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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 38 
 

TAXA PER GUALS I ALTRES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA I PER LA PRESTACIÓ 
DELS SERVEIS PER AL SEU MANTENIMENT, I EXECUCIÓ D’OBRES D’INTERÈS 

PARTICULAR A LA VIA PÚBLICA 
 

ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA 
 
En ús de les facultats atorgades per 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 disposen els articles 15 a 19 del RD 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial per entrades de vehicles a través de les voreres, reserves de la via 
pública urbanitzada per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega 
de mercaderies de qualsevol classe i per la prestació del servei de construcció, 
manteniment, modificació o supressió d’aquestes entrades i per l’execució d’obres 
d’interès particular a la via pública, que es regula per aquesta ordenança, les normes de la 
qual s’ajusten al que preveu l’article 57, en relació a l’article 20.1.A) i B) de l’esmentat RD. 
 
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 
 
El fet imposable el constitueix la utilització privativa o aprofitament especial per entrades 
de vehicles a través de les voreres, reserves de la via pública urbanitzada per a 
aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol classe i per la prestació del servei de construcció, manteniment, modificació o 
supressió de les entrades esmentades i per l’execució d’obres d’interès particular a la via 
pública. 
 
Excepcionalment, i a sol·licitud expressa de l’interessat, es tramitarà llicència de gual o 
reserva en cas de vies no urbanitzades i passatges privats. 
 
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS 
 
1. Ho són, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, i les entitats 
referides en l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que 
gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular o 
que sol·licitin o resultin beneficiades pels serveis o activitats locals que presti l’Ajuntament, 
en la forma que es determina en aquesta ordenança. 
 
2. Tindran la condició de substituts del contribuent en les taxes establertes per la 
utilització privativa o aprofitament especial per entrades de vehicles o carruatges, a través 
de les voreres i per la seva construcció, manteniment, modificació o supressió, els 
propietaris de les finques i locals als quals donin accés aquestes entrades de vehicles, els 
quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 
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ARTICLE 4. RESPONSABLES I SUCCESORS 
 
1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments 
previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
ARTICLE 5. PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITACIÓ 
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament 
especial o quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat, tot i que es 
podrà exigir el dipòsit previ del seu import, total o parcial. 
 
2. Quan es tracti d’utilitzacions privatives o aprofitaments especials de caràcter estable i 
respecte als exercicis següents, l’acreditació tindrà lloc el primer dia de cada exercici 
econòmic i el període impositiu comprendrà l’any natural, llevat els supòsits d’inici o 
cessament en la utilització privativa o l’aprofitament especial , cas en el qual el període 
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància, amb el corresponent prorrateig de la quota 
per mesos. 
En els casos de canvi de titularitat de la finca a la qual dona accés el gual, s’entén que no 
es produeix un cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, llevat que el 
subjecte passiu sol·liciti la baixa en el cens dels guals. 
 
3. Quan, per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat 
administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es desenvolupi, 
serà procedent la devolució de l’import corresponent. 
 
4. En cas de reserva de la via pública es procedirà a prorratejar la quota resultant per 
mesos, en els casos d’alta i baixa. 
 
ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
A).- En les taxes establertes per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de 
la via pública (urbanitzades o no urbanitzades), per l’aparcament exclusiu, parada de 
vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe: 
 
1. La quota tributària serà la següent: 
 

 
Concepte 

 
Import    

Obtenció de placa i pintar 45,50€    
Repintat de gual 25€    
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1.2. Per aprofitament anual de les entrades de vehicles, en funció del tipus i la ubicació, 
per metre lineal i any: 
 
- ENTRADES DE VEHICLES: 
 

Concepte 
 

Import    

Amb caràcter general, per metre o fracció 19,00 €    
 
 
2. GUALS D’ACCÉS A TRAVÉS D’UN PASSATGE NO CEDIT FORMALMENT A 
L’AJUNTAMENT 
 
S’aplicarà la mateixa tarifa assignada amb caràcter general. 
 
3. GUALS, DE PETICIÓ VOLUNTÀRIA, EN CARRERS NO URBANITZATS 
 
S’aplicarà la mateixa tarifa assignada amb caràcter general. 
 
1) Per aprofitament anual de les reserves a la via pública en funció de la situació, per 
metre2, hora i mes: 
 
- RESERVA VIA PÚBLICA: 
 

 
Concepte 

 
Import   

Amb caràcter general, per metre2 o fracció 0,23 €   
 
La superfície mínima de la reserva als efectes del càlcul de la taxa serà de 4,5 metres2. 
 
 
2) No estaran obligats al pagament de la taxa els titulars de reserves de la via pública per 
a aparcament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda. 
 
3) Els titulars de les llicències de guals i reserves de la via pública que resultin afectats, 
amb obstacles al seu accés, per la instal·lació de parades de venda ambulant, gaudiran 
d’una reducció de la quota anual d’un 5 per cent quan la instal·lació de parades es 
produeixi un dia a la setmana i un 10 per cent quan es produeixi dos dies. 
 
B) En les taxes establertes per la prestació del servei o realització de l’activitat de 
construcció, manteniment, modificació o supressió de les entrades de vehicles i per 
l’execució d’obres d’interès particular a la via pública, la quota tributària serà la que resulti 
segons la licitació convocada a aquest efecte. 
 
 
 



  

Rbla. 11 de Setembre, 107  17244 - Cassà de la Selva  Tel: 972 46 00 05  Fax: 972 46 37 08  CIF: P1704900-H   ajuntament@cassadelaselva.net 

 

C) En les taxes establertes per la prestació del servei o realització de l’activitat de 
construcció per l’execució d’obres o altres d’interès particular a la via pública, la quota 
tributària serà la que resulti segons la licitació convocada a aquest efecte. 
 
ARTICLE 7. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 24, paràgraf cinquè del RD legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comporti la destrucció o deterioració 
del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa procedent, 
estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció 
o reparació i al dipòsit previ del seu import. 
 
Si els danys són irreparables, el municipi serà indemnitzat en la quantia igual al valor dels 
béns destruïts o l’import de la deterioració dels danyats. 
 
ARTICLE 8. BENEFICIS FISCALS 
 
1.- L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament 
d’aquesta taxa per la utilització privativa o els aprofitaments especials regulats en aquesta 
ordenança inherents als serveis públics de comunicació que explotin directament i per tots 
els que interessin immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional. 
 

2.- Si per impediments a la via pública, l’Ajuntament no pogués autoritzar una reserva de 
plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda en una zona pròxima al seu 
domicili, es podrà gaudir d’una bonificació del 100% en la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial per entrades de vehicles a través de les voreres, reserves de la via 
pública urbanitzada per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega 
de mercaderies de qualsevol classe i per la prestació del servei de construcció, 
manteniment, modificació o supressió d’aquestes entrades i per l’execució d’obres 
d’interès particular a la via pública. 

Requisits per poder gaudir de la bonificació de la taxa: 

* Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.  

* Constar com a titular del garatge o plaça d'aparcament. 

* També serà d'aplicació la bonificació en el supòsit que la persona amb minusvalidesa 
convisqui amb el titular de l'immoble. 
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* Tenir la residència habitual en l'habitatge on està ubicat el garatge o la plaça 
d'aparcament. 

* Informe de l’àrea de via pública de l’Ajuntament de les dificultats per fer una reserva de 
plaça d’aparcament en una zona pròxima al domicili de la persona sol·licitant.  

* Si el garatge és utilitzat per a més cotxes sense complir amb els requisits anteriors, 
només es bonificarà la part proporcional corresponent a l’ús d’un sol vehicle utilitzat per a 
la persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà presentar una sol·licitud, mitjançant model 
normalitzat, adjuntant els documents acreditatius de compliment dels requisits establerts. 
 
 
ARTICLE 9. NORMES DE GESTIÓ 
 
1. Les persones o entitats interessades en l’obtenció de l’autorització corresponent per les 
utilitzacions privatives o aprofitaments especials i en la prestació de serveis o realització 
de les activitats a què es refereix la present ordenança, hauran de presentar a 
l’Ajuntament l’oportuna sol·licitud. 
  
2. En quan a la utilització privativa o aprofitament especial, les taxes s’exigiran en règim 
d’autoliquidació. 
Els subjectes passius estaran obligats a practicar la autoliquidació, amb un imprès 
habilitat per aquest efecte per l’Ajuntament, i a realitzar el seu ingrés en qualsevol entitat 
bancària autoritzada abans de la obtenció de l’autorització. 
 
3. En cas d’ocupacions indefinides l’autoliquidació de la taxa portarà implícita l’alta en el 
padró corresponent. Qualsevol modificació que es produeixi quant a un gual (metres, tipus 
de gual,…) tindrà efectes tributaris des del mes següent a la data en que s’hagués acordat 
la modificació, que tindrà en compte la data de sol·licitud. 
 
4. Anualment es formarà un padró on figuraran els obligats al pagament i les quanties 
respectives (a les ocupacions estables) que es liquidin per aplicació de la present 
ordenança, el qual serà notificat col·lectivament mitjançant edictes. 
 
5. Els imports es faran efectius en el període fixat en el calendari de cobrament que 
s’aprovi cada any. 
De conformitat amb l’article 10 de la Llei d’hisendes locals, es podrà concedir, el 
fraccionament del tribut de cobrament periòdic i notificació col·lectiva, en tres terminis de 
pagament, sense interessos de demora.  
 
Això no obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació si el tribut té aprovat el calendari de 
cobrament en període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any en curs.  
Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà d’ofici respecte tots aquells rebuts de 
quota tributària d’import igual o superior a 90 €, i sempre que el pagament dels quals 
estigui domiciliat.  
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a) 1er termini, d’un import equivalent al 40% del principal, que es carregarà en el 
compte corrent en què s’hagi domiciliat el rebut, amb una antelació mínima d’un 
mes abans de la data en què finalitzi el període en voluntària. 

b) 2n termini, d’un import equivalent al 30% del principal, que es carregarà en data 
15 de juliol.  

c) 3r termini, d’un import equivalent al 30% restant del principal que es carregarà en 
data 1 d’octubre. 

 
La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del rebut 
de l’exercici en curs.  
 
Si l’incompliment del pagament es produeix dins del període de pagament en voluntària es 
facilitarà document de pagament pel total pendent, a instància de la persona interessada, 
que es podrà fer efectiu fins el darrer dia de l’esmentat període de pagament.  
 
Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el període de pagament en voluntària, 
s’iniciarà la via executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de l’esmentat 
incompliment. 
Així mateix, les persones interessades que en el moment de l’acreditació de l’impost no el 
tinguin domiciliat i vulguin acollir-se a aquesta possibilitat, podran fer-ho, prèvia 
presentació de la corresponent sol·licitud en aquest sentit i de l’ordre de domiciliació 
bancària del seu pagament. 
 
A aquests efectes, l’esmentada sol·licitud s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament titular de 
l’ingrés o a l’entitat supramunicipal que actués per delegació un mes abans que s’iniciï el 
termini de pagament en període voluntari. Altrament, la sol·licitud tindrà efectes per al 
següent i posteriors exercicis tributaris.  
 
6. En quan a la prestació de serveis o realització d’activitats per part de l’Ajuntament, els 
interessats hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, la carta de pagament del 
100% de la tarifa que li sigui d’aplicació, que tindrà caràcter de dipòsit previ sense que, de 
cap manera, no prejutgi un dret a l’atorgament de l’autorització sol·licitada o a la prestació 
del servei o realització de l’activitat. 
 
7. En el cas de reserves de la via pública, s’efectuarà un càrrec anyal, prorratejant per 
mesos sencers, en cas de baixa, la devolució corresponent. 
 
ARTICLE 10. 
 
La falta de pagament de la taxa corresponent donarà lloc a la revocació de l’autorització 
administrativa concedida per efectuar la utilització privativa o l’aprofitament especial de 
què es tracti. 
 
ARTICLE 11. INFRACCIONS I SANCIONS 
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En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les 
sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General 
Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin. 
 
ARTICLE 12. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 
 
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb la Llei General Tributària i 
amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin. 
 
ARTICLE 13 
 
Així mateix, l’Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions 
i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la finalitat de 
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquestes, o els 
procediments de liquidació o recaptació. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província i començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2022. Consta de 13 
articles i 1 disposició final. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin 
la seva modificació o la seva derogació expresses. 
 
 


