ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3.7

TAXA PER L'ACCÉS DE VEHICLES DES DE LA VIA PÚBLICA A LOCALS O RECINTES I
RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A L'APARCAMENT EXCLUSIU, I ZONES DE PROHIBICIÓ
D'ESTACIONAMENT EN EL CANTÓ CONTRARI DE LA CALÇADA DAVANT ELS GUALS

Article 1r. Objecte
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i d'acord amb el que disposen els articles 15 al 27 del Real Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest
municipi estableix la taxa per l'accés de vehicles des de la via pública a locals o recintes i reserves de la via pública
per a l'aparcament exclusiu, i zones de prohibició d'estacionament en el cantó contrari de la calçada davant els guals,
que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada
Real Decret Legislatiu 2/2004.
Article 2n. Aprofitaments i usos
Seran objecte d'aquesta exacció la reserva d'espais, en les vies i els terrenys d'ús públic per als aprofitaments
següents:
a) L'accés de vehicles des de la via pública als locals, recintes o solars.
b) La situació de vehicles de lloguer, o per al servei d'entitats o particulars.
c) El principi o final de les línies regulars -o discrecionals- de viatgers.
d) Les zones de prohibició d'estacionament al costat contrari de la calçada davant d'un gual, a sol·licitud dels titulars
d'una autorització d'accés.
Article 3r. Fet imposable
El constitueix la realització, sobre vies o terrenys d'ús públic, de qualsevol dels aprofitaments que assenyala l'article
2n. d'aquesta ordenança, i l'obligació de pagament neix des del moment en què l'aprofitament sigui concedit, o des
que se n'iniciï l'ús, si es feia sense l'autorització oportuna.
Article 4t. Obligats al pagament
1.

Son subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les entitats a les
quals es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s'atorguin les autoritzacions o els
que es beneficiïn de l'aprofitament, si es va procedir sense l'autorització oportuna.

2.

Tindran la condició de substituts del contribuent, en la taxa per l'accés de vehicles des de la via pública a locals
o recintes, els propietaris de les finques i locals a les que donin accés les esmentades entrades de vehicles, els
quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Article 5è. Base imposable
La base d'aquesta taxa la constitueix la longitud, en metres lineals, del gual per a l'accés dels vehicles, o la reserva
d'espai de la via pública.
Article 6è. Tarifes aplicables
TARIFA PRIMERA.- Per cada reserva d'espai a la via pública o en terrenys públics per a l'accés de vehicles a
locals o recintes, anualment:
1.1 De 0 a 24 hores:
€
1. Fins a 2 m. de longitud de gual d'entrada a l'edifici o solar

118,82

2. De més de 2 a 3 metres lineals

148,51
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3. De més de 3 a 4,5 metres lineals

166,34

4. De més de 4,5 a 5,5 metres lineals

181,19

5. De més de 5,5 a 6,5 metres lineals

196,04

6. De més de 6,5 a 7,5 metres lineals

210,90

Quan la longitud del gual sigui superior a 7,5 metres lineals, la quota es liquidarà amb un recàrrec de 16,64 € per
cada metre lineal o fracció d'excés.

1.2 De 20 a 10 hores:
€
1. Fins a 2 m. de longitud de gual d'entrada a l'edifici o solar

59,41

2. De més de 2 a 3 metres lineals

74,27

3. De més de 3 a 4,5 metres lineals

83,17

4. De més de 4,5 a 5,5 metres lineals

90,60

5. De més de 5,5 a 6,5 metres lineals

98,01

6. De més de 6,5 a 7,5 metres lineals

105,44

Quan la longitud del gual sigui superior a 7,5 metres lineals, la quota es liquidarà amb un recàrrec de 8,33 € per cada
metre lineal o fracció d'excés.

1.3 De 8 a 20 hores, per aquells locals de negoci que ho justifiquin per raó de l'activitat que s'hi desenvolupi:
€
1. Fins a 2 m. de longitud de gual d'entrada a l'edifici o solar

89,10

2. De més de 2 a 3 metres lineals

111,38

3. De més de 3 a 4,5 metres lineals

124,76

4. De més de 4,5 a 5,5 metres lineals

135,90

5. De més de 5,5 a 6,5 metres lineals

147,04

6. De més de 6,5 a 7,5 metres lineals

158,17

Quan la longitud del gual sigui superior a 7,5 metres lineals, la quota es liquidarà amb un recàrrec de 12,48 € per
cada metre lineal o fracció d'excés.
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1.4 De 0 a 24 hores, per aquelles zones urbanitzades d'edificació aïllada, que tenen una ocupació màxima d'entre el
20% i el 30% de la parcel·la, i que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal classifica com a zones A5.0, A5.1
i A5.2 i que defineix com a: Sols urbans en que l’edificació respon al tipus d’ordenació segons edificació
aïllada, en habitatges unifamiliars o plurifamiliars en forma de ciutat jardí

€
1. Fins a 2 m. de longitud de gual d'entrada a l'edifici o solar

59,41

2. De més de 2 a 3 metres lineals

74,27

3. De més de 3 a 4,5 metres lineals

83,17

4. De més de 4,5 a 5,5 metres lineals

90,60

5. De més de 5,5 a 6,5 metres lineals

98,01

6. De més de 6,5 a 7,5 metres lineals

105,44

Quan la longitud del gual sigui superior a 7,5 metres lineals, la quota es liquidarà amb un recàrrec de 8,33 € per cada
metre lineal o fracció d'excés.
Aquesta tarifa només serà aplicable als aprofitaments realitzats per a usos estrictament residencials. Per a usos
diferents del residencial, s’hauran d’aplicar la resta de tarifes previstes en aquest mateix article.
Sobre les taxes anteriors s'aplicaran els coeficients correctors calculats en base al nombre de places d'aparcament
següents:

Núm. Places

Coeficient

1. De 1 a 3

1

2. De 4 a 9

1,5

3. De 10 a 49

2

4. De 50 a 99

2,5

5. Més de 99

3

Quan un local o recinte disposi de més d'un accés, el nombre de places anterior es prorratejarà en proporció a les
entrades existents.
Als pàrkings i locals subjectes i no exempts de pagament en l'impost sobre activitats econòmiques se'ls hi aplicarà
sempre el coeficient 1. Per tal que aquest coeficient sigui d'aplicació, la superfície d'aparcament ha d'estar subjecte a
l'impost de forma expressa.

TARIFA SEGONA.- Per cada metre lineal o fracció de calçada que tingui la reserva d'espai, en les zones de
prohibició d'estacionament en el cantó contrari de la calçada davant els guals, a sol·licitud del titular de l'autorització
d'accés, anualment:
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2.1 De 0 a 24 hores:
€
1. Fins a 2 m. de longitud de zona de prohibició d’estacionament

198,01

2. De més de 2 a 3 metres lineals

224,67

3. De més de 3 a 4,5 metres lineals

245,53

4. De més de 4,5 a 5,5 metres lineals

260,39

5. De més de 5,5 a 6,5 metres lineals

275,24

6. De més de 6,5 a 7,5 metres lineals

290,08

Quan la longitud de la reserva sigui superior a 7,5 metres lineals, la quota es liquidarà amb un recàrrec de 16,64 €
per cada metre lineal i fracció d'excés.

2.2 De 20 a 10 hores:
€
1. Fins a 2 m. de longitud de zona de prohibició d'estacionament

138,60

2. De més de 2 a 3 metres lineals

153,46

3. De més de 3 a 4,5 metres lineals

162,37

4. De més de 4,5 a 5,5 metres lineals

169,78

5. De més de 5,5 a 6,5 metres lineals

177,20

6. De més de 6,5 a 7,5 metres lineals

184,64

Quan la longitud de la reserva sigui superior a 7,5 metres lineals, la quota es liquidarà amb un recàrrec de 8,33 € per
cada metre lineal i fracció d'excés.

2.3 De 8 a 20 hores, per aquells locals de negoci que ho justifiquin per raó de l'activitat que s'hi desenvolupi:
€
1. Fins a 2 m. de longitud de zona de prohibició d'estacionament

168,30

2. De més de 2 a 3 metres lineals

190,58

3. De més de 3 a 4,5 metres lineals

203,94

4. De més de 4,5 a 5,5 metres lineals

215,09

5. De més de 5,5 a 6,5 metres lineals

226,23

6. De més de 6,5 a 7,5 metres lineals

237,36
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Quan la longitud de la reserva sigui superior a 7,5 metres lineals, la quota es liquidarà amb un recàrrec de 12,48 €
per cada metre lineal i fracció d'excés.
2.4. De 0 a 24 hores, per aquelles zones urbanitzades d'edificació aïllada, que tenen una ocupació màxima d'entre el
20% i el 30% de la parcel·la, i que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal classifica com a zones A5.0, A5.1 i
A5.2 i que defineix com a: Sols urbans en que l’edificació respon al tipus d’ordenació segons edificació aïllada, en
habitatges unifamiliars o plurifamiliars en forma de ciutat jardí

€
1. Fins a 2 m. de longitud de zona de prohibició d'estacionament

138,60

2. De més de 2 a 3 metres lineals

153,46

3. De més de 3 a 4,5 metres lineals

162,37

4. De més de 4,5 a 5,5 metres lineals

169,78

5. De més de 5,5 a 6,5 metres lineals

177,20

6. De més de 6,5 a 7,5 metres lineals

184,64

Quan la longitud de la reserva sigui superior a 7,5 metres lineals, la quota es liquidarà amb un recàrrec de 8,33 € per
cada metre lineal i fracció d'excés.
TARIFA TERCERA.- Per cada metre lineal o fracció de calçada que tingui reserva d'espai en els aprofitaments
especificats a l'article 2n. apartats b) i c), anualment:

€
1. Reserves permanents
durant l'any.

1. per a línies de viatgers

30,70

2. per a altres usos o destinacions

49,25

2. Reserves permanents,
durant quatre hores
diàries com a màxim.

1. per a línies de viatgers

19,65

2. per a altres usos o destinacions

31,52

3. Reserves d'estacionament davant les obres de construcció,
reforma o enderrocament d'immobles, per cada 10 ml o fracció de
calçada afectada, i per un període de 3 mesos o fracció.

295,52

Article 7è. Legalitzacions
Les legalitzacions que s'efectuïn per aplicació de l'article 78 de l'Ordenança de circulació, hauran de satisfer les
quotes corresponents als exercicis en què s'hagi gaudit de l'aprofitament sense la corresponent autorització
incrementades en un 50%.
Article 8è. Beneficis fiscals
1. Estaran exempts en el pagament d'aquesta taxa:
a) Els aprofitaments dels quals en siguin titulars l'Ajuntament, els seus organismes autònoms, les societats anònimes
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municipals, l'Estat, la Generalitat de Catalunya, la Província de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès
Occidental.
b) Els aprofitaments concedits a favor d'establiments sanitaris de la beneficència pública.
c) Les parades obligatòries per als vehicles de servei públic, i les reserves establertes amb caràcter general per a la
bona ordenació del trànsit urbà.
d) Els aprofitaments dels quals en siguin titulars persones que disposin de la targeta de tolerància d'aparcament per a
persones de mobilitat reduïda i que utilitzin vehicles que no superin els setze cavalls, siguin o no els titulars
d'aquests. Només s'aplicarà aquesta exempció als locals i recintes amb un número de places d'aparcament d'1 a 3.
2. Bonificacions:
Podran gaudir d'una bonificació del 50 % de la quota corresponent a la tarifa segona de l'article 6è, les reserves
d'espai en el cantó contrari de la calçada davant els guals quan la distància entre la façana de l'edifici i la vorera
contrària al gual sigui inferior a 5,60 metres.
Per tal que aquest benefici fiscal sigui concedit cal que l’interessat el sol·liciti de forma expressa i serà d'aplicació
dels del moment de la seva concessió.
Article 9è. Sol·licitud
Les entitats i els particulars interessats en la concessió dels aprofitaments regulats en aquesta Ordenança,
presentaran a l'Ajuntament una sol·licitud detallada segons estableix l'article 73 de l'esmentada Ordenança municipal
reguladora de la circulació.
Article 10è. Liquidació
Aquesta taxa s'acreditarà per primera vegada en ser autoritzats alguns dels aprofitaments que són objecte d'aquesta
ordenança, o des que s'iniciïn aquests. En aquest cas la quota serà la resultant d'aplicar la part de la taxa corresponent
als períodes mensuals compresos des de la data de sol·licitud fins el 31 de desembre. Posteriorment, s'acreditarà amb
efecte des del primer dia de gener de cada any.
Les declaracions de baixa presentades durant el primer semestre donaran lloc al pagament del rebut corresponent als
mesos d'utilització, mentre que les baixes presentades en el segon semestre tindran efecte en l'exercici següent.
Per tal que la baixa declarada sigui efectiva, l'interessat haurà de lliurar a les oficines de l'Ajuntament la placa de
gual en la qual s'indica l'horari autoritzat i el número d'autorització que es vol donar de baixa.
Article 11è. Cobrament
El cobrament de les quotes corresponents es farà pel sistema de padró anual. En tot el que fa referència a les formes i
terminis de pagament s'aplicarà el que disposa l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció i la Llei
d'hisendes locals, i, subsidiàriament, la Llei general tributària i la resta de disposicions dictades en desenvolupament
d'elles.
Article 12è. Inici del període executiu
L'impagament de la taxa durant el període voluntari comportarà l'inici del període executiu en els termes previstos a
l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció i el requeriment per part de l'Ajuntament per a que el titular de
l'autorització regularitzi la seva situació fiscal. De no fer-ho, es revocarà l'autorització i el titular haurà de tramitarne una de nova en els termes previstos a l'article 78 de l'Ordenança municipal reguladora de la circulació, essent
d'aplicació l'article 7è. d'aquesta ordenança.

Disposició final
Aquesta ordenança serà aplicable a partir del dia 1 de gener del 2015 i mantindrà la seva vigència mentre no se
n'aprovi la modificació o derogació expressa.
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