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ORDENANÇA REGULADORA DE  LA TAXA PER ENTRADA I EIXIDA DE VEHICLES 
A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVA DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT 

EXCLUSIU 
 
 
Aprovació ple: 1-10-98 
Publicació en el BOP núm. 295, de 12-12-98 
Entrada en vigor: 1-1-99 
 
MODIFICACIONS: 
 

Aprovació ple: 28-10/99 
Publicació en el BOP núm.310, de 31-12/99 
Article 6 

 
Aprovació ple: 28-9-00 
Publicació en el BOP núm. 9 de 11-01-01 
Articles 2 i 6 

 
Aprovació ple: 28-9-00 
Publicació en el BOP núm. 257 de 28-10-00  
Articles  6. a) i b) 

 
Aprovació Ple: 27/10/05 
Publicació en el BOP núm 307 de 27-12-05 
Article 6 

 
Aprovació Ple: 27-9-2007 
Publicació en el BOP núm 283 de 28-11-2007 
Article 6 

 
Aprovació Ple: 30-10-2008 
Publicació en el BOP núm 311 (sup 6) de 31-12-2008 
Articles 6 i 8 
 
Aprovació Ple: 6-10-2011 i 3-11-2011 
Publicat BOP núm 308 de 28-12-2011 
Tot text 
 
Aprovació Ple: 8-11-2012 
Publicació BOP nº310 de 29-12-2012 
Articles 2, 6 i 8 
 
Aprovació Ple: 5-11-2013 
Publicació BOP núm 305 de 24-12-2013 
Article 4 i 9 
 
Aprovació Ple: 11-1-2018 
Publicació BOP núm 92 de 15-5-2018 
Article 3.3 
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Aprovació ple: 7-3-2019 
Publicació BOP núm 125 de 2-7-2019 
 
Aprovació ple: 14-11-2019 
Publicació BOP núm 19 de 29-1-2020 
 
Aprovació ple: 20-01-2022 
Publicació BOP núm 25 de 07-02-2022 
Articles 7 i 11 
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Article 1.- Concepte 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola 
i l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local; i de 
conformitat amb el que preveu el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, en la 
redacció donada pel RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament de Picanya 
estableix la Taxa per entrada i eixida de vehicles a través de les voreres i altres bens 
de domini i ús públic o que impedisca l’estacionament d’altres vehicles front als llocs 
pels que es realitza l’accés dels vehicles i reserves de via pública per aparcament 
exclusiu, les quals es regiran pels esmentats preceptes i per aquesta ordenança fiscal.  
 
Article 2.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable, la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local del terme municipal de Picanya, per l’entrada i eixida de vehicles: 
 

a) L’accés des de la calçada als immobles de propietat privada i/o pública i 
prohibicions d’aparcament que s’establisquen amb esta finalitat. 

b) Les reserves de via pública per a aparcament exclusiu. 
 

S’entén per terme municipal, el territori en què l’Ajuntament exerceix les seues 
competències, i que comprén tant el nucli urbà com els polígons industrials. 

 
Article 3.- Supòsits de no-subjecció. 
 
1. De conformitat amb allò disposat en l’article 9 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no 
es reconeix cap benefici tributari, excepte els que siguen conseqüència d’allò establert 
en els Tractats o Acords Internacionals, o bé per llei. 
 
2. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al 
pagament de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
pels aprofitaments necessaris als serveis públics de comunicacions que exploten 
directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana 
o a la defènsa nacional. 
 
Article 4.- Subjectes passius. 
 
1.- Són subjectes passius en concepte de contribuent, les persones físiques i 
jurídiques així com les entitats a les quals es refereix l’article 35 de la Llei General 
Tributària, a favor del qual s’atorguen les autoritzacions o concessions i en general qui 
gaudisca, utilitze o aprofite el domini públic local en benefici particular. 
 
2. Tindran, en tot cas, la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent per 
la utilització privativa o aprofitament especial per entrada i eixida de vehicles a traves 
de les voreres, i en tal concepte vindran obligats a formular la sol·licitud, al pagament 
de la taxa, i resta d’obligacions formals inherents a la gestió d’esta taxa, els propietaris 
o comunitat de propietaris de les finques i locals a què donen accés les susdites 
entrades i/o eixides de vehicle, els quals podran repercutir, si fa el cas, les quotes 
sobre els respectius beneficiaris. 
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Article 5. Responsables tributaris.  
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques que es refereix l’art. 42é de Llei 58/2003, general 
tributaria.  
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’art. 43é de la Llei 58/2003, general tributaria.  
 
Article 6.- Meritació 
 
La meritació de la taxa es produirà: 
.- Quan s’inicie la realització de fet imposable, sense que en aquest cas la meritació de 
la taxa comporte l’autorització a l'ús o aprofitament. 
.-Amb el manteniment anual de l’autorització, produint-se la meritació en aquest cas, el 
dia 1 de gener de cada any. 
 
Article 7.- Procediment 
 
El procediment s’iniciarà mitjançant la presentació de la sol·licitud d’alta/baixa o 
modificació de guals en model normalitzat. 
 
ALTA  
Hauran de sol·licitar el gual: 

a. Els propietaris o els que per qualsevol títol vàlid en dret siguen els posseïdors 
legítims dels immobles o activitats. 

b. Les comunitats de propietaris, o agrupacions d’aquestes, degudament 
representades, en el cas d’immobles subjectes al règim de propietat horitzontal. 

c. En les titularitats publiques, els seus representants legals. 
 
Sol·licitud d’alta  junt la següent documentació: 
 

- Títol de propietat o contracte de lloguer. 
- Fotografia amb geolocalització. 
- Indicació del metres lineals que se sol·liciten. 
- Rebut de l’ingrés de taxa corresponent. 

 
BAIXA 
La sol·licitarà el titular o representant del gual junt amb la placa que es vol donar de 
baixa. 
 
Transcorregut el termini per al pagament, si aquest no es fa efectiu, l’Ajuntament podrà 
requerir a l’interessat perquè en el termini de 10 dies hàbils procedisca al pagament 
del rebut o a la devolució de la placa d’autorització o a la formulació d’escrit 
d’al·legacions per algun dels motius d’oposició previstos per la normativa tributària 
d’aplicació. Finalitzat el mateix, a la vista dels informes procedents, es dictarà resolució 
per l’òrgan competent donant orde, en el seu cas, a la Policia Local per a la retirada de 
la placa d’autorització, tot això sense perjudici de l’exigència del pagament de les 
quotes meritades. 
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CANVI DE TITULAR 
Els canvis de titularitat hauran de comunicar-se per escrit a l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies des del següent al que es produïsca. 
 
La comunicació la podrà realitzar indistintament l’anterior o el nou titular junt el 
document que continga el fet, acte o negoci que el justifique. 
 
La falta de comunicació determinarà que ambdues subjectes queden sotmesos a totes 
les responsabilitats que es deriven pel titular de gual. 
 
EN QUALSEVOL CAS 
La Policia Local d’este Ajuntament i/o els serveis tècnics, quan es considere necessari, 
comprovaran i investigaran les declaracions formulades pels interessats, i concediran 
les autoritzacions si no troben diferències amb les peticions de llicències; si hi ha 
diferències, es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions 
complementàries que siguen procedents. Les autoritzacions es concediran una vegada 
els interessats hagen esmenat les diferències i, si és el cas, hagen fet els ingressos 
complementaris que siguen procedents. 
 
Per causes de maniobrabilitat, i segons informe dels serveis corresponents, podrà 
concedir-se l’autorització per una mida superior a la porta a la qual es refereix, per un 
total de 0,50 metres lineals més per cada costat. 
 
En el cas de denegar-se les autoritzacions, per causes no imputables al subjecte 
passiu, no es desenvolupe la utilització o aprofitament, procedirà la devolució de 
l’import corresponent. 
 
Una vegada autoritzada la sol.licitud s’entendrà prorrogada mentre no es presente la 
declaració de baixa per l’interessat. La no presentació de la baixa determinarà 
l’obligació de continuar abonant la taxa. 
 
Si la sol·licitud fa referència al garatge d’una comunitat de propietaris, caldrà que 
previament s’haja obtingut la llicència d’obertura o que aquesta estiga en tràmit. 
 
Pel que fa a la senyalització de l’espai autoritzat caldrà col·locar en lloc ben visible la 
placa amb el nre d’autorització, i senyalar l’espai amb color groc, normalitzat per 
l’Ajuntament de la següent manera: el rastell de la vorera en longitud coincident amb 
l'autorització. A més en carrers amb línia d'estacionament, un rectangle amb una aspa 
en el seu interior, les dimensions del qual seran les mateixes de l'autorització i de la 
línia d'estacionament. 
 
Aquesta senyalització la farà l’Ajuntament en el moment de la concessió. Per als 
succesius manteniments, aquests seran a càrrec dels interessats. 
No es permetrà la col·locació de rampes afectant la calçada. 
 
Article 8.- Quota Tributària 
 
A) La quota és el resultat de multiplicar el metre lineal o fracció de la porta d’entrada o 
aprofitament, per 29,15 euros a l’any, amb les següents limitacions, quant a fracció de 
metre: 
 - Fins 0,5m s’aproximarà per defecte. 
 - A partir 0,51m s’aproximarà per excés. 
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A més a més, els interessats pagaran, si l’accés s’utilitza per més d’un vehicle, les 
següents quantitats: 
 
A.1 Accés a aparcaments particulars i de comunitats de propietaris, a partir del segon 
vehicle, per vehicle i any 8,80 euros. 
A.2 Accés a garatges públics i aparcaments públics, a partir del segon vehicle, per 
vehicle i any 8,80 euros. 
 
Es considerarà garatge o aparcament públic, aquell que continga habitualment més de 
quatre vehicles. 
 
B) Per la placa la qual identifica el gual es cobrarà 15,00 €, aquest és un pagament 
únic. 
 
Article 9.- Període impositiu i prorrateig 
 
1.- El període impositiu s’ajustarà al període comprés entre l’inici i cessament de la 
utilització privativa o aprofitament especial. 
 
2.- En el període impositiu comprendrà l’any natural. Excepte quan es tracte 
d’aprofitaments o utilitzacions en els quals el dia de començament no coincidisca amb 
l’any natural, en el supòsit del qual les quotes es calcularan proporcionalment al 
nombre de trimestres naturals que resten per a finalitzar l’any, inclòs el del 
començament de l’aprofitament o utilització. 
En el cas de baixa, les quotes comprenen des del primer dia de l’any natural fins a la 
data de baixa, prorratejades per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeix 
la baixa. 
 
Als aprofitaments de facto realitzats sense autorització municipal prèvia no els serà 
aplicable el prorrateig de quotes establert als paràgrafs anteriors, i la taxa es liquidarà 
per anys complets, siga quina siga la seua duració. 
 
Per a aquells guals que es troben situats al carrer en el qual es realitzen obres 
municipals de millora, reparació o adequació de la mateixa, que impedisquen o limiten 
l'accés, quan l'execució de les mateixes es perllongue per un període superior al de 30 
dies continuats es procedirà a la devolució de la part proporcional de la taxa abonada. 
   
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.   
 
Article 10.- Forma de pagament 
 
El pagament de la taxa es realitzarà: 
a) Quan es tracte de noves sol·licituds, mitjançant autoliquidació. 
b) Quan es tracte de concessions d’aprofitament ja autoritzades i prorrogades, una 
vegada inclosa en els padrons o matricules d’aquesta taxa, es pagarà en les dates 
senyalades en els edictes municipals. 
 
L’impagament de la taxa en període voluntari donarà lloc a l’inici del període executiu.  
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Article 11.- Drets dels titulars dels guals 
 
Els titulars dels guals gaudiran dels següents drets: 

a. A la seua utilització, en els termes i durant el termini, en el seu cas, fixat a la 
corresponent autorització. 

b. A no ser perturbats o impossibilitats en el seu dret de utilitzar l’accés del que és 
titular, ja siga per l’estacionament o parada de vehicles o per la presència 
d’altres objectes. 

c. A que pels serveis municipals competents es garantitze l’accés autoritzat 
 
Article 12.- Obligacions del titulars dels guals. 
 
Els titulars dels guals estaran subjectes al compliment de les següents obligacions: 

a) A complir en allò disposat a l’autorització i en la normativa aplicable. 
b) De conformitat amb allò que preveu l’article 24.5  del Text refós de la Llei 

d’Hisendes Locals, en la redacció donada pel RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porte aparellada la 
destrucció o deteriorament del domini públic local, el titular, sense perjudici del 
pagament de la taxa a què donarà lloc, estarà obligat al reintegrament del cost 
total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ 
del seu import. 

c) A comunicar de qualsevol canvi de titularitat o qualsevol modificació en les 
circumstàncies físiques o de ús del gual que determinen un canvi en la 
autorització. 

d) A permetre la funció inspectora dels responsables municipal amb la finalitat de 
verificar allò sol·licitat, comprovació del compliment d’allò atorgat. 

e) Al compliment de les obligacions tributàries, i d’altres ingressos de dret públic 
en el seu cas, derivades de l’aprofitament especial del domini públic local. 

f) A sol·licitar la baixa o anul·lació del gual, deguent-se suprimir la senyalització 
indicativa de l’existència de l’accés i reposar, a la seua costa, la vorada de la 
vorera, en el seu  cas, a l’estat que marque la normativa urbanística. 
 

Article 13.- Inspecció.  
 
L'Administració Municipal, en virtut de la funció inspectora i de comprovació pròpia de 
la seua competència, podrà iniciar expedient sancionador contra qualsevol actuació 
que constituïsca infracció de les normes contingudes en esta Ordenança.  
 
Article 14.- Infraccions.  
 
Tindran la consideració d’infraccions administratives les accions i omissions que 
contravinguen allò disposat a la present ordenança, a la normativa urbanísticai a les 
disposicions de la Llei Urbanística Valenciana. 
 
Article 15.- Classificació d’infraccions: 
 
Les faltes es qualificaran en lleus, greus i molt greus. 
 
LLEUS.  
1.- Seran faltes lleus les infraccions referents a l'ús del gual sense haver instal·lat les 
preceptives senyalitzacions o en condicions diferents de les determinades en la 
present Ordenança.  
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2.- No mantindré en perfecte estat i visible la pintura de rastell i vorera exigida a la 
present ordenança. 
 
3.- No comunicar les variacions que afecten a les circumstàncies jurídiques del gual o 
del seu titular. 
 
4.- Qualsevol altra acció que no estiga qualificada com greu o molt greu. 
 
GREUS. 
 
1.- Seran faltes greus les que suposen infracció o incompliment a la resta de les 
normes que es regulen a aquesta ordenança. 
 
2.- Utilització del gual sense l'oportuna autorització 
 
3.- La instal·lació de senyalitzacions tant siguen horitzontals com verticals que no 
siguen normalitzades.  
 
4.- La col·locació de protectors sense autorització municipal. 
 
5.- La manipulació de la senyalització que supose alteració d’allò autoritzat. 
 
6.- Col·locació de taulons, ferros, sorra, elements mòbils o similars en la vorera per 
facilitar l’accés dels vehicles. 
 
7.- La negativa a facilitar les dades a l’Administració Municipal que li siguen requerits. 
 
8.- El tindre dos o més infraccions lleus en el termini d’un any. 
 
MOLT GREUS. 
 
1.- La utilització de la vorera o de qualsevol part del domini públic municipal com pas 
de vehicles sense autorització municipal. 
 
2.- La modificació de les condicions físiques del pas de vehicles sense autorització, 
quan d’allò es derive un deteriorament greu al domini públic municipal. 
 
3.- La col·locació de rampes o elements equivalents que faciliten l’accés a l’immoble, 
quant d’allò es derive ocupació indeguda del domini públic municipal. 
 
4.- Els actes que suposen un deteriorament greu dels espais públics siguen mobles o 
immobles. 
 
5.- No permetre la funció inspectora als responsables municipals, respecte als locals o 
garatges sobre els que s’ha concedit o sol·licitat autorització. 
 
6.- Tindre dos o més infraccions greus en el termini d’un any. 
 
El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar des del dia en que la 
infracció s’haguera comes. 
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Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus, als dos anys i les lleus, 
als sis mesos. 
 
Les responsabilitats administratives que es deriven del procediment sancionador seran 
compatibles amb la reposició de la situació alterada pel mateix al seu estat originari, 
així com amb la indemnització dels danys i perjudicis causats. Si no es procedeix a la 
reposició podrà ordenar-se la seua execució subsidiària a costa de l’obligat. 
 
Article 16. Sancions 
 
D’acord amb allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local: 

a) Al cas d’infraccions lleu, amb multa de fins 750,00 €. 
b) En el cas d’infraccions greus, des de 751,00 a 1.500,00 €. 
c) En el cas d’infraccions molt greus, des de 1.501,00 fins 3.000,00 €. 

 
Article 17.- Dret supletori  
 
Per al no previst en esta Ordenança caldrà ajustar-se al que disposa el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aproven el Text refós de la Llei d'Hisendes 
Locals i la resta de normes que siguen d'aplicació.  
 
Disposició final 
La present ordenança fiscal començarà a aplicar-se a partir de l’endemà a la seua 
publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia, i hi romandrà en vigor fins la seua 
modificació o derogació expressa. 
 
 


