5. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER ENTRADA
DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES

ARTICLE 1. FONAMENT
D’acord amb al que disposen els articles 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, i de amb l'article 20 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, s'estableix la taxa per a la utilització privativa i l'aprofitament especial
del domini públic local que té lloc per l'entrada de vehicles a través de les voreres.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local
que té lloc per l'entrada de vehicles i carruatges a través de les voreres.

ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones físiques i jurídiques, així com
les entitats al fet que es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, que siguen propietaris de les finques a
les quals la llicència done accés a través de la vorera, sense perjudici que posteriorment puguen repercutir el
seu import als beneficiaris d'aquesta llicència.

ARTICLE 4. QUANTIA
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes en el punt 2.
2. Les tarifes de la taxa prendran com a base de gravamen un doble criteri:
a) D'una banda, el metre lineal d'entrada o pas de vehicles i carruatges, distingint-se en funció de
la franja horària per a la qual es concedeix la llicència. La sol·licitud de llicència haurà de limitar-se
a una de les franges previstes, i comprendrà, com a mínim, l'ample de la porta d'accés a la finca.
b) D'altra banda, quan es tracte de llicències per a l'accés a garatges comunitaris o pàrquings
objecte d'explotació comercial, el preu per metre lineal serà únic.
TIPUS DE GUAL I HORARI

EUROS PER METRE LINEAL

Jornada completa

90,15 euros

Diürn (de 9.00 a 21.00 hores)

45,08 euros

Nocturn (de 21.00 a 9.00 hores)

30,05 euros

Gual comunitari o pàrquing
3. En el cas d'un canvi de titularitat s'estableix una tarifa fixa de 6,01 euros.

120,20 euros

ARTICLE 5. MERITACIÓ
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança naix:
a)

Si es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la
corresponent llicència, o bé, en cas que no s'haja sol·licitat i obtingut la corresponent llicència, des de
l’inici de l'aprofitament.

b)

Si es tracta de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia primer de l'any natural.

2. El pagament de la taxa es realitzarà, en el cas d'alta inicial, mitjançant autoliquidació, en la forma que
indique l'Ajuntament de Vinaròs. Aquest facilitarà una placa reglamentària per a la senyalització de l'aprofita ment concedit.

ARTICLE 6. NORMES DE GESTIÓ
1. Les quantitats exigibles amb conformitat a les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o
realitzat i, únicament en el cas d'alta, seran prorratejables per trimestres naturals.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran
de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, i formular declaració acompanyada d'un plànol 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, i es concediran les autoritzacions si no es troben diferències amb les peticions de llicències; si s'aprecien
diferències, es notificaran les mateixes als interessats i es giraran les liquidacions complementàries que procedisquen. Una vegada esmenades les diferències pels interessats, es concediran les autoritzacions un cop realitzats els ingressos complementaris procedents.
4. En cas que es deneguen les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar 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. Fins que no es produïsca aquesta declaració de baixa per part de l'interessat, aquest s'integrarà en
el corresponent padró cobrador.
6. La presentació de la baixa assortirà efectes a partir del dia primer de l'any natural següent al de la seua
presentació. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa.

ARTICLE 7. BENEFICIS FISCALS
L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligades al pagament de la taxa quan sol·liciten llicència per a la utilització privativa o els aprofitaments especials als quals es refereix aquesta taxa,
sempre que siguen necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres
usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 25de febrer del 2006.

