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Ordenança Fiscal núm. 10 

 
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES V ORERES I 

LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CÀRRE GA I 
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 h) del text refós de la Llei reguladora de 

les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 
de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per les entrades de vehicles amb reserva d’espai i 
reserves de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega  de 
mercaderies de qualsevol mena,  que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per 

l’entrada de vehicles amb reserva d’espai i la reserva de via pública per a 
aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, 
especificat en les tarifes contingudes a l’article 10è d’aquesta Ordenança. 

 
Constitueix també el fet imposable l’aprofitament especial en compte de 

“contragual”, per a la utilització de l’espai de la via pública situat enfront de l’accés al 
gual propi. Només es podrà concedir als titulars d’un gual propi. 

 
Els guals amb reserva d’espai permetran l'entrada i sortida de vehicles durant les 

24 hores del dia i davant els mateixos no podrà estacionar-se cap vehicle. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Només podran sol.licitar i, en tot cas, ser titulars de la corresponent llicència de 

gual, els propietaris de les finques beneficiàries. 
 
En el cas de  passatges particulars, es demanarà gual per part de cada un dels 

propietaris. La senyalització del mateix a l’entrada del passatge serà a càrrec de 
l’ajuntament, no pas la construcció del gual. 

 
El titular de la llicencia serà l'únic responsable de les obligacions que corresponguin 

als usuaris del gual, qualsevol que aquestes siguin. 
 
Article 4. Responsables 
 
Els guals s'autoritzaran sempre discrecionalment als propietaris de les finques i 

sense perjudici de tercers. El permís no crea cap dret adquirit, i el seu titular podrà  
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ser requerit, per tal de que el suprimeixi a costa seva i si s'escau, reposi la vorera 

al seu anterior estat en els casos previstos a la present Ordenança. 
 
Les obres de construcció, reforma i supressió seran executades pel titular del gual, 

sota l'inspecció tècnica de l'Ajuntament i prèvia autorització municipal. 
 
Article 5. Documents, Modificacions o Anul.lacions 
 
1. A la sol·licitud de llicencia de gual caldrà acompanyar els següents documents  
 
- plànol d'emplaçament 
- croquis del local 
- fotografia a on s'apreciï el conjunt de la vorera i façana de l'edifici. 
 
2. Els trasllats, ampliacions, reduccions o supressions de guals, hauran de 

sol·licitar-se pel seu titular. 
 
Els trasllats seran considerats com a atorgament d'una nova llicencia de gual, 

sense perjudici d'abonar les despeses que ocasioni la supressió. 
 
Les llicencies per trasllat i ampliacions de guals seguiran el mateix tràmit que les 

de guals nous, inclús amb la taxació dels drets i dipòsits. 
 
3. Les llicencies de gual s' anul·laran, sense dret a indemnització, en els següents 

supòsits : 
 
a) Per no conservar en perfecte estat el seu paviment. 
b) Per no fer ús del gual o per ús indegut del mateix. 
c) Per canviar les circumstancies en base de les que es va concedir la llicencia. 
d) Per no ajustar-se a les característiques tècniques contingudes a l'annex 

d'aquesta Ordenança. 
e) Per no abonar el preu públic corresponent durant un exercici. 
f) Per baixa voluntària. 
 
Article 6. Condicions que han de complir els guals 
 
1.L'establiment, modificació o supressió de guals està subjecte a prèvia llicencia i 

pagament dels corresponents drets, d'acord amb el contingut d'aquesta Ordenança.  
 
2.Sempre que per accedir als garatges des d'un vial públic sigui necessària 

l'execució d'obres que faciliti l'accés de vehicles, aquestes hauran de realitzar-se 
d'acord amb les característiques tècniques establertes en l'Annex 1,2 i 3 que 
s'incorporen a la present Ordenança, prèvia l'obtenció de la corresponent llicencia 
d'obres menors. No obstant s'hi respectaran els guals ja construïts fins a l'entrada en 
vigor d'aquesta Ordenança sempre i quan no siguin de vorada de formigó repicada o 
de vorera deprimida limitada a la zona del gual. 
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3.Els guals s'adequaran a les solucions generals o puntuals que es puguin establir 

en els diferents àmbits del Municipi. 
 
En l'àmbit on l’amplada de la  vorada sigui entre  fins 1,40 m., s'estableix com a   

model de gual el tipus T-3H grafiat en l'annex AMPLADA GUALS. 
 
En l'àmbit, on les voreres tinguin una amplada entre 1,40 metres  i 2,20m. 

s'estableix com a model de gual el tipus G-40 ,grafiat en l'annex AMPLADA GUALS . 
 
En l'àmbit les voreres tinguin una amplada de mes de 2,20m. s'estableix com a 

model de gual el tipus G-60 ,grafiat en l'annex AMPLADA GUALS . 
 
Queda prohibida tota forma d'accés per mitjà de rampes, instal·lació provisional o 

circumstancial d'elements mòbils, com cossos de fusta, metàl·lics o d'obra a la rigola, 
etc. , diferents als establerts en aquesta Ordenança. 

 
7. Obligacions Article del Titular 
 
El titular del gual estarà obligat a : 
 
1) Col·locar la placa de gual, a la façana de sortida del pàrking a la banda dreta 

mirant des de el carrer i a una alçada mínima de 1,80 metres. 
 
2) En el moment de la instal·lació de les plaques de senyalització descrites 

anteriorment s’haurà de pintar el voral de la vorera de color groc i únicament pels 
metres de l’espai autoritzat. 

 
3) Conservar el paviment i el disc senyalitzador. 
 
4) Construir el gual de conformitat a les normes contingudes en l'annex d'aquesta 

Ordenança, i efectuar en ell i a costa seva les obres ordinàries que li ordeni 
l'Ajuntament, d'acord amb les normes que s'adjunten de forma gràfica a l'annex 
d'aquesta Ordenança. 

 
Article 8. Càrrega i descàrrega de Mercaderies.  
 
1.Els vehicles de transport de materials, mercaderies o altres productes o béns, 

qualsevol quina sigui la seva destinació, estacionaran en els llocs reservats i 
senyalitzats per l’Ajuntament a tals efectes. 

 
2.Quan no existeixin, ho faran en un lloc de la via pública que no dificulti de cap 

manera la circulació de persones i/o vehicles. 
 
Tret dels supòsits que preveu aquesta secció: 
 
a)No s’admeten altres reserves d’espai per a la càrrega i descàrrega. 
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Resta totalment prohibida l'obstrucció total o parcial de la circulació amb vehicles 

de tota mena, en especial, l'estacionament en doble fila, sent d'aplicació al cas les 
normes legals i reglamentàries i l’ordenança específica reguladores del trànsit. 

 
Article 9. Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al 

pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials 
referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als 
serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que 
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 10. Quota tributària 
 
1. En el moment de l'obtenció de la llicencia de gual, el peticionari haurà de satisfer 

a l'Ajuntament : 
 
a) Els drets que assenyala la vigent Ordenança fiscal i la resta de taxes i arbitris 

que en cada moment foren exigibles. 
b) El dipòsit per tal de garantir, si s'escau, la reposició de la vorera en cas de 

supressió del gual, de conformitat amb la quantia fixada en l'autorització. 
 
2. La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 
 
Tarifa primera. 
 
Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals de 

propietat dins d'un aparcament individual i els que estan situats en zones o carrers 
particulars, fins a 4 metres d’amplada.   32,00 euros/any   

 
Per cada metre de més  10,50 euros/metre  
 
Per a l’espai reservat de contragual  32,00 euros / any 
 
Tarifa segona. 
 
Accés a locals destinats a garatges, tallers de reparació d’automòbils, trens de 

rentat, i d’altres activitats similars, fins a 4 metres. 112,00 euros/any  
 
Per cada metre de més   22,00 euros/metre 
 
Per a l’espai reservat de contragual  112,00 euros / any 
 
Tarifa tercera. 
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Entrada de vehicles a edificis, blocs de pisos o aparcaments individuals de 

propietat dins d’un aparcament comunitari, fins a 4 metres. 70,00 euros/any  
 
Per cada metre de més  20,00 euros/metre    
 
Per a l’espai reservat de contragual  70,00 euros / any 
 
Tarifa quarta . 
 
Sortides d’emergència.  27,00 euros/any 
 
Tarifa cinquena 
 
Plaques de Gual i de Sortides d’emergència.  25,00 euros/placa . 
 
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció 

o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament 
de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les 
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 

 
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al 

valor dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. 
 
No es podran condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a 

què es refereix el present apartat 
 
Article 11. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  l’aprofitament especial, moment que, a aquests 

efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou 
sol·licitada. 

 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la 

taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament regulat 
en aquesta Ordenança. 

 
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 

l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, 

l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en l’ocupació. 

 
Article 12. Període impositiu 
 
Els guals es concediran amb caràcter indefinit i el període impositiu serà el de l’any 

natural. 
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El peticionari haurà d'indicar la classe de gual que sol·licita, i, en tot cas, 

fonamentar degudament la sol·licitud. 
 
1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu 

coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, 

el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període 
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 

 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
4. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al 

subjecte passiu, no pogués tenir lloc el seu gaudiment, procedirà la devolució de 
l’import satisfet. 

 
Article 13. Règim de declaració i ingrés  
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 
 
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a 

varis exercicis. 
 
2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, es presentarà 

degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa junt amb els documents 
especificats en l’article 5è. 

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els 
elements de la declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a 
determinar el deute.  

 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en 

aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el 
propi abonaré. 

 
4. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, 

el pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el 
qual no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, 
l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre 
el pagament en entitat bancària col·laboradora. 

No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida 
l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu 
calendari fiscal. 
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5. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de 

venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat 
anterior al de l’ acreditament. 

 
6. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En 

aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període 
de pagament voluntari. 

 
Article 14. Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis 

exercicis, la primera liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta 
en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà 
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, pel termini d’un mes comptat des de quinze dies abans de l’inici del 
període de cobrament. 

 
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província. 
 
Article 15. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 

regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i  l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de tributs 
d’aquest Ajuntament. 

 
Article 16. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 

parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

 
2. L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació establirà els circuits 

administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions 
representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les 
obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació 
o recaptació.   

 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme 

l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la 
seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos 
de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la 
província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació 
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Disposició Addicional Primera : L’Ajuntament procedirà a la regularització dels 

guals i de les plaques  existents al municipi. 
 
Disposició Addicional Segona : Modificació dels preceptes de l'ordenança i de 

les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors. 

 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 

reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i 
aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 
Disposició final 
 
La present Ordenança Fiscal aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 

el 25 d’octubre de 2012, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 i regirà fins la seva 
modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
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