluntari, es
faran efectives en via de constrenyiment, d’acord amb les normes de la
vigent Llei General Tributària.
Article 27. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables,
aquelles quotes que no hagen pogut fer-se efectives pel procediment de
5
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1. Retirar tota senyalització que determine l’existència de gual
permanent.
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constrenyiment, per a la declaració de les quals es formalitzarà l’oportú
expedient, d’acord amb el que preveu l’esmentat Reglament.

Infraccions i sancions
Article 28. En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions
tributàries i les sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas,
s’aplicarà el que disposen els articles 181 i següents de la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementen i desenrotllen, d’acord
amb el que establix l’article 11 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 29. Queda prohibida tota forma d’accés que no siga l’autoritzada
per este municipi i, en general, rampes, instal·lacions provisionals,
col·locació de cossos mòbils, de fusta o metàl·lics, rajoles, arena...etc.

Vigència
Article 30. La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique
en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia
1 de gener de 1999, fins que s’acorde la seua modificació o derogació.
DILIGÈNCIA.- Esta Ordenança, que consta de trenta articles, va ser
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, celebrada el dia 26 de
novembre de 1998 i ha sigut objecte de modificació per acords plenaris de
dates 28 d’octubre de 1999, de 26 de novembre de 2000, de 25 d’octubre
de 2001, de 28 de novembre de 2002, de 30 d’octubre de 2003, de 28
d’octubre de 2004, acord plenari de 27 d’octubre de 2005, acord plenari de
26 d’octubre de 2006, acord plenari de 25 d’octubre de 2007, acord plenari
de 24 d’abril de 2008, acord plenari de 30 d’octubre de 2008, acord plenari
de 29 d’octubre de 2009, acord plenari de 28 d’octubre de 2010, acord
plenari de 27 d'octubre de 2011, acord plenari de 25 d'octubre de 2012,
acord plenari de 31 de gener de 2013, acord plenari de 31 d'octubre de
2013, acord plenari de 30 d'octubre de 2014, acord plenari de 27 d’octubre
de 2016 i acord plenari de 26 d’octubre de 2017.
EL SECRETARI,
(Signat electrònicament)
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Xilxes, a 26 d'octubre de 2017.

