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Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20.3 u), del RDL 2/2004 pel 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 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals que es regirà per la present
ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que es
produeix per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d’aquest
municipi, dintre de les zones i durant les hores determinades per l’alcaldia.
Als efectes d’aquesta taxa s’entendrà per estacionament la immobilització d’un vehicle dins de les
zones determinades, la durada de la qual passi de dos minuts.

Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques a què es refereix l’art. 36 així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei
general tributària, que estacionin els vehicles de tracció mecànica en les vies del municipi dins
de les zones que es determinin.
2. És subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari del vehicle, sigui o no el conductor.

Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i abast que
assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
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3. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la
Llei general tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6. Quota tributària
a) La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en aquestes tarifes:

Concepte

Import

Estacionament d’un vehicle la primera hora

0,56 €

Estacionament d’un vehicle la segona hora

0,56 €

Estacionament mínim

0,05 €

b) S’aplicarà a les zones urbanes delimitades pers següents carrers:
− Avinguda de la Ràpita, entre els carrers Sant Josep i València
− Passeig Canal, entre l’avinguda de la Ràpita i el carrer Mestre Sunyer
− Carrer Sant Josep, entre l’avinguda Alcalde Palau i l’avinguda de La Ràpita
− Avinguda Alcalde Palau, entre el Pont i el carrer Sant Ramon i entre el carrer Sant Josep i el
carrer Palau i Quer
− Avinguda Santa Bàrbara, entre el Passatge Apol·lon i el carrer Miquel Granell
− Carrer Tarragona, entre el carrer del Grau i el Carrer Simpàtica
− Carrer Bruch
− Carrer Navarra, entre el carrer del Grau i el carrer Agustina d’Aragó
− Carrer Palau i Quer, entre l’avinguda Alcalde Palau i el carrer Navarra
− Carrer Dos de Maig, entre el carrer Navarra i el carrer Sant Tomàs
− Carrer Primer de Maig, entre la plaça Berenguer IV i el carrer Garcia Morato
− Carrer Simpàtica, entre l’avinguda Santa Bàrbara i el carrer Garcia Morato
− Plaça Berenguer IV
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Article 7. Meritació
La taxa es meritarà en el moment en què s’efectuï l’estacionament dels vehicles de tracció
mecànica a les vies del municipi dins de les zones i en l'horari que es determinin per l'Alcaldia.

Article 8. Període impositiu
El període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament el qual no pot excedir de 2 hores.

Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
En aquest estacionament de duració limitada la taxa s’haurà de pagar en el moment de l’inici de
dit estacionament. El pagament s’efectuarà en les màquines expedidores de bitllets acreditatius
del pagament realitzat, instal·lades en les vies públiques, havent de figurar aquest bitllet durant
el temps de l’estacionament en la part interior del parabrises, de forma totalment visible des de
l’exterior.

Article 10. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el
fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els
procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària
s’ajustaran al que preveu la normativa vigent aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals, la titularitat dels quals correspon a aquest Ajuntament.
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Article 11. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
Es considerarà infracció d'aquesta ordenança:
a) L'estacionament de vehicles sense haver obtingut el rebut corresponent o sense
disposar el rebut de forma visible i identificable.
b) L'ús de rebuts falsejats.
c) L'estacionament

de

vehicles

sobrepassant

el

període

assenyalat

en

el

rebut

corresponent.
d) L'estacionament incorrecte de vehicles, no respectant els espais delimitats amb línies de
color i obstaculitzant el correcte estacionament dels altres vehicles.
Aquestes infraccions seran sancionades amb una multa de 30 €.
Si el vehicle és denunciat per alguna de les indicades infraccions, es pot obtenir en l'hora següent
com a màxim (3 hores), en la màquina expenedora un tiquet especial d'anul·lació de la denúncia.
L'import d'aquest tiquet d'anul·lació és de 3 €.
No obstant, a partir de la tercera hora el vehicle s'haurà de retirar de la zona sota les
conseqüències de ser immobilitzat o retirat per la grua, aplicant-li la sanció corresponent.

Disposició Final
Aquesta Ordenança fiscal començarà a regir a l’endemà de la seva publicació íntegra en el BOPT i
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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