ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23
REGULADORA DE LA TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES
VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A ÚS COMERCIAL I INDUSTRIAL.

Article 1. FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 57 i 20 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa
per les entrades de vehicles a través de les voreres, les reserves de via pública per a aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i reserva d’espai a la via pública.
Article 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per les entrades de
vehicles a través de les voreres, les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena i reserva d’espai a la via pública especificat en les tarifes
contingudes a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor dels quals
s’atorguen les llicències per gaudir de l’aprofitament especial, o els qui es beneficiïn de
l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització.
En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres tindran la
condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i dels locals a què donin accés
aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els
respectius beneficiaris.
Article 4. RESPONSABLES
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants
d'una infracció tributària o que collaborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes o liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles
solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la
Llei General Tributària.
5. 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 al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.
6. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, amb 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. 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

-Les persones amb mobilitat reduïda i que hagin sol·licitat un gual, podran demanar anualment
durant el primer trimestre, la bonificació del 90% de taxa sempre que compleixin els següents
requisits.
• 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.
• Tenir la residència habitual en l’habitatge on està ubicat el garatge o la plaça
d’aparcament.
Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA.
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
- Per cada entrada de garatge comunitari, amb placa de gual, per metre lineal o fracció a l'any ........ 30,21 €
- Per cada entrada de garatge individual, amb placa de gual, per metre lineal o fracció a l'any........... 14,48 €
- Reserva de parada en vies públiques per a cada cotxe de lloguer o taxi, degudament
autoritzat per l’Ajuntament per realitzar el servei públic urbà en parada autoritzada, a l’any ........ 30,20 €
-Reserva de parada en vies públiques per a ús industrial i comercial per metre lineal
o fracció de calçada afectada, a l’any ................................................................................................ 10,90 €
- Placa de gual ......................................................................................................................................... 24,05 €
Article 7. ACREDITAMENT
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén
que coincideix amb el de concessió de la llicència, si aquesta fou sol·licitada.
Article 8. PERÍODE IMPOSITIU
L’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà
l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o de cessament en la utilització privativa o
d’aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents.
a) Quan s’iniciï l’activitat es prorratejarà la quota per trimestres naturals.
b) En el cas de cessament de la utilització de l'aprofitament la quota anual es prorratejarà per
trimestres naturals. En aquest cas i encara que la placa la pagui el titular, aquesta és municipal i
l'Ajuntament retirarà la placa indicativa de gual permanent.
Article 9. RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS
Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es notificaran i liquidaran segons l’aprofitament
especial, En la sol·licitud s’adjuntarà plànol detallat de l’aprofitament i es declararan les
característiques d’aquest.
El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas,
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament voluntari.
Article 10. NOTIFICACIONS DE LES TAXES
En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera
liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant juntament amb l’alta en el
registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant
l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor, després de la publicació del seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província, el dia 1 de gener de 2019 i regirà fins a la seva modificació o
derogació expressa.
Santa Cristina d'Aro, desembre de 2018

