










Havent-se produït error en la publicació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Pas de 
Vehicles a través de les voreres i reserva de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol classe, realitzada en BOP 142 de 17 de juny de 2014, es publica, corregit, el 
text íntegre de l'ordenança. 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PAS DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LA 
RESERVA DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE 
QUALSEVOL CLASSE. 
 

 
 
Disposició Preliminar 
 
L'article 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, arrepleguen la potestat tributària derivada de les 
entitats locals, igualment arreplegada en els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
 
En ús d'aquesta potestat i de conformitat amb l'establit en l'article 20 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, 
l'Ajuntament de Paiporta estableix la taxa per PASSOS DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES 
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE 
QUALSEVOL CLASSE. 
 
 
Article 1 - Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini públic municipal que es 
produeix pel pas de vehicles a través de les voreres o qualsevol altre espai de domini públic, així com la 
reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 
classe, s'hi haja o no obtingut la corresponent llicència.  
 
 
Article 2 - Subjecte passiu. 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així 
com les entitats a que es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre Llei General 
Tributària, al favor de la qual s'atorguen les llicències per a gaudir de l'aprofitament especial, o els qui es 
beneficien de l'aprofitament, si es va procedir al gaudi sense l'oportuna autorització. 
 
2. En les taxes establides per reserva d'espai públic per a l'entrada de vehicles a través de les voreres, 
tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a que donen accés 
aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, si escau, les quotes sobre els respectius 
beneficiaris. 
 
En el cas d'ocupació de les vies públiques per mudances, tindran la consideració de substituts les 
empreses de mudances que hauran d'efectuar el pagament de la mateixa amb anterioritat a l'ocupació, 
podent repercutir el pagament a les pesones beneficiàries. 
 

 

Article 3 – Responsables. 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones a que 
es refereix l'article 42 de la Llei 58/203 de 17 de desembre, Llei General Tributària.  

2. Respondran subsidiàriament del deute tributari totes les persones a les quals es refereix l'article 43 de 
la Llei 58/203 de 17 de desembre, Llei General Tributària. 

 



Article 4 – Llicència. 

La sol·licitud, concessió i altres elements i consideracions a tenir en compte, en relació a les llicències 
d'aprofitament especial, ve establides i regulades en l'Ordenança Municipal Reguladora de Pas de 
Vehicles a través les Voreres, així com en l’Ordenança Reguladora de l'Ús Especial de les Vies Públiques, 
aprovat pel Ple el 27 d'abril del 2006, així com mitjançant l'exposició de la placa amb el nombre 
d'autorització de la llicència. 

 

Article 5 – Categories. 

A l'efecte d'aquesta ordenança, els passos de vehicles es classifiquen en permanents o laborals: 

a) Pas permanent: quan l’autorització abasta les vint-i-quatre hores de tots els 
dies de l’any. 
 
b) Pas laboral: quan l’autorització és per a dies laborals, de dilluns a dissabte, en 
horari de huit a vint hores. 

 
Article 6 - Quota tributària. 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança es calcularà en base als termes i tarifes 
que es detallen a continuació: 
 
A) ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES: 
 
A1.- Pas permanent. 
 
La quantia de la taxa per entrada de vehicles a través de domini públic serà el resultant de la 
suma de cadascun dels conceptes:  

 
Per cada metre lineal d’amplitud, amb un mínim de dos, de porta o 
buit d’accés en línia de façana, a garatge o local. 
En cas de no tractar-se de metres sencers, a l’efecte de càlcul de la 
taxa, es produirà arrodoniment al mig metre, o sencer, immediat 
superior. 
 

74,50 €/ML 

En aparcaments, garatges particulars i comunitats de propietaris, per 
cada vehicle. 

12,00 €/ Un. 

 
 
A2.- Pas laboral. 
 
La quantia de la taxa per entrada de vehicles a través de domini públic serà el resultant de la 
suma de cadascun dels conceptes:  
 

 
Per cada metre lineal d’amplitud, amb un mínim de dos, de porta o 
buit d’accés en línia de façana, a garatge o local. 
En cas de no tractar-se de metres sencers, a l’efecte de càlcul de la 
taxa, produirà arrodoniment al mig metre, o sencer, immediat 
superior. 
 

 
 

37,50 €/ML 

 
En aparcaments, garatges particulars i comunitats de propietaris, per 
cada vehicle. 

12,00 €/ Un. 



B) EXPEDICIÓ DE PLACA.      15,50 €    

 
 
C) PROTECTORS METÀL·LICS.     100,00 €    
Seran per compte del titular del gual, la substitució, reparació o intervenció de qualsevol tipus 
dels protectors metàl·lics. 
 
 
D) TARGETA ESTACIONAMENT ESPECIAL    3,10 €   
 
E) OCUPACIÓ VIES PÚBLIQUES PER MUDANCES 
 
Vehicles de fins   3.500 kg.    21,00 € 
Vehicles de més de  3.500 kg    31,00 € 
 
 
Article 7 – Exempcions i bonificacions. 
 
1.- Exempcions. 
 
1.- Gaudiran d'exempció en el present tribut els titulars de llicència per a entrada de vehicles a través de 
les voreres en la unitat familiar de les quals convisca persona amb minusvalidesa, en grau igual o 
superior al 33% i la mobilitat reduïda del qual aconseguisca un mínim de set punts. Per a gaudir de 
l'exempció serà requisit indispensable la presentación, juntament amb l'oportuna sol·licitud de còpia, 
del certificat de disminució física expedit per la Conselleria de Benestar Social, en el qual conste 
valoració de mobilitat reduïda. 

2.- Bonificacions. 

1. Bonificació de 7,5% en la quota líquida, per a aquells passos de vehicles que es troben situats en la 
zona de mercat de la via pública que se celebra habitualment els dilluns. 

2. Bonificació per a aquells guals que es troben situats en carrers en els quals es realitzen obres 
municipals de millora, reparació o adequació de les mateixes, que impedisquen o limiten l'accés, quan 
l'execució de les mateixes es perllongue per un període superior al de 30 dies continuats. Aquesta 
bonificació es fixa en el 7,5 per 100 de la quota líquida anual per cada període de trenta dies, o si escau, 
fracció amb un límit màxim del 75 per 100 de la quota.  

3. Si es realitzara una suspensió provisional de les autoritzacions d'entrada de vehicles durant un 
període superior a trenta dies continuats, tindrà dret a devolució de la part proporcional de la taxa 
abonada.  

4. S'estableix una bonificació de 100 per 100 de la quota a pagar, aplicables, exclusivament, a quatre 
metres lineals, en aquells passos de vehicles d'accés a locals d'ús magatzem o industrial i que estiguen 
situats en els polígons industrials del municipi. 

Per a poder ser beneficiari d'alguna d'aquestes bonificacions, s'haurà de presentar sol·licitud realitzada 
pel subjecte passiu, en la qual s'indique referència del pas de vehicles sobre el qual se sol·licita la 
bonificació. 

 
Article 8 – Meritació. 

La taxa es reportarà quan s'inicie l'ús privatiu o l'aprofitament especial. 

 



En el cas d'aprofitament nou, la meritació es produeix en el moment de la concessió de la corresponent 
llicència. En la resta de casos, la meritació es produeix el primer dia del període impositiu. 

Quan s'ha produït l'aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la meritació de la taxa té lloc en el 
moment de l'inici d'aquest aprofitament. En el supòsit què no puga determinar-se l'inici de 
l'aprofitament, la taxa es liquidarà des de l’u de gener de l'exercici i en el cas en què existisquen indicis 
d'haver gaudit d'aquest aprofitament durant diversos anys es liquidarà durant un període de quatre 
anys. 

Article 9 - Període impositiu. 

1. Quan l'aprofitament especial haja de durar menys d'un any, el període impositiu coincidirà amb 
períodes trimestrals naturals complets. 

2. Quan l'aprofitament especial ha sigut autoritzat o prorrogat per a diversos exercicis, el període 
impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa 
o aprofitament especial, en què s'aplicarà el previst en els apartats següents. 

3. Quan l'inici de l'activitat no es produïsca el primer dia de l'exercici econòmic, els períodes als quals 
s'aplicara la taxa es correspondran amb trimestres naturals complets, inclòs aquell en el qual se sol·licite 
la llicència. 

4. Si se cessa en l'ocupació durant l'exercici econòmic, es retornarà la taxa corresponent des del 
trimestre natural complet següent al de la sol·licitud de cessament. 

5 Quan no s'autoritzara l'aprofitament especial sol·licitat, o per causes no imputables a la persona 
interessada no poguera tenir lloc el seu gaudi, i en el cas que s'haguera abonat la taxa, procedirà la 
devolució de l'import satisfet. 

Article 10- Règim de declaració i ingrés i normes de gestió. 

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. 

2. Quan se sol·licite llicència per a procedir a l'aprofitament especial, s'adjuntarà plànol detallat de 
l'aprofitament, es declararan les característiques del mateix i es presentarà degudament emplenat 
l'imprès d'autoliquidació de la taxa, juntament amb resguard del pagament efectuat. 

3. Tractant-se de concessions que s'estenen a diversos exercicis, el pagament de la taxa s'efectuarà quan 
ho establisca el calendari fiscal establit per aquest Ajuntament. 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 açò, la no recepció del document de pagament citat no invalida l'obligació de satisfer la taxa 
en el període determinat per l'Ajuntament en el seu calendari fiscal. 

4. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas s'ordenarà el 
càrrec en compte a meitat del període de pagament voluntari. 

5. En cas de baixes, haurà de diferenciar-se: 

Sol·licitades a instàncies de part, en aquest cas es prorratejarà conforme al període previst en l'article 7. 

D'ofici. Quan transcorregut un any des del venciment del deute en període voluntari no s'haja ingressat 
el mateix, es procedirà a incoar expedient de retirada de la placa corresponent. 



Per a la plena efectivitat del que es disposa en l'apartat anterior es donarà prèvia audiència al subjecte 
passiu perquè al termini de 15 dies al·legue el que estime oportú, en tot cas, la baixa requerirà resolució 
motivada de l'òrgan competent. 

Article 11- Notificacions de les taxes. 

En supòsits d'aprofitaments especials continuats, la taxa, que té caràcter periòdic, es notificarà 
personalment a la persona sol·licitant 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. 

Article 12 

La inspecció i la revisió, així com les infraccions i les sancions dels actes en matèria de gestió de l'impost, 
es regirà per les normes dels articles 10 a 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i normes 
que ho complementen i desenvolupen. 

 

Disposició Addicional Única. 

Els articles d'aquesta Ordenança que reproduïsquen aspectes sistemàtics de la legislació vigent i normes 
de desenvolupament, i aquells que facen remissió expressa a les mateixes, s'entendran automàticament 
modificats i/o substituïts en el moment en què es produïsca una modificació o revisió dels preceptes 
que porten causa. 

Disposició Derogatòria. 

Queda derogada l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Entrada de Vehicles a través de les 
Voreres i les Reserves de Via Pública per a Aparcament, Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de 
qualsevol classe, l'última modificació de la qual es va aprovar mitjançant acord Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2011. 

Disposició Final. 

La present Ordenança Fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 27 de març de 
2014, entrarà en vigor a partir de l'endemà de publicar-se definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.  

 
 
 
 
 
 
 


