AJUNTAMENT D’ALCOVER

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29
Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de
la via pública

Article 1. Fonament i naturalesa.
A l'empara del que estableixen els art. 15, 19, 20.3, apartats h), i 58 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, 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, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable .
Constitueix el fet imposable la utilització privativa o l'aprofitament especial de les
vies o terrenys públics derivada de l'entrada i sortida de vehicles a través de la
vorera per a accedir a garatges, aparcaments, locals, naus industrials i
organismes oficials, en les reserves d’aparcament estàndard.
En les reserves d’aparcament d’ús privatiu (per a càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe) i les reserves d’estacionament individualitzat
(per persones amb mobilitat reduïda), constitueix el fet imposable la utilització
privativa o l'aprofitament especial de les vies o terrenys públics, l'establiment de
reserva de via pública per a aparcament exclusiu, amb prohibició d'estacionament
a tercers en la part de la via pública afectada.

Article 3. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'art. 33 de la Llei
general tributària, a les quals s'atorguin les llicències per gaudir de l'aprofitament
especial, o qui se'n beneficiï sense haver sol·licitat la llicència, si es va procedir al
gaudiment sense l'oportuna autorització.
2. En les taxes establertes per l'entrada de vehicles a través de les voreres,
tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i
locals que tinguin accés d'entrada de vehicles.

Article 4. Responsables.
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i
39 de la Llei general tributària.
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2. 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.
Article 5. Beneficis fiscals.
1. L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats al
pagament de la taxa quan sol·licitin una llicència per gaudir dels aprofitaments
especials necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i també que interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa
nacional.
2. S’aplicarà una bonificació del 50% de la quota tributària als contribuents que
gaudeixin de l'entrada de vehicles a través de les voreres del carrer Pau Casals;
carrer Llibertat; carrer Hort de la Barra; carrer Doctor Pere Güell; carrer Indústria
i Av. de Maria; carrer Angel Guimerà i l’Avinguda Sant Pau, atès que només es
podrà estacionar en un cantó del carrer, el qual es modificarà anualment.

Article 6. Normes de gestió .
1. Les vies públiques municipals es classifiquen en una categoria única.
2. Quan per l'autorització de la utilització privativa s'utilitzin procediments de
licitació pública, l'import de la taxa es determinarà pel valor econòmic de la
proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
3. En virtut del decret de l’Alcaldia de data 14 d’octubre de 2014, mitjançant el
qual es prohibeix l'estacionament en tot el nucli antic, no podran gaudir de
l'aprofitament especial que té lloc per l'entrada de vehicles a través de les voreres
i reserves de la via pública totes les vies públiques de dins el nucli.

Article 7. Quota tributària.
RESERVES D’APARCAMENT ESTANDAR

-

-

PREU DRETS ANUALS: 55 €. El preu s’incrementarà en 6 € per cada metre
lineal o fracció que sobrepassi la mida estandard de tres metres. S’autoritzarà
fins a un màxim de 5 metres, excepcionalment podrà ser superior, previ
informe del Servei de Vigilància Municipal.
REVISIO ANUAL: 30 € per gual.
PRIMERA CONCESSIÓ. S’haurà de liquidar el cost de la placa (12,15 euros) i de
senyalització horitzontal (30 euros).
FI CONCESSIÓ: S’haurà de liquidar el cost del desmarcatge horitzontal (3,22
euros per metre linial”)
Ademés, només durant el primer any, per ser primera concessió, s’haurà de
liquidar el valor de la placa senyalitzadora.
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RESERVES D’APARCAMENT D’ÚS PRIVATIU (per a càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe)
PREU DRETS ANUALS: 25 €/ml. S’autoritzarà fins a un màxim de 5 metres,
excepcionalment podrà ser superior, previ informe del Servei de Vigilància
Municipal.
REVISIO ANUAL: 30 €.
- PRIMERA CONCESSIÓ. S’haurà de liquidar el cost de la placa (12,15 euros) i de
senyalització horitzontal (30 euros).
- FI CONCESSIÓ: S’haurà de liquidar el cost del desmarcatge horitzontal (3,22
euros per metre linial”)
Aquesta reserva d’aparcament està limitada a:
Polígon industrial
Activitats econòmiques
Informe previ del Servei de Vigilància Municipal
RESERVES D’ESTACIONAMENT INDIVIDUALITZAT (per a persones amb mobilitat
reduïda)
-

-

PREU PÚBLIC DRETS ANUALS: 55 €
REVISIO ANUAL: 30 €.
PRIMERA CONCESSIÓ. S’haurà de liquidar el cost de la placa (12,15 euros) i
de senyalització
horitzontal (30 euros).
FI CONCESSIÓ: S’haurà de liquidar el cost del desmarcatge horitzontal
(3,22 euros per metre linial”)

Prèvia sol.licitud de l’interessat, es podrà instal.lar una tanca per tal de garantir
l’aparcament exclusiu dels vehicles del subjecte passiu de la reserva, previ
pagament del cost de la tanca.
Aquesta reserva d’aparcament està limitada a:
Persones que disposin de tarja acreditativa de discapacitat vigent
Informe previ del Servei de Vigilància municipal

-

Aquests drets anuals es pagaran durant l’exercici econòmic corresponent.
S'autoritzarà, discrecionalment, la reserva d'espai per a l'estacionament
individualitzat de vehicles de persones amb possessió de la tarja d'estacionament
per a persones amb disminució que ho sol·licitin i sempre que sigui possible el seu
atorgament. Es senyalitzarà la matrícula del vehicle propietat del titular de la
reserva.
Es podrà sol.licitar la reserva de la via pública per un màxim de dos vehicles per
unitat familiar.
1. Podran sol·licitar la reserva:
a) Persones amb disminució titulars de la targeta d'aparcament identificada com a
"Titular conductor/a".
b) Persones amb disminució titulars de la targeta d'aparcament identificada com a
"Titular no conductor/a", quan, tenint mobilitat reduïda, aquest sigui menor de 18
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anys o, si és més gran, tingui un grau de disminució igual o superior al 65%,
d'acord amb l'establert a la normativa aplicable.
c) Titulars de targeta d'aparcament de transport col·lectiu.
2. Termini:
a) El termini de la llicència serà d'un any natural.
b) Aquest termini es podrà prorrogar per períodes d'igual durada, sol·licitant-ho,
mitjançant instància, amb una antelació mínima d'un mes a la data de finalització,
i si persisteixen les condicions que varen motivar l'atorgament inicial.
4. Llocs: Podrà sol·licitar-se la reserva d'espai a prop del domicili del titular de la
targeta d'aparcament o a prop del seu lloc de treball.
5. Documentació que cal presentar:
A. Sol·licitud de reserva davant del seu domicili:
a) DNI o permís de residència del titular de la targeta, o de la persona que el
representi, en cas de menors.
b) Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb disminució en vigor.
c) Permís de circulació del vehicle (que haurà d'estar donat d'alta a la Vila
d’Alcover). Si el titular de la targeta no és el propietari del vehicle, s'haurà de
justificar el parentesc o la convivència.
d) Volant d'empadronament familiar del titular de la targeta, acreditatiu que
resideix a la ciutat.
e) Certificat de disminució en el que hi consti la mobilitat reduïda, emès pel
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, en el cas de
titular no conductor de la targeta.
B. Sol·licitud de reserva davant del lloc de treball:
a) DNI o permís de residència del titular de la targeta, o de la persona que el
representi, en cas de menors.
b) Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb disminució en vigor.
c) Permís de circulació del vehicle. Si el titular de la tarjeta no és el propietari del
vehicle, s'haurà de justificar el parentesc o la convivència.
d) Acreditació de la ubicació del lloc de treball i de la seva relació laboral.
8. Revocació:
A. Les llicències es podran revocar:
a) Per no ús o ús indegut de la llicència.
b) Per haver canviat les circumstàncies en les quals es basà la concessió.
c) Per qualsevol altre cas d'interès general.
d) Per incompliment de qualsevol de les obligacions imposades en aquesta norma i
en la fiscal corresponent.
B. La revocació a què es refereix l'apartat anterior no donarà dret a cap tipus
d'indemnització.

Article 8. 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.
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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 9. Període impositiu.
1. Quan l'aprofitament especial o l'ús privatiu hagi de durar menys d'un any, el
període impositiu coincideix amb el determinat a la llicència municipal.
2. Quan l'aprofitament especial o l'ús privatiu s'estengui a més d'un exercici, la
meritació de la taxa té lloc l'1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn
l'any natural, o el període previst a la tarifa, tret dels supòsits d'inici o cessament
en l'aprofitament especial, i s'ha d'aplicar el que determinen els apartats
següents.
3. Quan s'iniciï l'ocupació en el primer semestre de l'any, en cas de tarifes anuals ,
s'ha d'abonar, en concepte de taxa corresponent a aquest exercici, la quota
íntegra. Si l'inici de l'ocupació té lloc en el segon semestre de l'exercici, s'ha de
liquidar la meitat de la quota anyal.
4. Si cessa l'ocupació durant el primer semestre de l'exercici, en cas de tarifes
anuals, s'ha de retornar una part de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc
en el segon semestre, no s'ha de retornar cap quantitat.
5. Quan l'aprofitament especial o l'ús privatiu no s'autoritzi o no sigui possible per
causes no imputables al subjecte passiu, s'ha de retornar l'import satisfet.

Article 10. Infraccions i sancions .
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei
general tributària, i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la corporació en sessió del 14 de
desembre de 1998 començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà
vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
Es modifica parcialment pel ple de la corporació de data 14 d’octubre de 2004, i
començarà a regir el dia 1 de gener de 2005.
Modificada, concretament la quota tributària, pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada en data 13 d’octubre de 2005, i començarà a regir el dia 1 de gener de
2006.
Es modifica parcialment, concretament la quota tributària, pel ple de la corporació
de data 11 d’octubre de 2006, i començarà a regir el dia 1 de gener de 2007.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació de data 5 de novembre de 2007 i entrarà en
vigor el dia 1 de gener de 2008
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Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació de data 13 d’octubre de 2008 i entrarà en vigor
el dia 1 de gener de 2009.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació de data 15 d’octubre de 2010 i entrarà en vigor
el dia 1 de gener de 2011.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament els
articles 5.2 de beneficis fiscals i 6.3 de Normes de gestió, pel Ple de la corporació
de data 21 d’octubre de 2014 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament l’article 7
i també se suprimeixen els articles 10 i 11 de l’ordenança, pel Ple de la corporació
de data 6 d’octubre de 2015 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament els
articles 2 i 7 de l’ordenança, pel Ple de la corporació de data 5 de maig de 2017 i
entrarà en vigor el dia de la publicació al BOPT
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament l’article
7, pel Ple de la corporació de data 18 d’octubre de 2017 i entrarà en vigor el dia 1
de gener de 2018.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament els
conceptes “PRIMERA CONCESSIÓ” i “FI CONCESSIÓ” de l’article 7, pel Ple de la
corporació de data 17 d’octubre de 2018 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de
2019.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament l’article
7, pel Ple de la corporació de data 9 d’octubre de 2019 i entrarà en vigor el dia 1
de gener de 2020.
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