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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 

 
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES V ORERES I 
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU, PA RADA DE 

VEHICLES, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QU ALSEVOL 
MENA. 

 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 al 19 i del 20 al 27 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la 
taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per 
aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de tota 
mena, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al 
que preveu l’article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.  
 
Article 2.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial 
que derivi per l’entrada i sortida de vehicles a través de les voreres i les reserves de 
via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de 
mercaderies d’establiments comercials i sortides d’emergència obligatòries.  
 
Article 3. Subjecte passiu.  
 
En són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o 
jurídiques, que sol·licitin i frueixin, utilitzin o aprofitin el domini públic local en benefici 
particular per les ocupacions a que fa referència l'article anterior, a favor de les quals 
s’atorgui llicència per gaudir d’aquest aprofitament especial o aquells que es beneficiïn 
del mateix sense haver-la sol·licitat. 
 
Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a 
que donin accés les esmentades entrades de vehicles, els quals podran repercutir, en 
el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.  
 
Article 4.- Quota tributària 
 
La quantitat de la taxa es determinarà d’acord amb el quadre de tarifes següent:  
 
4.1.- Entrada de vehicles a locals d’ús particular, 
        per cada gual permanent ………………………………………………… 29,60 €/any  



 

 

 
4.2.- Entrada de vehicles a locals comercials, industrials I anàlegs amb  
        per cada gual horari …………………………………………….……….... 29,60 €/any  
 
4.3.- Placa i tasques de senyalització ............………………………………………… 35 €  
 
La taxa de la placa i de les tasques de senyalització se satisfarà per una sola vegada 
desprès d’haver-se atorgat la llicència o en el cas que es sol·liciti o resulti necessària 
l’expedició d’una nova placa.  
 
Article 5. Normes de gestió 
 
1.- Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pel període que coincideix amb l’any natural.  
 
2. -Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitament regulats en 
aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, detallant 
l’emplaçament, extensió i caràcter de l’aprofitament. 
 
3.- Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions 
que han formulat els interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben 
diferències amb les peticions de llicències. Si n’hi havia, aquestes es notificaran als 
interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin. 
Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, 
si s’escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents.  
 
4.- En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la 
devolució de l’import ingressat.  
 
5.- Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, hom l’entendrà prorrogada mentre 
l’interessat no presenti la declaració de baixa.  
 
6.- La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia de l’any natural 
següent, al de la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà 
l’obligació de continuar pagant la taxa.  
 
7.- La llicència autoritza a l’ús privatiu de l’espai delimitat de la vorera o del vial per 
possibilitar l’entrada i sortida de vehicles, tenint caràcter discrecional i a precari essent 
revocable temporalment o definitivament per necessitats d’urbanització, de regulació 
del trànsit, o altres d’interès públic. L’Ajuntament es reserva la facultat d’efectuar les 
modificacions que consideri necessàries per canvi de circumstàncies en la via pública 
o per raons d’interès públic, sense haver-hi dret a indemnització o compensació de 
cap mena. 
 
8.- En períodes de Festes locals, Fires, Mercats setmanals o altres esdeveniments 
similars, l’Ajuntament podrà limitar el dret a accedir a l’immoble a través del gual en 
els casos i pel temps que sigui imprescindible per a garantir el funcionament d’aquests 
esdeveniments. 
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9.- L’espai d’ús que es concedeix sobre la vorera, tindrà l’amplària igual a la de la 
porta d’accés a l’immoble, es podrà augmentar en aquells casos en que s’aconselli 
per interès públic o altres.  
 
10.- La senyalització dels guals pel que fa a la vorera i confecció de la placa 
s’efectuarà per part de l’Ajuntament, corrent a càrrec de l’interessat la seva 
col·locació. 
 
11.- Els titulars dels aprofitaments que regula aquesta ordenança han de mantenir els 
distintius oficials que facilita l’Ajuntament. Aquests distintius s’hauran de retornar quan 
conclogui l’aprofitament.  
 
12.- La falta d’instal·lació de les plaques o distintius, o l’ús d’altres diferents als 
reglamentaris, impedeix l’exercici del dret de l’aprofitament als titulars de les llicències.  
 
Article 6. Obligació de contribuir i de pagament.  
 
1.- La taxa es merita des del moment de la seva autorització o des del moment en el 
qual s’hagués iniciat la seva utilització, per tant aquesta obligació neix: .  
 
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el 
moment de la concessió de la llicència corresponent. 
 
Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, l’obligació neix 
en el moment de l’inici del mencionat aprofitament.  
 
b) Quan es tracti de concessions d’aprofitament que ja estan autoritzats i prorrogats, 
el primer dia de l’any natural.  
 
2.- El pagament de la taxa es realitzarà:  
 
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la 
dipositària municipal, pel període anual complert, i sempre abans de retirar la llicència 
corresponent.  
 
b) Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, 
quan ja estiguin inclosos en els padrons d’aquesta taxa per anys naturals en les 
oficines de la recaptació municipal o per domiciliació bancària, durant el període que 
fixi l’Ajuntament.  
 
Article 7.- Règim de declaració i ingrés.  
 
1. Quan es concedeix la llicència per procedir a l’aprofitament especial, es notificarà al 
subjecte passiu l’import de la taxa corresponent, que haurà d’ingressar-se en els 
terminis establerts en el Reglament general de recaptació.  



 

 

 
2. En supòsits d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, la taxa es notificarà 
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el BOP de Lleida, el tauler 
d’anuncis i l’e-tauler de la web de l’Ajuntament. 
 
Article 8.- Gestió per delegació  
 
1. De conformitat amb l’article 12 TRLHL, l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig pot 
acordar la delegació de la gestió, liquidació, recaptació i inspecció d’aquesta taxa a 
l’Organisme Autònom de Gestió, Recaptació i Liquidació de Tributs Locals, dependent 
de la Diputació de Lleida, o ens anàleg que el succeeixi.  
 
2. L’actuació delegada es realitzarà en els termes previstos en la present ordenança, 
en els convenis signats entre ambdues entitats públiques, i la resta de la normativa i 
acords que regulin la delegació o la desenvolupin.  
 
Article 9- Exempcions i bonificacions 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin la llicència per entrada de vehicles a través de les 
voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus, necessaris per als serveis de 
comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament 
interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.  
 
2. Es bonificarà el 50 % de la quota tributària anual, amb independència de la 
obligació de sol·licitar la llicència que en cada cas correspongui i el pagament íntegre 
de la taxa per la placa i senyalització del gual, a les persones amb mobilitat reduïda, 
amb sotmetiment als següents requisits: 
 
a) el sol·licitant haurà d’estar en possessió d’una targeta vigent d’aparcament per a 
persones amb discapacitat. 
 
b) el sol·licitant haurà d’estar empadronat al municipi de Vilanova de Bellpuig.  
 
En el cas que no coincideixi el domicili d’empadronament amb aquell pel que és 
sol·licita la llicència, caldrà justificar el motiu pel que el vehicle que consti en la targeta 
s’estaciona en una altra finca. 
 
La persona que reuneixi les condicions mencionades podrà ser beneficiaria de 
l’aplicació d’aquest bonificació per un sol gual. 
 
Article 10.- Infraccions i sancions 
 
1. Constitueixen infraccions especials qualificades de defraudació les següents:  
 
a) La realització d’algun aprofitament dels regulats en aquesta ordenança sense la 
concessió municipal necessària.  
 
b) L’ocupació del sòl de la via pública o de terrenys de domini públic si excedeixen els 
límits fixats per l’autorització.  
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c) La col·locació de plaques o distintius que no siguin els expedits per l’Ajuntament.  
 
2. L’impagament de les quotes anuals corresponents facultarà a l’Ajuntament per 
cancel·lar la llicència que es va concedir, procedint a la retirada de la placa o distintiu i 
tramitar d’ofici la baixa en el padró.  
 
3. Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per allò disposat en la Llei 
General Tributària i en la seva normativa de desenvolupament.  
 
Disposició addicional.  
 
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra 
norma de rang legal que afectin a qualsevol elements d’aquesta taxa seran d’aplicació 
automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.  
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 
el dia 25 d’agost de 1989 entrarà en vigor el dia de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 156 de 28 de desembre de 1989) i 
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1990. El seu període de vigència 
es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.  
 
La Secretària        Vist i Plau 
Eva Torné i Vallverdú      L’alcaldessa 
         M. Dolors Pascual Miquel  
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’aprovació de la modificació de la present Ordenança que 
consta de 10 articles, una disposició addicional i una disposició final va ser aprovada pel Ple 
de l’ajuntament en sessió del dia 10 de novembre de 2021 i publicada íntegrament en el BOP 
núm. 252 de data 31 de desembre de 2021, que havent-se detectat un error de transcripció 
s’ha publicat la correcció al BOP de Lleida núm. 2 de data 4 de gener de 2022, al tauler de 
l’Ajuntament i a l’e-tauler de la web municipal. 
 
La secretària, 
 
 
 
 
Eva Torné i Vallverdú 
Vilanova de Bellpuig, 10 de gener de 2022 
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