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12 – TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LA VORAVIA I RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER 

APARCAMENT EXCLUSIU
2023

Article 1r. - Disposició general

En ús de les facultats concebudes pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per les entrades de vehicles 
a través de les voreres, o voreres rebaixades, les entrades senyalitzades, i la reserva de via pública per a 
aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, que s'especifica en les 
quotes que es contenen i que es regiran per la present ordenança i, les seves normes s’atenen al que preveu 
l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004.

Article 2n. - Subjecte passiu

1.- Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributaria que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini 
públic en benefici particular.

2.- Tindran la consideració de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a què donin accés 
les entrades de vehicles, els quals podran repercutir, si escau, les quotes sobre els beneficiaris respectius.

Article 3r. - Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta ordenança la utilització privativa o aprofitament 
especial per l'entrada de vehicles a través de les voreres o voreres rebaixades, les entrades senyalitzades, i la 
reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies.

Article 4t. - Quotes

La quantia de la taxa està constituïda per la longitud en mestres lineals o fracció de més de les entrades o pas 
de vehicles, les entrades senyalitzades i de la reserva d’aparcament exclusiu en la via pública, en relació a la 
capacitat de places d’aparcament que existeixin en els immobles, solars o pàrkings, on els vehicles es puguin 
introduir, d’acord amb les següents quotes:

a) Entrada o pas de vehicle fins a 3 metres lineals, sempre que el nombre de places:
no excedeixi de 3 a l'any ....................................................................................... 65 €
el mateix, de 4 a 7 places...................................................................................... 116 €
el mateix, de 8 a 25 places.................................................................................... 257 €
el mateix, de 26 a 50 places.................................................................................. 525 €
el mateix, de 51 a 100 places................................................................................ 800 €
el mateix, de més de 100 places........................................................................... 1.150 €

b) Entrada o pas de vehicles per cada metre lineal o fracció més, a  l’any, per  cada  un
dels trams de l'apartat anterior............................................................................ 20 €
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c) Entrades senyalitzades fins a 3 metres lineals sempre que el nombre de places:
no excedeixi de 3 a l'any ....................................................................................... 97 €
el mateix, de 4 a 7 places...................................................................................... 174 €
el mateix, de 8 a 25 places.................................................................................... 386 €
el mateix, de 26 a 50 places.................................................................................. 788 €
el mateix, de 51 a 100 places................................................................................ 1.199 €
el mateix, de més de 100 places........................................................................... 1.726 €

d) Entrades senyalitzades per cada metre lineal o fracció més, a l’any, per cada un dels
trams de l'apartat anterior ................................................................................... 71 €

e) Reserva de la via pública sense limitació horària, per metre lineal o fracció .. 15 €

f) Reserva de la via pública amb limitació horària, segons llicència de concessió per me-
tre lineal o fracció ................................................................................................. 12 €

En el cas de garatges dedicats a la reparació de vehicles i gasolineres es presumirà que el nombre de places 
d'aparcament no excedeixi de tres, aplicant-se la quota que correspongui.

g) Reserva de la via pública per sortida d'emergència de locals públics, per cada metre
lineal o fracció a l'any............................................................................................ 31 €

h) Tots els supòsits en què la condició de substituit del contribient recaigui sobre l’
Ajuntament de Vilafranca del Penedes .....................................................................               00,00 €

i) Gaudiran d’una reducció del 50% els establiments o locals d’entitats sense afany de lucre, que compleixin 
les condicions d’atorgament i necessiten l’entrada de vehicles senyalitzada per al normal desenvolupament 
de la seva activitat.

j) La quota tributària serà de zero (0) euros en cas d’immobles que siguin propietat de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès.

Article 5è. - Normes de gestió

1.- Les quantitats exigibles d'acord amb les quotes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i 
seran irreduïbles pels períodes naturals de temps, assenyalats en els epígrafs respectius.

2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança, hauran 
de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i formular una declaració adjuntant un plànol detallat de 
l'aprofitament i de la seva situació dins del municipi.

3.- Per obtenir l’autorització d’un gual serà necessari acreditar:

a) Que el local al qual s’accedeixi per mitjà del gual disposa d’un espai lliure suficient amb caràcter permanent i 
sense altra destinació, amb capacitat per a un o més vehicles.

b) Que l’accés als immobles, permeti l’entrada i sortida de vehicles sense que calgui realitzar maniobres que 
dificultin la circulació de vehicles o vianants.
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4.- Per complir exactament el que estableix el punt anterior, a la petició del gual s’haurà d’acompanyar:

a) El nombre de vehicles que hi haurà dins del local.
b) L’amplada amb metres del gual.
c) La declaració per la qual el peticionari s’obliga a no usar el local per a altres fins o activitats.

5.- 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.

6.- Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, hom entendrà prorrogada mentre l'interessat no presenti la 
declaració de la baixa. Per a realitzar la baixa en el padró, serà necessari que el peticionari retorni la placa de 
senyalització a l'Ajuntament, i se li reintegrarà l'import de la placa que en el seu dia va satisfer.

7.- Els titulars dels guals han de comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que es produeixi en la destinació 
del local i també qualsevol modificació substancial que es produeixi en les característiques de l’entrada, sense 
perjudici de les facultats inspectores que ‘Ajuntament pugui exercir en qualsevol moment.

8.- La llicència de gual s’anul·larà:

a) Per utilització indeguda del gual.
b) Per canviar les circumstàncies en base de les quals es va concedir la llicència.

9.- 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 el tribut.

10.- Els locals que tinguin dos accessos se'ls aplicarà la proporcionalitat existent entre el nombre de places i els 
metres lineals de cada entrada.

11.- La sol·licitud de baixa de qualsevol entrada de vehicles que tingui rebaix o tingui la vorera o la vorada 
modificada respecte a l'estat general de la resta del municipi, restarà condicionada la seva efectivitat a que el 
propietari de la finca afectada acrediti la reposició de la vorera i/o vorada al seu estat normal, en quant als 
materials que la formin i la seva anivellació hauran de complir les característiques generals que compleixin la 
resta general de la Vila. El termini per a fer l'acreditació de l'esmentada reposició serà el 31 de desembre de 
l'any de la sol·licitud o comunicació de la baixa.

12.- En els casos que no sigui possible la comprovació in situ d'un local que s'utilitzi total o parcialment com 
aparcament per a vehicles, (per raons de negativa del propietari a permetre l'accés o bé per qualsevol altre 
circumstància que faci impossible determinar amb certesa la capacitat de vehicles del local, -necessària per 
determinar el deute tributari-), s'estimarà a raó d'una plaça d'aparcament per cada 20 m2, d'acord amb el 
criteri regulat respecte aparcaments en el vigent PGOU d'aquest municipi.

13.- Aniran a càrrec del titular els treballs de modificació i reposició de la voravia, així com (en el cas de voler 
tenir la voravia pintada de color groc) el pintat i manteniment en estat ben visible de la pintura.

14.- En el cas de celebració de mercats o actes públics, el gual queda suspès durant el termini de celebració de 
l’acte.
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Article 6è. - Meritació

1.- L'obligació de contribuir neix per la utilització privativa o aprofitament especial per l'entrada de vehicles a 
través de les voreres o voreres rebaixades, les entrades senyalitzades, i la reserva de via pública per a 
aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies.

a). Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la 
llicència corresponent.

b). Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer dia de cada 
any natural.

c). Quan es tracti d’aprofitaments que no gaudeixin de llicència prèvia, des del moment que comencin a 
realitzar-se.

2.- El pagament de la taxa es realitzarà:

a). Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la tresoreria municipal o allà on 
establís l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència corresponent.

Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d’acord amb el que es disposa en l’article 46.1 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, i s’elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.

b). Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, quan ja estiguin 
inclosos en els padrons o matrícules d'aquest a taxa, en les dates que cada any fa públiques l'Ajuntament dins 
del calendari fiscal de la recaptació dels tributs municipals.

Article 7è.- Bonificacions

No s’aplicaran bonificacions per a la determinació del deute.

Disposició Final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i 
començarà a aplicar-se a partir del primer de gener del 2023. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s'esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

Diligència
Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès en sessió celebrada el dia 20 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.

El secretari
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El secretari,
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