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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 de vehicles mitjançant les voreres i reserves de via pública per
aparcament exclusiu.
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 de vehicles mitjançant les
voreres, reserva de la via pública per 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 3.1. 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.
3. Les persones amb discapacitat física que sol·liciten i obtinguen la concessió de
l’aprofitament d’un metre lineal de reserva de vorera front al seu habitatge, el qual
constituesca la seua residència habitual, no estaran obligades al pagament de la taxa.
Article 4.1.- 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.
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Article 5.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 6.- 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
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€, aquest és un pagament únic.
Article 7.- 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, 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, inclòs aquell en què es produeix la
baixa.

Pàgina 4 de 6

TAX09

Article 8.- Normes de gestió
Les quantitats exigibles d’acord a les tarifes se liquidaran per cada aprofitament sol·licitat
o realitzat.
Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, i formular la
declaració acompanyant un plànol detallat de l’aprofitament i de la seua situació dins del
municipi.
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.
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
prèviament 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 núm 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
successius manteniments, aquests seran a càrrec dels interessats.
Article 9.- Forma de pagament
El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracte de concessions de nous aprofitaments, per ingrés en les entitats
bancàries indicades per l’Ajuntament.
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,
transcorregut el termini per al pagament si aquest no es fa efectiu, l’Ajuntament podrà
requerir a l’interessat per a que 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
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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.
Article 10.De conformitat amb el previst en 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 beneficiari, 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.
Article 11.No es permetrà la col·locació de rampes afectant la calçada. En el cas que l'interessat
necessite realitzar obres per al rebaix de vorera i/o rastell, haurà de sol·licitar el
corresponent permís d'obres

Disposició final
La present ordenança fiscal entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir del dia
següent a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i hi romandrà en vigor
fins la seua modificació o derogació expressa.
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