AJUNTAMENT DE CREVILLENT

TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES
RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA
DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE.

Article 1.- Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola, i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 i 19 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
d'Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix 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” que es regirà per la present
Ordenança Fiscal i les normes de la qual s'atenen al previngut en els articles 20 a 27
del citat RDL 2/2004 de 5 de març.

Article 2.- Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança les
persones o entitats al favor de les quals s'atorguen les llicències, o els qui es
beneficien de l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna autorització, sense
perjudici del depòsit previ del seu import total conforme s'estableix en l'article 5é. 2.a)
d'aquests Estatuts.

Article 3.- Quantia.
1.

Les tarifes de la Taxa seran les següents:
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ENTRADA DE CARRUATGES A TRAVÉS DE LES VORERES SENSE
RESERVA D'ESPAI

IMPORT €

A) Quan es tracte de domicilis particulars amb capacitat per a un
vehicle

9,60

B) Quan es tracte de locals destinats a indústria i comerç

23,55

C) Quan es tracte de garatges, tributaran conformement a la següent
escala:
1) Amb capacitat de més d'un vehicle, fins a cinc

15,45

2) Idem. Idem., de 6 fins a 10 vehicles

31,70

3) Idem. Idem., de 11 fins 20 vehicles

62,75

4) Idem. Idem., de 21 hasta 30 vehicles

93,50

5) Idem. Idem., de 31 hasta 40 vehicles

125,20

6) Idem. Idem., de 41 vehicles d'ara endavant

156,90

D) Tallers de reparació de vehicles o rentada o greixatge

78,15

E) Agències de transport de viatgers o establiments similars

78,15

GUALS D'ÚS PERMANENT
1.- Per cada Gual Permanent de 2,80 metres lineals d'amplària de
porta que s'autoritze, siga el carrer que fóra en el qual es concedisca
2.- Per a l'excés d'amplària de porta, per cada metre lineal o fracció

84,00
42,00

SENYALITZACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Per la reserva d'espai amb pintat de la vorada de la vorera oposada al
gual permanent, per a permetre la maniobrabilitat del vehicle, que
comporta la prohibició d'aparcament
84,00
-

Per cada 2,80 m/
42,00

- Per cada metre lineal més o fracció
GUALS D'ÚS TEMPORAL
Locals on es realitzen activitats mercantils, industrials, comercials o de
serveis, en la llicència dels quals d'obertura o instal·lació es contemple
la reserva de plaça per a vehicles.
A aquest efecte es calcularà la tarifa en funció d'una proporció sobre la
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tarifa de “Guals d'ús permanent”.
Aquesta proporció serà:
-

Nombre d'hores d'ocupació setmanal/168 hores (que
són el nombre d'hores d'ocupació a la setmana)

En sol·licitar l'alta i concedida aquesta, s'abonarà l'import de les plaques, que
hauran de presentar a l'Ajuntament en donar-se de baixa, sense dret a indemnització.

Article 4.- Normes de gestió.
1. Les quantitats exigibles conformement a les Tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps,
assenyalats en els respectius epígrafs.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitament regulats
en aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència,
realitzar el depòsit previ a què es refereix l'article següent i formular declaració
acompanyant un pla detallat de l'aprofitament i de la seua situació dins del Municipi.
3. Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les
declaracions formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions de no trobar
diferències amb les peticions de llicències; si es donaren diferències, es notificaran les
mateixes als interessats i es giraran, si escau, les liquidacions complementàries que
procedisquen, concedint-se les autoritzacions una vegada esmenades les diferències
pels interessats i, si escau, realitzats els ingressos complementaris que procedisquen.
4. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a
aquest Ajuntament la devolució de l'import ingressat.
5. Una vegada autoritzada l'ocupació s'entendrà prorrogada mentre no es
presente la declaració de baixa per l'interessat.
6. La presentació de la baixa farà efecte a partir del dia primer del semestre
natural següent al de la seua presentació. La no presentació de la baixa determinarà
l'obligació de continuar abonant la Taxa.

7. Les entrades de Vehicles que tinguen vorada rebaixada i sol·liciten la baixa,
la mateixa no es podrà concedir fins que per l'interessat es repose la vorada en les
mateixes condicions que la resta de la vorera, i siga informat favorablement pels
serveis municipals competents.
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Article 5.- Obligació del pagament.
1. L'obligació del pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança naix:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el
moment de concessió de la corresponent llicència.
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia
primer de cada semestre natural.

2. El pagament de la Taxa es realitzarà:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la
Tresoreria Municipal o on establisca l'Excm. Ajuntament, però sempre abans de retirar
la corresponent llicència.
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una
vegada inclosos en els padrons o matrícules d'aquesta Taxa, per anys naturals en les
oficines de la Recaptació Municipal.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal farà efecte a partir del dia 1 de Gener de 2.015,
romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
Crevillent, Octubre de 2.014
La Regidora d'Hisenda
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