
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR

165

Ordenança fiscal núm. 27

TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN
LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPAL

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del que es preveu en els articles 58 i 20.3.u de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat també amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest 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 determinades per l’Alcaldia-
Presidència.

1.Als efectes d'aquesta taxa s'entendrà per estacionament qualsevol
immobilització d'un vehicle la durada de la qual passi de dos minuts, sempre
que no estigui motivada per imperatius de circulació.

2.No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l'estacionament
dels vehicles següents:
a. Els vehicles auto-turismes quan el conductor hi sigui present.
b. Els vehicles destinats a l’assistència sanitària de la Seguretat Social o de

la Creu Roja, i les ambulàncies, quan es trobin prestant serveis.
c. Els vehicles utilitzats per persones disminuïdes físiques, degudament

identificats.

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa:

1.En els estacionaments de duració limitada, els conductors de vehicles
estacionats en les vies públiques, en les zones reservades amb aquesta finalitat.

2. En els estacionaments de duració limitada, quan s’ignori la titularitat del
conductor, es liquidarà la taxa al titular del permís de circulació de vehicle.

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que
siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
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2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què
es refereix l’article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriamen en
proporció a les seves respectives participacions, de les obligacions tributàries
d’aquestes entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que en
respondran solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que
se’ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles
respondran subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el
procediment previst a la Llei general tributària.

6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la
llicència per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i
activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin el deutor
en l’exercici de l’activitat econòmica.

7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica,
després de la conformitat prèvia del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament
certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació
esmentada. En cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el
sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data
d’adquisició de l’explotació econòmica.

Article 5. Beneficis fiscals

No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6. Quota tributària

L’import de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda en l'apartat següent.

- Estacionament d’un vehicle per una hora................................ 0,70 euros.
Fraccions: es comptaran de forma proporcional al preu d’una hora
expressada en minuts, amb un mínim de 15 minuts.
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Cancel·lació de denúncies.................................................... 3’30 euros.

Article 7è. Acreditament

En l'estacionament de vehicles de durada limitada la taxa s’acreditarà en el
moment que s'efectuï aquest estacionament en les vies públiques.

Article 8. Període impositiu

En l’estacionament de vehicles de durada limitada, el període impositiu
coincideix amb el temps d’estacionament, el qual no pot excedir de 94 minuts.

Article 9è. Règim de declaració i ingrés

En l’estacionament de duració limitada la taxa s’haurà de pagar en el moment de
l’inici del dit estacionament. El pagament s’efectuarà en les màquines
expenedores de bitllets acreditatius del pagament realitzat, instal·lades a les vies
públiques, i durant el temps de l’estacionament aquest bitllet haurà de figurar en
la part interior del parabrises, de forma totalment visible des de l’exterior.
El distintiu acreditatiu del pagament haurà de figurar en lloc visible sempre que el
vehicle es trobi estacionat en l’espai de la via pública autoritzat.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada
el dia 29 d’octubre de 2003, i que ha quedat definitivament aprovada en data 10
de desembre de 2003 entrarà en vigor el primer de gener de 2.004 i tindrà
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de
modificació parcial , els articles no modificats restaran vigents.
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