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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.1 
 

TAXA PEL PAS DE VEHICLES A TRAVÉS DEL DOMINI PÚBLIC I DE RESERVES 
D’ESPAI A LA VIA PÚBLICA 

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública 
per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i elements de 
protecció de gual,  que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial o la utilització privativa del 
domini públic local que té lloc pel pas de vehicles a través de les voreres, calçades i vies 
públiques en general a tota mena d’immobles, edificats o sense edificar, i la reserva de via 
pública per a ampliacions de gual, sortides d’emergència, aparcaments exclusius, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, que s’especifica a les tarifes que 
s’expressen a l’article 5è d’aquesta ordenança, i l’expedició per part de l’administració de 
duplicats de targes xip, comandaments o targetes d’autorització per a l’accés a les zones 
restringides a la circulació amb control d’accés. 
 
Article 3r.  Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària,  a 
favor de les quals s’atorguin les llicències per gaudir de l’aprofitament especial a què es 
refereix l’article anterior o els qui es beneficiïn de l’aprofitament si es va procedir al gaudiment 
sense l’oportuna autorització. 
 
A les taxes establertes per entrades de vehicles a través de les voreres i la reserva de via 
pública per a ampliacions de guals, tindran la condició de substituts del contribuent els 
propietaris de les finques i locals a què donin accés aquestes entrades de vehicles, els quals 
podran  repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 
 
En el cas que el subjecte passiu substitut del contribuent gaudeixi d’algun benefici fiscal de 
caràcter subjectiu, la taxa es liquidarà al contribuent.  
 
Quan el pas de vehicles doni accés a més d’un garatge, recinte o local, el subjecte passiu serà 
la comunitat de propietaris legalment constituïda. En absència d’aquesta, s’imputarà la taxa a 
cadascun dels contribuents en proporció a l’aprofitament especial o utilització privativa del 
domini públic que es realitzi. 
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Article 4t. Responsables 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 
 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors 
o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els supòsits i 
amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària. 
 
 
Article 5è. Quota tributària 
 
La quota tributària a satisfer per aquesta taxa és la fixada als apartats següents: 
 
1. Es pren com a base d'aquesta exacció la longitud en metres lineals de l'entrada o pas de 
vehicles i de la reserva d'espai, amb un mínim de quatre metres lineals. Les fraccions que 
sobrepassin el mínim dels quatre metres es consideren com metre sencer. 

Per a les reserves de via pública per ampliacions de gual no s’aplicarà en cap cas aquest 
mínim de quatre metres lineals, i es comptabilitzaran els metres lineals existents i les 
fraccions com a metre sencer. 

S’assimilen a guals aquells supòsits en els que es produeixi l’accés de vehicles als 
immobles i no concorrin els elements tècnics per a la construcció del mateix, per la 
inexistència de vorera o qualsevol altra circumstància similar.  

La longitud del gual a tenir en compte serà, en el cas de senyalització horitzontal i rebaix de 
vorera, la longitud de la mateixa, incloent les peces de retorn. En el seu defecte o en el cas 
de rebaix continu de vorera i sense senyalització horitzontal, es considerarà la mida de la 
porta incrementada per mig metre de cada costat. 

Per als duplicats de targes xip o comandaments per a l’accés a les zones restringides a la 
circulació amb control d’accés es tindrà en compte el nombre de targes o comandaments 
duplicats lliurats. 

 
2.El valor de l’ocupació s’ha fixat en 18,67 € metre lineal. 
 
3. Tarifes: 
 
a) Als efectes d’aquesta Ordenança Fiscal, els vials del terme municipal es classifiquen en tres 
categories tenint en compte els eixos de circulació i comercials. Les tarifes es calculen d’acord 
amb les zones següents: el nucli central o zona A, el nucli urbà interior o zona B, i la resta del 
terme municipal no compresa en les anteriors o zona C, segons s'assenyala al plànol que 
s'adjunta en aquesta ordenança, de la qual forma part. 
 
b) Sobre la base descrita a l'article 5.2, tenint en compte la categoria del carrer, la capacitat del 
garatge, recinte, local o solar i els metres lineals del gual, s’han d’aplicar els coeficients i 
normes següents: 
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          Ocupació permanent                         Categoria    dels    carrers 
nombre de places                              A      B C 
D'1 a 3                                       2  1,5  1 
De 4 a 9                                       4       3  2 
De 10 a 49                                     6    4,5  3 
De 50 a 199                                    8       6  4 
De més de 200                                10 7,5  5 

 
 
La tarifa a abonar per a reserves d'espai a la via pública (en horaris limitats o permanents) i 
per a aparcament, càrrega i descàrrega o reserves d'entrada i reserves d'espai o de sortides 
d'emergència, serà el resultat de multiplicar per 2 el valor de l'ocupació, pels metres 
sol·licitats i pel coeficient que correspongui segons la categoria del carrer i el nombre de 
places, prenent la franja d'1 a 3 places. Per a ampliacions de gual (tant a la mateixa vorera 
del gual com a la vorera de davant) la tarifa serà el resultat de multiplicar per 2 el valor de 
l'ocupació, pels metres sol·licitats i pel coeficient que correspongui segons la categoria del 
carrer i el nombre de places d’aparcament del garatge. 
 
Quan la reserva sigui necessària per a l’entrada i sortida de vehicles a calçades de menys de 5 
metres d’amplada, es pot disposar, a sol·licitud dels interessats i als llocs determinats pels 
tècnics municipals, de 5 metres lineals de reserva a tarifa nul·la, tot i que la senyalització és a 
càrrec de l’interessat seguint les instruccions municipals. Si es necessitava reserva de més 
llargària, el preu dels metres addicionals resultaria d’aplicar-hi els criteris generals del 200% de 
la tarifa de guals. 
 
Per determinar la capacitat del garatge es sumaran totes les places d’aparcament, reals o 
equivalents, a les que doni accés el gual. A aquests efectes, es considerarà com a plaça 
d’aparcament qualsevol espai destinat a l’estacionament de vehicles, així com els molls de 
càrrega i descàrrega. A aquests efectes l’Ajuntament de Sabadell tindrà en compte qualsevol 
element de prova que posi de manifest l’ús dels espais destinats a l’aparcament de vehicles, 
entre d’altres, les senyalitzacions horitzontals que delimitin les places, les memòries o projectes 
aportats pels titulars dels garatges, les comprovacions in situ realitzades per la Inspecció 
municipal, etc. Quan no es pugui determinar la capacitat dels garatges, recintes, locals o solars 
pels mitjans assenyalats, la capacitat dels mateixos es calcularà a raó de 25 m2 per plaça, 
respecte del total de superfície destinat a l’aparcament de vehicles. 
 

Quan el garatge, recinte, local o solar disposi de més d’un accés, cada pas de vehicles 
constituirà un fet imposable diferenciat i s’aplicarà a cadascun d’ells el total de places 
d’aparcament resultant segons l’apartat anterior. 

 
c) En cas que la realització d’obres municipals a la via pública impedeixi l’accés de vehicles 
a través de les voreres, i sempre que aquest impediment tingui una durada superior a un 
mes, es podria demanar la reducció de la tarifa resultant en proporció al temps en què les 
obres municipals impedeixin o dificultin l’accés habitual. 

Si l’impediment finalitzava entre els dies 1 i 15 del mes, aquests dies no es tindrien en 
compte a efectes de còmput; si finalitzava posteriorment al dia 15, es computaria com un 
mes sencer. 
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Per al reconeixement de la reducció de la tarifa, cal prèviament que el departament de 
l’Ajuntament gestor del servei obtingui informe municipal en què s’acrediti la durada de les 
obres municipals que impedeixin o dificultin l’accés habitual. 

 
 
d) Quan la celebració de mercat setmanal a la via pública impedeixi l’accés de vehicles al 
aparcaments, es podrà sol·licitar la reducció de la tarifa resultant en proporció als dies en 
què la realització del mercat restringeixi el pas de vehicles. 

Per al reconeixement de la reducció de la tarifa, cal prèviament que el departament de 
l’Ajuntament gestor del servei obtingui informe municipal en què s’acrediti el nombre de dies 
en què la celebració del mercat impedeixi l’accés habitual. 

 

e) Les tarifes a aplicar per al lliurament de duplicats de targetes, targetes xip o 
comandaments a distància per a l’accés a les zones restringides a la circulació amb control 
d’accés són les següents: 

 
- per cada tarja xip :                22,83 € 
- per cada tarja d’autorització :   21,53 € 
- per cada comandament a distància :  22,83 € 

 
 

                        Article 6è: Beneficis Fiscals.  
 

1. Les empreses de nova creació, gaudiran d’una bonificació de fins el 75%, previ informe 
raonat i favorable del departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell, 
segons els criteris que oportunament aprovi aquest Ajuntament, en base a les propostes del 
Pacte Local per l’Ocupació. 
 
 
2. Exempcions de la taxa: 
 
a) Són exempts de la taxa de guals l’Administració Local, l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i els seus organismes autònoms. 
 
b) Són exempts de taxa d’estacionament els aparcaments exclusius assignat a persones 
amb mobilitat reduïda (aparcaments de discapacitats), reserves als jutjats, organismes 
oficials, ambulàncies i serveis sanitaris, així com zones d’encotxament d’hotels. 
 
c) Són exempts del pagament de la taxa per expedició i duplicats de targetes xip, 
comandaments o targetes d’autorització, els organismes oficials, jutjats, serveis sanitaris i 
empreses en prestació de serveis municipals. 
 
 
Article 7è. Acreditament, declaració i ingrés 
 
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment en què, a aquests efectes, 
s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si aquesta fou sol·licitada. Quan 
s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc 
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en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. En ambdós casos la quota serà la resultant 
d’aplicar la part de la taxa corresponent als trimestres naturals compresos des de la data de 
l’inici de l’aprofitament fins el 31 de desembre. Posteriorment, s’acreditarà amb efecte des 
de l’1 de gener de cada any. En el supòsit de la supressió de l’aprofitament donarà lloc al 
pagament del rebut corresponent als trimestres naturals d’utilització. 
 

L’obligació de pagament de la taxa neix quan hi hagi senyalitzacions a la via pública que 
denotin l'existència de qualsevol dels aprofitaments a què es refereix l'article 2, tant si són 
autoritzats com si no ho són. 
 
En el supòsit d’inici de l’aprofitament, el pagament de la taxa es realitzarà per ingrés directe. 
En els successius exercicis, la Taxa es liquidarà per mitjà de Padró de cobrament periòdic 
per rebut, en els terminis que determini cada any la Corporació. 

Les altes, baixes i canvis de titularitat dels guals es complimentaran, amb caràcter general, 
a instància de part i com a conseqüència de l’oportuna llicència o autorització i de les 
resolucions que en tal sentit es dictin, sense perjudici de les actuacions que puguin 
practicar-se d’ofici, una vegada comprovats tant l’existència com la finalització de 
l’aprofitament, així com la coincidència entre el titular de la autorització i qui el realitzi. A 
aquests efectes, els subjectes passius i/o els titulars autoritzats vindran obligats a declarar, 
en el termini màxim d’un mes, els canvis que es produeixin tant en l’ús i gaudi de 
l’aprofitament, com en la titularitat de l’immoble, els tancaments d’activitat o altres 
circumstàncies fiscalment rellevants.  

 
 
Article 8è. Normes de gestió 
 
1. Un cop concedida la llicència oportuna, el titular ha de col·locar al mateix lloc de 
l'aprofitament, de manera fixa i permanent, el distintiu metàl·lic que li subministrarà 
l'Ajuntament al preu de 14,77 €.  
 
2. El fet de no col·locar el distintiu acreditatiu de la llicència, quan es requereixi al titular o de no 
complir les altres obligacions en matèria de senyalització condicionants de la llicència, donarà 
lloc a la caducitat d’aquesta. 
 
3. En el cas de robatori de la placa del gual, el titular en podrà sol·licitar una de nova prèvia 
denúncia dels fets davant la Policia Municipal o qualsevol altre cos de seguretat. La nova placa 
no tindrà cap cost per al titular. 
 
4. Quan la placa estigui en mal estat o bé es vulgui substituir la mateixa per una altra amb els 
textos en català, el titular en podrà sol·licitar una altra, sense cap cost econòmic. Quan la placa 
aportada no estigui molt deteriorada, se li podrà facilitar al titular del gual una de nova però 
haurà de pagar el cost del distintiu municipal regulat a l’apartat primer d’aquest article. 
 
Per a tots els tràmits no previstos en aquestes normes s'aplicarà l'ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per llicències urbanístiques. 
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Article 9è. Infraccions i sancions 
 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició 
de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general 
tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança fiscal 
general. 
 
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes 
acreditades no prescrites. 
 

 

 
 

 
Disposició final 

 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 21 d’octubre de 2019 i, definitivament el dia 20 de desembre del mateix any, 
començarà a regir el dia 1 de gener de 2020 i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi de 
modificar-la o derogar-la. 
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