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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25
TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL
Article 1r. Fonament i Naturalesa
De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la utilització per estacionament en terrenys d’ús públic local
amb caràcter exclusiu i limitat.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en
terrenys d’ús públic local, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats que es refereix 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.
Article 4t. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció o bonificació, respecte a la taxa reguladora per la present
Ordenança.
Article 5è. Tarifa
Estacionament exclusiu limitat i controlat:
En zona centre
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Per 2 hores prepagades
Per 1 hora i ½ prepagada
Per 1 hora prepagada
Per ½ hora prepagada
Per ¼ hora prepagada, import mínim
Anul·lació de denúncia

2,00 €
1,45 €
0,95 €
0,50 €
0,25 €
4,75 €

Es podrà pagar per fraccions de temps en quanties que siguin múltiples de 0,05 € amb un
mínim de 0,20 €.
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Els conductors denunciats per haver superar el límit horari indicat en el comprovant, podran anul·lar els efectes de la denúncia si el temps excedit no supera la meitat del temps
pel qual s’ha pagat.
Article 6è. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir per la utilització d’aparcament en zones
predeterminades dels terrenys d’ús públic local.
Article 7è. Gestió i ingrés
La gestió de la taxa es portarà o bé pels propis serveis municipals o a través d’empreses
gestores amb sistemes de control mecànic.
L’ingrés per procediments mecànics es formalitzarà, un cop controlada la recaptació, mitjançant ingrés directe a la Tresoreria Municipal. En el cas de procediments normals, per
la diferència entre els bitllets inicialment carregats i els cobrats, que també s’ingressarà
per ingrés directe.
Article 8è. Infraccions i sancions
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’article 178 i següents de la Llei General Tributària.
Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 28 de novembre de
2019, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2020 i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no
s'han modificat restaran vigents.
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