APROVACIÓ DEFINITIVA BOP NÚM 228 de data 26 de novembre de 2015

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

(ALT EMPORDÀ)

ORDENANÇA FISCAL Núm. 4.14.- TAXA PER 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

Article 1.-- FONAMENT I NATURALESA
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 del Reial Decret
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
entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena,
mudances i similars.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament
especial de la via pública per l’entrada de vehicles a través de les voreres i
reserva de via pública per aparcaments exclusius o limitació d’aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
1.- Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques o 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, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va
procedir sense l’oportuna autorització.
2.- En les taxes establertes per entrades de vehicles a través de les voreres,
tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i
locals a què donin accés les esmentades entrades de vehicles, els quals
podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 4.- RESPONSABLES
D’acord amb l’article 41 de la Llei General Tributària, es determinarà la
responsabilitat pel deute tributari que correspongui, i s’aplicarà als
responsables els supòsits regulats en els articles 42 i 43 de la LGT, així com tot
allò establert en la Ordenança Fiscal General.

Article 5.- BENEFICIS FISCALS
1.- L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades
al pagament de la taxa quan sollicitin llicència per gaudir dels aprofitaments
especials referits a l’article 2 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin
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necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i
per altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
2.- No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per la determinació del deute.
Article 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA
1.- La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb les tarifes contemplades a
l’annex d’aquesta Ordenança.
2.- Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de
licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la
proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Article 7.- ACREDITAMENT
1.- La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial,
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de
la llicència, si aquesta fou sollicitada.
2.- Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sollicitar
llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat
aprofitament.
Article 8.- PERÍODE IMPOSITIU
1.- Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període
impositiu coincidirà amb aquell determinat a la llicència municipal.
2.- Quan l’aprofitament especial ha estat autoritzat o prorrogat per diversos
exercicis, el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits
d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què
s’aplicarà el previst en els apartats següents.
3.- Quan s’iniciï l’aprofitament especial en el primer semestre, s’abonarà en
concepte de taxa corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l’inici de
l’aprofitament especial té lloc en el segon semestre de l’exercici es liquidarà la
meitat de la quota anual.
4.- Si es cessa en el gaudiment de l’aprofitament especial durant el primer
semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el
cessament té lloc en el segon semestre no procedirà retornar cap quantitat.
5.- Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al
subjecte passiu, no es pogués gaudir de l’aprofitament, procedirà la devolució
de l’import satisfet.
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Article 9.- RÈGIM DE GESTIÓ
1.- La taxa s’exigirà en règim de liquidació.
2.- Quan se solliciti llicència per gaudir d’un l’aprofitament especial, s’adjuntarà
plànol detallat de l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i
es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se al Servei Municipal de Gestió Tributària
els elements de la declaració amb l’objecte que el funcionari municipal
competent presti l’assistència necessària per determinar el deute.
3.-Tractant-se d’autoritzacions que s’estenguin a diversos exercicis i de
venciment periòdic, la gestió de la taxa s’efectuarà per padró que es
confeccionarà cada any, mitjançant els antecedents, altes i baixes que s’hagin
produït en l’exercici anterior. Els canvis de titularitat produïts durant l’exercici i
durant l’exercici i les baixes, només produiran efectes per l’exercici següent.
En aquests casos, s’entendrà que l’autorització administrativa per a la qual es
concedeix la utilització privativa o aprofitament especial queda revocada i
sense efecte en el cas d’impagament de la taxa corresponent, sense perjudici
que s’hagin de fer efectives per la via de constrenyiment les obligacions ja
liquidades. Aquesta rescissió donarà lloc a la corresponent baixa en el referit
padró a partir de l’exercici següent.
4.- El subjecte passiu podrà sollicitar la domiciliació del pagament de la taxa,
ordenant en aquest cas el càrrec en compte bancari.
5.- L’Administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes
específiques que ho prohibeixin, la prestació del servei o l’aprofitament especial
qual els qui estan obligats al pagament incompleixin l’obligació d’aportar les
declaracions o dades sollicitades, quan obstaculitzin les comprovacions o quan
no satisfacin les quotes vençudes, sens perjudici d’exigir el pagament de les
taxes acreditades.
Article 10.- NOTIFICACIONS DE LES TAXES
En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a diversos
exercicis, la primera liquidació, es notificarà personalment al sollicitant junt
amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es
notificarà collectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.
Article 11.- INFRACCIONS I SANCIONS
Les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, es regiran pel que disposa la Llei
General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i l’Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada per l’Ajuntament.
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Article 12. DRET SUPLETORI
En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança
General i la normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
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 realitzin 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 es tracti.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2.016 i seguirà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.

Vist-i-plau
L’ALCALDE,

EL SECRETARI
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ANNEX DE TARIFES
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I
LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENTS, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

 PLACA DE GUAL.- ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE
VORERES I RESERVA D’ESPAIS PÚBLICS I PROHIBICIONS
D’APARCAMENT.
Carrers de 1a categoria
Carrers de 2a categoria
Carrers de 3a categoria
Carrers de 4a categoria

Fins a 4 metres
Per a cada 2m excés o fracció
Fins a 4 metres
Per a cada 2m excés o fracció
Fins a 4 metres
Per a cada 2m excés o fracció
Fins a 4 metres
Per a cada 2m excés o fracció

40,00
20,10
29,40
14,50
24,10
12,00
16,30
8,60

€/any
€/any
€/any
€/any
€/any
€/any
€/any
€/any

 RESERVA DE VIA PÚBLICA.- ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS
DE VORERES I RESERVA D’ESPAIS PÚBLICS I PROHIBICIONS
D’APARCAMENT.
Si per tal de facilitar l’entrada i/o sortida del garatge, mitjançant pintura, previ
informe preceptiu favorable de la Policia Municipal, la reserva de via pública
implica la concessió d’un espai d’estacionament prohibit davant o a l’altra
banda del carrer o bé al costat de la reserva sol.licitada, l’esmentat excés
d’ocupació meritarà les quotes següents:
Carrers de 1a categoria
Carrers de 2a categoria
Carrers de 3a categoria
Carrers de 4a categoria

•

Fins a 4 metres
Per a cada 2m excés o fracció
Fins a 4 metres
Per a cada 2m excés o fracció
Fins a 4 metres
Per a cada 2m excés o fracció
Fins a 4 metres
Per a cada 2m excés o fracció

20,00
10,05
14,70
7,25
12,05
6,00
8,15
4,30

€/any
€/any
€/any
€/any
€/any
€/any
€/any
€/any

Per a garatges comunitaris o explotacions d’aparcaments amb una sola
porta d’accés es pagaran els drets corresponents multiplicats per
l’índex corrector següent:
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Índex
2
3
4
5

Per a garatges comunitaris o explotacions d’aparcaments exteriors amb
múltiples accessos a la via pública, es meritarà de forma individualitzada per a
cada reserva de via pública concedida.

 RESERVES D’ESTACIONAMENT A LA VIA PÚBLICA
VEHICLES PRÈVIA AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA.
Per cada vehicle
Pintura per la senyalització de la zona, per vehicle
En cas d’haver-se de realitzar retocs en les senyalitzacions
pintades per la Brigada municipal d’obres, per vehicle

PER

A

75.-€
91.-€
45.-€

 US PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA
Els talls de carrers per obres, càrrega i descàrrega hauran de tenir una
autorització prèvia de la Policia Local.
Les tarifes seran les següents:
a) Segons la durada de temps
La primera ½ hora
De ½ h a 2h
De 2h a 4h
Més de 4h

3,20
6,30
9,45
12,60

€
€
€
€

b) Segons la categoria de carrer
De 1ª categoria
La resta de categories

x 1,8
x 1,3

La senyalització dels talls dels carrers serà per part dels interessats. La Policia
Local desviarà el trànsit si fos necessari.

 SENYALITZACIÓ
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La senyalització de les entrades de vehicles, o reserves d’espai, tributaran
segons les tarifes següents:
Expedició de plaques de senyalització de GUAL PERMANENT
facilitades per l’Ajuntament

30,50 €

En els supòsits de deteriorament de les plaques de gual, aquestes s’hauran de
substituir per una placa nova, mitjançant el pagament de l’import corresponent.
Senyalització mitjançant pintura en la vorera o via pública,
efectuada per la Brigada Municipal d’obres, quota mínima 4 m.l.
senyalitzats
per cada m.l. d’excés o fracció

70,40 €
16,30 €

En cas d’haver-se de realitzar retocs en les senyalitzacions
pintades per la Brigada municipal d’obres, per m.l. senyalitzat

15,80 €

Instal.lació de testos i anàlegs per a reserves d’espai, per m2

40 €/any.

 TRÀMITS ADMINISTRATIUS
Tramitació administrativa per l’expedició dels drets objecte
d’aquesta ordenança

32,55 €
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