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1.17

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER ENTRADA I
SORTIDA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LA VIA PÚBLICA I ALTRES
RESERVES D’APARCAMENTS (GUALS).

Article 1.- Fonament legal.
En ús de les facultats concedides pels articles 15, 20, 57 i concordants del R.D.L.
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la fixació dels elements necessaris per a la
determinació de la quota tributària en la Taxa per Entrada de Vehicles a través de les
voreres i Reserva de la Via Pública per a aparcaments, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe (guals) que es regulen pels articles 20 a 27 de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i per allò establert en la present ordenança.
Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:
1. La utilització privativa o l'aprofitament especial per entrada de vehicles per les vies
públiques.
2. La construcció, manteniment, modificació o supressió d'aquestes entrades.
3. La reserva de via pública per a aparcaments exclusius o càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena.
4. La utilització privativa o l’aprofitament especial per aparcament de persones amb
diversitat funcional.
5. Les plaques i distintius de la utilització privativa o aprofitament especials.
Article 3.- Beneficis fiscals.
1) L'Estat, les Comunitats Autònomes, i les Entitats locals o de dret públic no estaran
obligats al pagament de la taxa per utilitzacions inherents als serveis públics que
explotin directament o pels que interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa
nacional.
2) El serveis postals universals segons el previst a l’article 19.b) de la Llei 24/1998, de
13 de juliol, del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals.
3) S’estableix una bonificació de les tarifes 1, 2, 3, 4 i 6 de l’annex de tarifes,
equivalent al 50 % de la quota tributària de la taxa quan el gual estigui inutilitzat per
obres municipals a la via pública que tinguin un període de durada superior a 3 mesos,
i que impedeixi l’entrada i sortida de vehicles del gual.
4) L'import de la present taxa es prorratejarà per semestres naturals en els casos de
nova llicència o baixa de guals.
Article 4.- Subjectes passius.
1. Estan obligats al pagament dels drets o taxes d'aquesta Ordenança, les persones
físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003,
General Tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic
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local en benefici particular, conforme als supòsits previstos en l’article 20.3 del R.D.L.
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. Tindran la consideració de substituts del contribuent, en relació a l’aprofitament
constituït per les entrades de vehicles a través de les voreres, els propietaris de les
finques i locals al que donin accés les esmentades entrades de vehicles, els quals
podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 5.- Responsables i successors.
1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 6.- Quota Tributària.
La quota tributària de la taxa vindrà determinada per la superfície ocupada en metres
lineals i el temps de durada de l'aprofitament d'acord amb les tarifes que es detallen en
l’annex d’aquesta ordenança.
Article 7.- Acreditació.
1. La taxa s’acreditarà i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal
que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada l’activitat al
mateix moment del registre de la sol·licitud de l’autorització corresponent.
2. Serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització
per a procedir al gaudiment de l’aprofitament esmentat.
3. Quan s’ha produït l’aprofitament sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa
té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
4. Quan el sol·licitant renuncií a la petició sol·licitada i no s’hagi realitzat cap treball
administratiu, llevat el registre d’entrada i derivació al departament corresponent, es
retornarà el 50% de la quota abonada a l’inici del tràmit.
5. Quan la utilització privativa o aprofitament especial s’estengui a varis exercicis,
l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’u de gener de cada any, i el període impositiu
comprendrà l’any natural, llevat que per aplicació del que es disposi en la present
ordenança procedeixi el prorrateig de la quota tributària.
Article 8.- Gestió, liquidació i ingrés.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
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2. En els casos en què s'hagi efectuat la corresponent sol·licitud d'autorització o
llicència, el subjecte passiu, en el moment de procedir a la recollida d'aquesta, haurà
d'acreditar haver efectuat el pagament de la taxa corresponent, requisit sense el qual
no li serà lliurada la llicència o autorització esmentada.
3. La notificació del deute en el supòsit d’aprofitaments singulars es realitzarà a la
persona interessada en el moment de practicar l’autoliquidació, amb caràcter previ a la
concessió de l’aprofitament.
4.-L’import de les taxes establertes als punts 1, 2, 3, 4 i 6a) i 6b), es prorratejarà per
semestres naturals en els casos de nova llicència o baixa.
5. En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats que tinguin caràcter
periòdic, els exercicis successius a l’alta es notificaran col·lectivament, mitjançant
exposició pública del padró en el tauler d’anuncis municipals, pel període que es
publiqui en el Butlletí oficial de la Província. En el supòsit de modificacions de les
condicions dels aprofitaments especials continuats atorgades (tipus de guals, amplada,
etc.), aquestes tributaran a partir del següent exercici a la modificació.
Article 9.- Gestió per delegació.
1. Si la gestió de totes o algunes de les taxes establertes en aquesta ordenança fiscal
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l’administració
delegada.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que
delegaren les seves facultats en la Diputació.
Article 10.- Infraccions.
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l’Ordenança Municipal
sobre llicències de guals i reserves de via pública de Viladecans, Ordenança general
de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals
i l'article 178 i següents de la Llei 58/2003, General Tributària.
Disposició final. Entrada en vigor.
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Viladecans, a 22 de
desembre de 2011, modificada per última vegada el 27 d’octubre de 2016, i
començarà a regir el dia 1r de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.
Articles última modificació
2.4
Annex 1
Annex 6 c)
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ANNEX TARIFES
1) Llicències concedides per guals inferiors a 4 metres:
a) Guals permanents:
Fins a 3 metres lineals, a l'any
Per cada mig metre o fracció que excedeixi dels 3 primers metres

131,50 €
32,90 €

b) Guals horaris:
Fins a 3 metres lineals, a l'any

67,60 €

Per cada mig metre o fracció que excedeixi dels 3 primers metres

25,50 €

2) Guals per a activitats
a). Guals permanents:
Fins a 4 metres lineals, a l'any
Per cada mig metre o fracció que excedeixi dels 4 primers metres

197,70 €
32,90 €

b). Guals horaris (de 8 a 21 hores):
Fins a 4 metres lineals, a l'any
Per cada mig metre o fracció que excedeixi dels 4 primers metres

118,60 €
25,50 €

3) Guals per a garatges aparcaments
a). Guals permanents:
Fins a 4 metres lineals, a l'any
Per cada mig metre o fracció que excedeixi dels 4 primers metres

197,70 €
32,90 €

b). Guals horaris (de 8 a 21 hores):
Fins a 4 metres lineals, a l'any
Per cada mig metre o fracció que excedeixi dels 4 primers metres

118,60 €
25,50 €

4) Guals per a garatges cotxeres
a). Guals permanents:
Fins a 4 metres lineals, a l'any
Per cada mig metre o fracció que excedeixi dels 4 primers metres

197,70 €
32,90 €

b). Guals horaris (de 8 a 21 hores):
Fins a 4 metres lineals, a l'any
Per cada mig metre o fracció que excedeixi dels 4 primers metres

118,60 €
25,50 €

5) Guals per a obres
a) Guals permanents:
Fins a 4 metres lineals, a l'any
Per cada mig metre o fracció que excedeixi dels 4 primers metres

197,70 €
32,90 €

b). Guals horaris (de 8 a 21 hores):
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Fins a 4 metres lineals, a l'any
Per cada mig metre o fracció que excedeixi dels 4 primers metres

118,60 €
25,50 €

6) Reserva d’estacionament amb diversitat funcional
a) Per metre lineal i any (mínim 5 metres lineals)

Gratuït

b) Per cada mig metre o fracció que excedeixi dels 5 primers metres.

Gratuït

c) Placa de persones amb diversitat funcional

53,60 €

7) Reserva especial de parada en la via pública:
Per metre lineal i any

60,10 €

a) De parada per a vehicles de serveis públics.
b) De parada en llocs determinats per facilitar o garantir l'accés a
hotels, residències, esglésies, sales d'espectacles, cinemes, teatres,
instal·lacions esportives, edificis públics, seus d'organismes oficials i
altres establiments similars, sempre que l'interès públic ho requereixi
i no s'entorpeixi la circulació
c) De càrrega i descàrrega, només de forma excepcional quan, per
circumstàncies que el peticionari haurà d'acreditar abastament,
siguin clarament insuficients per poder garantir el correcte
desenvolupament de les tasques pròpies dels locals comercials, les
zones de càrrega i descàrrega que, amb aquesta finalitat, hi ha
habilitades al terme municipal.
8) Zona exclusiva de càrrega i descarrega, per metre lineal o fracció i
any.

168,10 €

9) Plaques i altres distintius
a) Plaques de guals (a partir de la segona)

53,60 €

b) Per cada placa de llicència d’obres

90,30 €

c) Altres distintius

10,90 €

d) Per entrega de comandament o targeta d’accés a zona de
vianants (a partir de la segona)

62,80 €
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