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 els aprofitaments següents:
a) L'accés de vehicles des de la via pública als locals, recintes o solars.
b) La reserva de la via pública per a aparcaments permanents o temporals.
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
Constitueix el fet imposable 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 imposable d’aquesta taxa la constitueix la superfície de l’aprofitament de l’accés dels vehicles als locals,
recintes o solars, o la reserva d’espai de la via pública.
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària de la taxa estarà determinada per la fórmula següent:
QT= QBase X FCAmplada X FCPlaces X FCCategoria X FCIntensitat
QT= Quota Tributària
QBase= Quota base (longitud de l’accés)
FCAmplada= Factor corrector per amplada de vorera
FCPlaces: Factor corrector per places d’aparcament
FCCategoria: Factor corrector per categoria del vial
FCIntensitat: Factor corrector per tipologia o intensitat d’us. En cas que concorrin més d’un factor d’aquest apartat,
s’aplicaran de forma consecutiva.

6.1 Quota base
La quota base d’aquesta taxa constitueix la longitud, en metres lineals, de l’amplada de l’accés als locals, recintes o
solars:
€
1. Fins a 2 m. lineals de longitud d’amplada d’accés

141,78

2. De més de 2 a 3 metres lineals

159,50

3. De més de 3 a 4 metres lineals

177,23

4. De més de 4 a 5 metres lineals

194,95

5. De més de 5 a 6 metres lineals

212,67

6. De més de 6 a 7 metres lineals

230,39

7. De més de 7 a 8 metres lineals

248,12

8. Per cada metre lineal o fracció d'excés

17,72

6.2 Factor Corrector per Amplada de vorera
Sobre la quota base anterior, s’hi aplicarà el coeficient per amplada de vorera, previst en el següent quadre:
Trams d’Amplada de vorera
1. Fins a 1 metre

Coeficient
1

2. Més d’1 fins a 2 metres

1,025

3. Més de 2 fins a 3 metres

1,05

4. Més de 3 fins a 4 metres

1,075

5. Més de 4 fins a 5 metres

1,10

6. Més de 5 fins a 6 metres

1,125

7. Més de 6 metres i illes de vianants

1,15

6.3 Factor Corrector per Places d’aparcament
Sobre la quota resultant de l’operació anterior, s’hi aplicarà el coeficient corrector de la següent taula, en base al
nombre de places d’aparcament del local o recinte

Nombre de 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
6.4 Factor Corrector per Categoria de la via pública
Sobre el resultat de l’anterior apartat, s’hi aplicarà el factor corrector per categoria de carrer, d’acord amb l’Annex
de l’Ordenança Fiscal 2.2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques, i que serà el previst en el quadre
següent:

Categoria de carrer

Coeficient

1

1,20

2

1,15

3

1,10

4

1,05

5

1

6.5 Factor corrector per tipologia o intensitat d’ús
El darrer factor a aplicar serà el previst per tipologia o intensitat d’ús, d’acord amb el següent quadre:
Coeficient
1. De 0 a 24:00 hores (ús permanent)

1

2. Zones edificació aïllada POUM A5.0;A5.1;A5.3 (1)

0,5

3. Reserva aparcament canto contrari (contragual)

1,4

4. Aparcaments de rotació amb barrera

1,5

5. Guals amb mobilitat afectada al llarg de tot l’any per
esdeveniment o actuacions duts a terme per
l’Ajuntament (2)

0,75 – 0,25

(1) Finques amb ocupació màxima d’entre el 20% i l 30% de la parcel·la, i que l POUM qualifica com a A5.0, A5.1 i A5.3, sols urbans en
que l’edificació respon al tipus d’ordenació aïllada, en habitatges unifamiliars o plurifamiliars en forma de ciutat jardí. Exclusivament ús
permanent.
(2) Aquest coeficient s’aplicarà sobre els accessos que determinin els serveis municipals mitjançant informe justificatiu

Els factors 3 i 4 són compatibles amb la resta de factors d’aquest apartat.

6.6 Quota tributària contragual
La quota tributària de la taxa del contragual estarà determinada per la fórmula següent:
QT= QBase X FCCategoria X FCIntensitat
QT= Quota tributària
QBase= Quota base (longitud de l’amplada autoritzada de reserva d’espai al cantó contrari)
FCCategoria= Factor corrector per categoria del vial
FCIntensitat= Factor corrector per tipologia o intensitat d’ús.
Article 7è. Reserves d’espai a la calçada
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

2. Reserves permanents, durant quatre hores
diàries màxim

1. Per a línies de viatgers

35,45

2. Per a altres usos

70,89

1. Per a línies de viatgers

23,04

2. Per a altres usos

46,08

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

319,00

Article 8è. (suprimit)
Article 9è. 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
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 sense ànim de lucre i aquells establiments 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 accessos en els quals s’acrediti que hi resideix una persona que disposa de la targeta de tolerància
d’aparcament per a persones de mobilitat reduïda. 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 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 10è. 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 11è. 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, la persona interessada haurà d’acreditar que ha restituït la vorera en les
mateixes característiques que l’adjacent i, si és el cas, que ha procedit a despintar la senyalització horitzontal del
gual.
En el supòsit de canvi de titularitat d’un immoble en el que hi hagi una autorització d’accés concedida, es procedirà
d’ofici per part de l’Ajuntament al canvi en el Padró de Guals de la titularitat de l’autorització de l’accés a favor de
la nova titular de l’immoble, la qual assumirà les mateixes obligacions de pagament que l’antic titular
independentment de la data en que s’hagi efectuat la transmissió de l’immoble.
Article 12è. 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 13è. 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 8è. d'aquesta ordenança.
Disposició transitòria
Atenent que l’apartat 6.5 de l’article 6è no preveu un coeficient per als aprofitaments d’horari parcial,
transitòriament i per a l’exercici 2020 s’aplicarà un coeficient corrector del 0,5 en els aprofitaments que actualment
tenen una autorització d’horari nocturn (de 20 a 10 hores), i d’un 0,75 en els aprofitaments que actualment tenen un
aprofitament d’horari diürn (de 8 a 20 hores)
Disposició final
Aquesta ordenança serà aplicable a partir del dia 1 de gener del 2020 i mantindrà la seva vigència mentre no se
n'aprovi la modificació o derogació expressa.

