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ORDENANÇA N. 20 
 
 
 
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. 
 
 
FONAMENT LEGAL I OBJECTE 
 
Article 1r. 
 
A l’empara del que estableixen els art. 15 a 19, 20.3, apartats h), i 57 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 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 i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2n. 
 
L’objecte d’aquesta exacció està constituït per: 
 

a) L’entrada de vehicles als edificis i solars. 
b) Les reserves a la via pública per a càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 

classe. 
 
 
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR. 
 
Article 3r. 
 
1. - Fet imposable. Està constituït per la realització sobre la via pública de qualsevol dels 
aprofitaments referits a l’article 2 de la present ordenança. 
 
2. - L’obligació de contribuir neix des del moment en què l’aprofitament sigui concedit, o des 
que el mateix s’inicia, encara que ho fos sense l’oportuna autorització. 
 
3. - Subjecte passiu. Estan solidàriament obligades al pagament: 

a) Les persones naturals, jurídiques o aquelles comunitats de béns i d’altres entitats sense 
personalitat jurídica a les quals fa referència l’article 33 de la Llei general tributària, 
titulars de la respectiva llicència municipal. 

b) Els propietaris dels immobles on hi hagi les entrades o passos de vehicles. 
c) Els beneficiaris de les esmentades llicències. 

 
4.- 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 de la Llei general tributària. 



   
 

Plaça del Pou, 1 – 43893 Altafulla – Tel. 977 65 00 08 – Fax 977 65 08 42 – NIF P-4301200-D 

 
5.- L’impagament de la corresponent taxa comportarà la retirada del padró anual i la retirada 
de la placa de gual degut a que la taxa autoritza a l’ús del domini públic. 
 
Article 4r. 
 
Les entitats o particulars interessats en obtenir la concessió dels aprofitaments regulats per 
aquesta ordenança, presentaran una sol·licitud detallant l’extensió del rebaixament de la 
vorera o de la zona de reserva d’aquesta, en cas de no ésser necessari, i de l’entrada o porta, 
encarregant-se de les despeses de les obres necessàries per al rebaixament de les voreres i 
vorades. 
 
Article 5è. 
 
Els guals s’autoritzaran sempre discrecionalment i sense perjudici de terceres persones. El 
permís no crea cap dret subjectiu i el seu titular podrà ésser requerit en qualsevol moment per 
a què sota el seu càrrec, el suprimeixi i retorni la vorera al seu estat anterior. 
 
Article 6è. 
 
Les obres de construcció, reforma o supressió del gual seran realitzades pel titular del gual, 
sota la inspecció tècnica de l’Ajuntament. El manteniment i conservació tant del gual com de 
la placa anirà a càrrec del titular, restant obligat a sol·licitar-ne una de nova a l’Ajuntament en 
cas de pèrdua, deteriorament o qualsevol altre circumstància que obligui a la seva reposició, 
pagant la tarifa només de la placa. 
 
Article 7è. 
 
Les reserves d’aparcament a la via pública, es sol·licitaran d’aquest Ajuntament indicant 
causa en què la funden, la seva extensió i el temps, especialment si es desitja permanent. 
 
Article 8è. 
 
Els titulars de les llicències, fins i tot aquelles que estiguessin exemptes del pagament, hauran 
de senyalitzar amb plaques reglamentàries l’extensió de l’aprofitament. També hauran de 
proveir-se de la placa oficial d’aquest Ajuntament, en la qual hi consta el número 
d’autorització. La placa oficial s’instal·larà de forma visible i permanent. 
 
Article 9è. 
 
La present taxa es compatible amb la taxa de llicències urbanístiques, si calgués. 
 
Article 10è. 
 
També hauran de senyalitzar la vorada amb pintura, en tota la longitud del rebaixament o 
zona de reserva d’aquest, amb una franja groga. La pintura serà reflectant, similar a la que 
s’utilitza en les senyalitzacions viàries. 
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Article 11è. 
 
Les llicències s’anul·laran: 
 
a) Per no conservar en perfecte estat el seu rebaixament, vorera o pintura. 
b) Per no fer-ne ús durant un any o fer-ne un ús indegut. 
c) Per no destinar-se plenament el local o estacionament als fins indicats en la sol·licitud. 
d) Per canviar les circumstàncies en base a les que es concedí la llicència. 
e) Per incompliment de qualsevol de les obligacions imposades en aquesta ordenança o 

concessió. 
 
Article 12è. 
 
Qualsevol titular que realitzi un rebaixament de vorada, senyalitzi de qualsevol manera 
l’entrada o porta o la vorada, o existeixi ús de l’entrada de carruatges sense haver obtingut la 
corresponent llicència, serà requerit per l’administració municipal per a què, en el termini de 
quinze dies, ho retorni tot al seu estat primitiu, fent-se càrrec de les despeses el mateix titular. 
 
Malgrat això, si el gual reuneix els requisits establerts en aquesta ordenança, l’infractor podrà, 
dins del termini indicat, sol·licitar l’oportuna llicència, pagant prèviament els drets per 
duplicat, amb independència dels que puguin existir per aixecaments d’actes de la inspecció 
fiscal. 
 
 
BASES I TARIFES 
 
Article 13è. 
 
La base d’aquesta exacció la constitueix la longitud en metres lineals del pas  o entrada de 
vehicles i de la reserva d’espai de la via pública. 
 
Article 14è. 
 
La tarifa que s’aplicarà serà la següent: 
 
Per cada gual a la vorera per facilitar l’entrada de vehicles en un  habitatge: 38,00€ 
Reserva d’espai personalitzada per a persones titulars de la targeta d’aparcament per 
a persones amb disminució: 

31,00€ 

Per cada gual a la vorera per facilitar l’entrada de vehicles en un bloc de pisos 38,00€ + 
1,90€/aparcament 

L’Ajuntament establirà zones de càrrega i descàrrega amb la delimitació horària que 
segueix 

8-14h i de 16-20h 

Puntualment es podran concedir zones de reserva d’espai per tasques que s’hagin de 
realitzar en un període de temps inferior a la setmana (mudances i activitats 
similars) 

7,10€/m.l./dia 

Reserva d’espai permanent degudament justificat per raó de l’activitat: caldrà 
informe previ de la policia i dels serveis tècnics 

106,20€/m.l. 

Reserva d’espai no permanent degudament justificat per raó de l’activitat: caldrà 
informe previ de la policia i dels serveis tècnics 

84,95€/m.l. 
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Qualsevol altre ocupació de la via pública no inclosa en cap de les anteriors 
s’aplicarà la següent tarifa i estarà considerada com ocupació de via pública, no com 
a reserva d’espai 

14,25€/m2 

 
Serà abonada pel sol·licitant el cost total de la placa segons el preu de mercat de la casa 
subministradora, més els ports. 
 
La taxa a satisfer d’acord amb l’art. 6 serà de 18,00€. 
 
Per a sol·licitar la reserva personalitzada per a persones titulars de la targeta d’aparcament per 
a persones amb disminució el titular de la targeta haurà de reunir els següents requisits: 
 

- Estar empadronat en el municipi amb una antiguitat mínima d’un any. 
- En el cas de ser titular conductor de la targeta haurà de tenir una minusvalidesa igual o 

superior a un 70%. 
- En el cas de ser titular no conductor de la targeta haurà de tenir una minusvalidesa 

igual o superior a un 70%. 
 
En el supòsit que un immoble disposi de diferents entrades, computables per distintes tarifes, 
es tributarà per la que tingui un import més elevat. 
 
 
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
Article 15è. 
 
Quedaran exempts l’Estat, la Comunitat Autònoma i la província a la qual pertany aquest 
municipi, així com qualsevol mancomunitat, àrea metropolitana o altres entitats de les quals 
formi part. 
 
Les persones titulars de la targeta d’aparcament per a persones amb disminució estaran 
exemptes de pagament de qualsevol reserva d’espai per aparcament de caràcter genèric que es 
pugui concedir a la via pública. En cap cas estaran exemptes de pagament de les tarifes de 
l’art. 14 de la present ordenança les quals hauran de demanar-ho en el moment de sol·licitar la 
corresponent reserva personalitzada i la placa, ajustant-se a l’import especificat en el quadre 
que hi consta. 
 
Article 16è. 
 
La Corporació podrà exigir una fiança com a garantia del compliment de les obligacions que 
s’estableixen amb les respectives concessions. 
 
ADMINISTRACIÓ I RECAPTACIÓ 
 
Article 17è. 
 
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 al públic per quinze dies al B.O.P., amb 
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notificació personal als interessats només en el cas d’inclusió de les quotes o efectes de 
reclamació. 
 
2.- L’esmentat Padró, un cop aprovat per l’Ajuntament, amb la prèvia resolució de les 
reclamacions interposades, constituirà la base dels documents cobradors. El període de 
cobrament en voluntària es fixa en els mesos de març i abril, llevat el que estableixi el Ple. 
 
3.- Les altes que es produeixin dins de l’exercici, faran efecte des de la data a la qual neix 
l’obligació de contribuir, per l’Administració es procedirà a notificar als subjectes passius la 
liquidació corresponent a l’alta al padró, amb expressió: 
 

a) Dels elements essencials de la liquidació. 
b) Dels medis d’impugnació que es puguin exercir, amb indicació de terminis i 

organismes als qual haurà de ser interposats. 
c) Del lloc, termini i forma en què ha d’ésser satisfet el deute tributari. 

 
4.- 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, si es va sol·licitar. 
2. Sense perjudici del que estableix el punt anterior, cal dipositar l’import de la taxa quan es 
presenti la sol·licitud d’autorització per gaudir especialment del domini públic local en 
benefici particular. 
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la meritació de la 
taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament. 
4. Les utilitzacions ja autoritzades es meritaran l’1 de gener de cada any natural. 
 
Article 18è. 
 
Els trasllats encara que fossin al 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. 
 
Les baixes se sol·licitaran adjuntant fotocòpia de la sol·licitud de l’elevació de la vorada. Per 
a què es procedeixi a la tramitació de la mateixa i baixa del padró, s’han de realitzar 
prèviament. 
 

a) La retirada de tota la senyalització que determini l’existència del gual permanent. 
b) La retirada de la pintura existent a la vorada. 
c) El lliurament de la placa oficial als serveis municipals competents. 

 
Article 19è. 
 
Mentre no se sol·liciti expressament la baixa, continuarà acreditant-se la present taxa. 
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Article 20è. 
 
Les quotes corresponents a aquesta exacció seran objecte de rebut únic, sigui quin sigui el seu 
import, es a dir, de pagament anual. 
 
Article 21è. 
 
Les quotes liquidades i no satisfetes dins del període voluntari i la seva pròrroga, seran 
exigides per la via de constrenyiment d’acord amb el Reglament General de Recaptació. 
 
 
PARTIDES FALLIDES 
 
Article 22è. 
 
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagin pogut fer-
se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de les quals es 
formalitzarà l’oportú expedient d’acord amb el que preveu el vigent Reglament General de 
Recaptació. 
 
 
INFRACCIÓ I DEFRAUDACIÓ 
 
Article 23è. 
 
Es consideraran infractors els que sense la corresponent autorització municipal i consegüent 
pagament de drets, duguin a terme les autoritzacions o aprofitaments que assenyala aquesta 
ordenança, i seran sancionades d’acord amb l’ordenança general de gestió, recaptació i 
Inspecció d’aquest Ajuntament, i subsidiàriament la Llei general tributària; tot això sense 
perjudici de totes les altres responsabilitats civils o penals a les que puguin incórrer els 
infractors. 
 
Article 24è. 
 
Queda prohibida qualsevol forma d’accés que no sigui l’autoritzada per aquest municipi i, en 
general, rampes, instal·lacions provisionals, col·locació de cossos mòbils, de fusta o 
metàl·lics, maons, arena, etc. 
 
 
VIGÈNCIA 
 
La present ordenança començarà a regir des de l’1 de gener, i romandrà vigent, sense 
interrupció, mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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APROVACIÓ 
 
La present ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 
dia 30 de novembre de 1989, modificada en sessions de 21 de novembre de 1991, 13 de 
novembre de 1992, 19 de novembre de 1993, 30 d’octubre de 1996,  6 de novembre de 1997, 
29 de setembre de 2000, 18 d’octubre de 2002, 15 d’octubre de 2003, 15 d’octubre de 2004, 
19 d’octubre de 2005, 20 d’octubre de 2006, 23 d’octubre de 2007, 22 d’octubre de 2011, 23 
d’octubre de 2012 i 16 d’octubre de 2013. 
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