ANNEX 5 A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC.

OCUPACIO DE VIA PUBLICA PER ENTRADA I ESTACIONAMENT DE
VEHICLES.

Article 1r.
Naturalesa .

De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març, els articles 20 al 27 de l’esmentat RDL i en
especial el 20.3.h), s’estableix i regula la present taxa per:

a) la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública per entrada i sortida de
vehicles i reserva d’estacionament.

b) la senyalització horitzontal del gual o reserva d’estacionament segons el model normalitzat
en l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d'accés de vehicles als locals o recintes,
realitzant-se per l’empresa concessionària municipal, si així ho acorda la Junta de Govern
Local.

c) la reposició de la senyalització horitzontal per causa d’extinció o resolució de l’autorització
continguda en l’apartat a).

Article 2n.
Obligació de contribuir.

El fet imposable està constituït per
a) Pel simple fet de l’entrada i sortida de vehicles a través de les voreres.
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b) la reserva de la via pública per aparcaments exclusius, parada de vehicles, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

c) La senyalització horitzontal a efectuar pel concessionari municipal en la concessió de
l’autorització i la reposició de la senyalització en cas d’extinció o resolució.

Article 3r.
Bases de gravamen.

Es prendrà com a base de gravamen:

a) Per la taxa regulada en l’apartat a) de l’article 1r., els metres lineals de l’entrada o pas de
vehicle i de la reserva d’espais, distància que es computarà en el punt de major amplada o
altura de l’aprofitament. S'hauran d'afegir entre mig metre i un metre a cadascun dels costats
del gual per donar maniobrabilitat a l'accés.

b) Per la taxa regulada en l’apartat b) i c) de l’article 1r. per unitat de gual o reserva
d’estacionament.

Article 4t.
Normes de gestió.

L’exacció es considerarà devengada a l’autoritzar-se qualsevol dels aprofitaments objecte
d’aquesta taxa o des que s’iniciï encara que no tingui la pertinent autorització municipal.

La data del devengo serà el dia 1 de gener del present exercici i les taxes seran anuals i
irreduïbles.
Els titulars dels aprofitaments tindran que proveir-se de la corresponent placa municipal.
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La liquidació de la taxa es farà mitjançant la corresponent autoliquidació.
Article 5è.
Tarifes

1- Per entrada de vehicles de tracció mecànica de quatre o menys rodes tals com turismes,
motocicletes, etc. tots de menys de 750 kg de càrrega útil i tractors agrícoles en edificis i solars
a través de les voreres:

Per cada ml. o fracció (amb un mínim de 3 ml/per gual):
Zona de 1a categoria
Zona de 2a Categoria
Zona de 3a Categoria
Zona de 4a Categoria
Zona de 5a Categoria

23,00 €
17,80 €
14,90 €
11,30 €
9,80 €

A més de la tarifa anterior, a les comunitats de propietaris, solars, parquings i entrades en
general, de més de 2 places, per cada plaça d'aparcament, de més, 13,70

€

2- Per entrada de vehicles de tracció mecànica, de qualsevol tipus i a més camions,
autobusos, tractors industrials (no agrícoles), remolcs i semirremolcs, etc. en edificis i solars a
través de les voreres de qualsevol carrer del municipi i en especial i concretament dins dels
polígons industrials l’Alba, Castellet, Estació o altres:
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a. per cada m.l. (amb un mínim de 6 ml/per gual):

categoria única per tot el municipi

23,00 €

b. A més de la tarifa anterior, per a les entrades de més de 2 places:

per cada plaça d'aparcament de més

50,00 €

3- Reserva d’estacionament, sense entrada ni sortida de vehicles a través de les voreres, en
cas d’autoritzar-se aquesta circumstància, es satisfaran les tarifes anteriors.

Les quotes exigibles per aquesta exacció tindran en tot cas caràcter irreductible.

Les quotes exigibles dels apartats 1, 2 i 3 tindran en tot cas caràcter anual i irreductible.

4- Canvis de nom per “mortis Causa” o per compra de local, immoble, etc. s’estarà exempt del
pagament de taxa de traspàs, però no de sol·licitar la preceptiva llicència pel traspàs o canvi de
nom, dintre dels sis mesos següents, a partir del canvi.
Article 6.
Reserva d’estacionaments personalitzats per a persones amb mobilitat reduïda:

Aquesta taxa és de recepció voluntària, prèvia sol·licitud per part de l’interessat, i es
concedirà sempre i quan no sigui susceptible de causar perjudici a l’interès general ni
repercuteixi en la fluïdesa de la circulació viària o en la seguretat d’establiments públic que
comportin perillositat en cas de sortida d’emergència.

a. Primera senyalització de reserva d’estacionament per a
persones amb mobilitat reduïda…………………………...
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329,00 €

(Cost íntegre i real dels servei i materials utilitzats. Inclou
senyal amb pictorama, pal d’alumini, placa matricula, dau
de formigó, abraçaderes i pintat horitzontal).
b. Modificació de matrícula de reserva d’estacionament per
a persones amb mobilitat reduïda …………………………

35,00 €

c. Manteniment anual de senyalització de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Satisfaran
la quota bàsica relativa a cada categoria de carrer x
superfície a ocupar (4m llarg x 2 m d’amplada) – factor corrector.

Carrer 1ª categoria 320 x 8 x 0,10 = 256 €
Carrer 2ª categoria 280 x 8 x 0,10 = 224 €
Carrer 3ª categoria 200 x 8 x 0,10 = 160 €
Carrer 4ª categoria 100 x 8 x 0,10 = 80 €
Carrer 4ª categoria 75 x 8 x 0,10 =

75 €

La quota exigible de l’apartat 4.c) tindrà en tot cas caràcter anual i irreductible.

Disposició final.

Aquest Annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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