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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT DE 
TERRENYS D’US PUBLIC COM A GUALS DE PAS PERMANENT. 
 
ARTICLE 1º                               CONCEPTE. 
 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 20 de la Llei 39/1988, de 28 de 
Desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix 
taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, 
amb les finalitats especificades en les tarifes contingudes a l’article 4º, que es 
regiran per aquesta Ordenança. 
 
 
ARTICLE 2º                       OBLIGATS AL PAGAMENT 
 
Queden obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, en 
concepte de subjectes passius o contribuents, les persones o entitats a favor 
de les quals s’atorguen les llicencies, o qui es beneficien de l’aprofitament, si es 
va procedir sen se l’autorització oportuna. 
 
 
ARTICLE 3º         CATEGORIES DELS CARRERS O  POLÍGONS.  
 
1.Als efectes previstos per l’aplicació de la tarifes de l’article 4º d’aquesta 
Ordenança, les vies publiques d’aquest municipi es classifiquen en dues 
categories, en general: 
 

a) Categoria PRIMERA: Compren els carrers inclosos dins la zona 
denominada URBANA, establerta al Pla General d’Ordenació Urbana. 

b) Categoria SEGONA: Compren la resta de carrers i polígons del terme 
municipal no inclosos en la categoria primera.  

 
2. Quan l’espai afectat per l’aprofitament estiga situat en la confluència de dues 
o mes vies publiques, classificades en distinta categoria, s’aplicarà la tarifa que 
corresponga a la via de categoria superior. 
 
ARTICLE 4º                       QUANTIA DE LA TAXA 
 
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les 
tarifes contingudes en els apartats següents, atenent a la superfície ocupada 
pels aprofitaments, expressada em metres lineals. En aquestes quanties no 
s’inclouran els tributs que pogueren ser d’aplicació. 
 
2.Les tarifes de la taxa per entrada de vehicles a traves de les voreres seran 
les següents: 
 



 

C/ La Font, 2 - 46613 Llaurí (València) - Tel. 96 256 04 68 - Fax 96 297 82 23 
llauri_alc@gva.es 

2 

2.1.A. Per cada metre lineal de l’entrada o pas i per anualitat, 1ª categoria 12€, 
2ª categoria 15€. 
 
2.1.B. La tarifa mínima son tres metres lineals, per a tots els guals, tant els 
existents com les noves altes. 
 
3.Les tarifes assenyalades s’incrementaran multiplicant els  següents 
coeficients, atenent al nombre de vehicles que es dipositen en el local: 
 

a) D’1 a 3 vehicles...................1 
b) De 4 a 6 vehicles.................2 
c) De 7 a 10 vehicles...............4 
d) D’11 a 14 vehicles...............6 
e) De mes de 15 vehicles........8 

 
4.El nombre de vehicles es determinarà segons les places d’aparcament 
existents en el local,prenent com a dimensió 10m2 per cada una. Contra 
aquesta presunció els interessats podran aportar prova en contrari mitjançant 
presentació de l’últim rebut d’impost de vehicle de tracció mecànica 
corresponents als vehicles dipositats. 
 
 
5. La concessió per a entrada de vehicles faculta al titular per a estacionar 
davant del local o entrada objecte de la llicencia, prèvia sol.licitud, sempre que 
complisca els requisits següents: 
 

a) Tindre instal·lada en lloc visible de l’entrada autoritzada la placa 
reglamentaria creada a este efecte per l’Ajuntament de Llauri. 

b) Exhibir en la part davantera del vehicle estacionat “targeta d’autorització” 
reglamentaria, el nombre de la qual coincidisca amb el nombre de la 
placa esmentada. 

c) Que l’estacionament no suposes infracció a les normes generals de 
circulació aplicables a la zona o carrer. 

 
 
6.Aquestes llicencies no seran transmissibles sense consentiment exprés de 
l’Ajuntament de Llauri. El incompliment d’aquest mandat, donarà lloc a 
l’anul·lació de la llicencia. 
 
 
7. En casos excepcionals, atenent a raons socials, degudament acreditades en 
l’expedient, podrà atorgar-se llicencia de gual d’us permanent per a facilitar 
l’accés a l’immoble en que residisquen persones amb minusvalidesa en cadira 
de rodes, reportant les mateixes tarifes de la taxa per l’entrada de vehicles. 
 
 
ARTICLE 5º                       NORMES DE GESTIÓ 
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1.Les persones o entitats interessades en la concessió de l’aprofitament regulat 
en aquesta Ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicencia 
corresponent, fer el dipòsit previ a que es refereix l’article 6º.2, i formular 
declaració en la qual constes la superfície de l’aprofitament, així com un plànol 
detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seua situació dins del 
municipi. 
 
2.Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament, comprovaran i investigaran les 
declaracions formulades, pels interessats, concedint-se les autoritzacions si no 
es troben diferencies amb les peticions de llicencies; si hi haguera diferencies, 
es notificaran als interessats i es giraran, si escau, les liquidacions 
complementaries que procedisquen, concedint-se les autoritzacions una 
vegada els interessats resolguen les diferencies i, si escau, una vegada fets els 
ingressos complementaris que procedisquen. 
 
3.En el cas de denegar-se l’autorització, es procedirà a la devolució del import 
ingressat. 
 
4.La caducitat podrà declarar-se per alguna de les circumstancies següents: 
 
a)  Per no conservar en perfecte estat la senyalització exigida. 
b) Per no ús o ús indegut de l’autorització. 
c) Per tindre pendent de pagament la taxa corresponent en procediment de 
constrenyiment en el cas d’ocupacions prorrogades, sense perjudici del seu 
cobrament en aquesta via. 
 
5.Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o 
subarrendades a tercers. El incompliment d’aquest mandat donarà lloc a 
l’anul·lació de la llicencia.  
 
6.El sol·licitant, deurà d’abonar en el moment de recollir la placa que autoritza 
el gual permanent, la quantitat de 15 €. Aquesta quantitat s’actualitzarà per tal 
de cobrir el cost que a l’Ajuntament li supose la compra de les plaques En cas 
de robament, pèrdua o deteriorament de la placa, caldrà abonar-se la placa 
nova.  
 
7. El gual amb llicència es senyalitzarà amb la placa corresponent que serà 
facilitada per l’ajuntament, i caldrà pintar-se una línia continua groga en la 
vorada pels metres concedits. Aquests treballs seran executats pel sol·licitant 
una vegada obtinguda la corresponent autorització. 
 
8. Les baixes voluntàries de les autoritzacions deuran de ser sol·licitades, de 
forma expressa, pels interessats i produiran efectes a partir de l’exercici 
següent a aquell en que es sol·liciten. 
 
ARTICLE 6e               OBLIGACIÓ  DE PAGAMENT 
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1.L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança naix: 
 

a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via publica, en 
el moment de sol·licitar la corresponent llicencia. Les noves concessions 
la quantitat a pagar serà  prorratejada de forma trimestral. 

b) Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el 
dia primer de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats a les 
tarifes. 

 
2.El pagament del preu públic es farà: 
 

a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en 
la Tresoreria Municipal o en establirà l’Ajuntament, però sempre abans 
de retirar la llicencia corresponent. 

b) Aquest ingres tindrà caràcter de dipòsit previ, i quedarà elevat a definitiu 
en concedir-se la llicencia corresponent. 

c) Tractant-se de concessions d’aprofitament ja autoritzats i prorrogats, 
una vegada incloses en els padrons d’aquesta taxa, per anys naturals 
en les oficines municipals, o on l’Ajuntament assenyale, dins del termini 
que s’assenyale a l’efecte. 

 
3.No estaran obligats al pagament d’aquesta exacció: 
 

a) Aprofitaments dels quals siguen titulars l’Estat, la Comunitat Autònoma, 
la Diputació Provincial de Valencia i el Municipi. 

b) Aprofitament concedits a favor d’establiments sanitaris de la Seguretat 
Social. 

c) Entitats socials, benefiques,culturals o d’interès públic que l’Ajuntament 
en Ple acordes. 

 
 
ARTICLE 7e                   INFRACCIONS I SANCIONS 
 
1.Aquelles utilitzacions o aprofitaments del domini públic local fetes sense 
l’oportuna autorització seran susceptibles de la imposició de la corresponent 
sanció tributaria per comissió d’infracció tributaria simple, amb la incoació 
prèvia d’expedient sancionador, sense perjudici de la legislació urbanística. 
 
2.L’imposició de sancions no impedirà la liquidació i el cobrament de les quotes 
reportades no prescrites. 
 
                                            DISPOSICIÓ FINAL 
 
La modificació d’aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el primer dia de 
l’any natural següent a la seua publicació, i continuarà en vigor fins a la seva 
modificació o delegació expressa. 
Llauri 2013 


