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Article 1er. Fonament i Naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de conformitat
amb el que disposa en els articles 15 al 19 i 20 de la llei 39/88 de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix les taxes pels
aprofitaments especials de la via pública objecte d’aquesta ordenança.
Article 2on. Fet Imposable
Està constituït per la realització de les ocupacions o aprofitaments que es detallen, o
encara que no es realitzin, per haver demanat i obtingut la corresponent llicència
municipal.
1.- Entrada de vehicles a edificis o terrenys des de la via pública, amb independència si
hi ha o no altres entrades al mateix edifici, terreny i fins i tot local. Tanmateix amb
independència de si l’entrada està o no senyalitzada amb placa de gual ( art. 20.3.h de la
Llei 39/88 )
2.- Les reserves de la via pública per aparcaments exclusius.
3.- Les reserves de la via pública per càrrega o descàrrega de mercaderies.
Article 3er. Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix:
1.- En el supòsit d’entrades de vehicles:
Des del moment que hi ha la possibilitat de l’aprofitament ( accés rodat a la finca),
encara que la finca no estigui donada d’alta a l’IBI
2.- En el supòsit de reserves:
a.- Des que es realitza l’aprofitament ( encara que no hi hagi llicència concedida)
b.- Des que existeix la possibilitat d’efectuar l’aprofitament ( des que s’ha concedit la
llicència )
El període impositiu comprèn l’any natural i el meritament és:
A.- Per les entrades de vehicles:
El dia 1 de gener. La quota és irreduïble.
B.- Per les reserves d’aparcament exclusiu de càrrega i descàrrega:
.- En el moment d’efectuar-se la concessió, en els supòsits de nova alta.
.- El dia 1 de gener, en els supòsits de meritament periòdic. La quota és irreduïble.
Article 4art. Subjecte passiu
Són subjectes passius de les taxes per entrades de vehicles i reserves les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària que:
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a.- Gaudeixen de l’aprofitament ( entrades de vehicles)
b.- Són titulars de la respectiva llicència municipal d’aprofitament
En el supòsit d’aprofitament especial per entrades de vehicles des de la via pública,
tindrà la condició de substitut del contribuent el propietari de la finca o local a què doni
accés l’entrada de vehicles, el qual podrà repercutir, en tot cas, la quota corresponent
sobre el respectiu beneficiari.
Article 5è. Responsables Tributaris
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereixen els article 38.1 i 39 de la Llei General
Tributaria.
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 amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributaria..
Article 6è. Exempcions i Bonificacions
Amb caràcter general no estaran obligats al pagament de les taxes per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic, l’Estat, la Comunitat Autònoma i
l’entitat local, per als aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que
explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana
o a la defensa nacional.
Article 7è Quota Tributaria
1.- Entrades de vehicles des de la via pública ( quota anual irreduïble):
a.- Amb cabuda fins a 3 vehicles
51,91€
b.- Amb cabuda de 4 a 10 vehicles
116,75€
c.- Amb cabuda d’11 a 25 vehicles
166,12€
d.- Amb cabuda de més de 25 vehicles
192,56€
Les entrades superiors a 4,00 metres d’amplada satisfaran, per cada metre o fracció
d’excés i d’acord amb la classificació anterior::
Tarifa a
Tarifa b
Tarifa c
Tarifa d

20,86€
46,78€
62,41€
76,90€

2.- Reserves de via pública ( càrrega i descàrrega / aparcaments exclusius ) per cada
metre, quota anual irreduïble de 69,09€ per cada metre lineal.
Article 8è.- Normes de Gestió
a.- Cada any s’elaborarà un padró d’entrades de vehicles, així com un padró de les
reserves.
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El padró d’entrades de vehicles es regirà per:
.- Pel que fa a l’entrada física: les existents a 1 de gener.
.- Pel que fa als titulars de l’entrada : Els propietaris de les finques on està ubicada al
Padró de l’IBI de l’exercici.
El padró de reserves es regirà per:
.- Pel que fa a la reserva física: Les existents a 1 de gener
.- Pel que fa als titulars de la reserva: Els titulars de la llicència d’aquesta a 1 de gener.
b.- La inutilització d’una entrada de vehicles només serà vàlida si es fa amb un element
no movible que impossibiliti l’accés dels vehicles a la finca i, en tot cas, la baixa no
tindrà efecte fins a l’exercici següent.
c.- Els diferents aprofitaments es podran senyalitzar:
1.- En el supòsit d’entrades de vehicles:
.- Facilitant l’Ajuntament les plaques en exclusiva de senyalització de “GUAL
PERMANENT”, mitjançant la presentació del rebut d’haver satisfet l’aprofitament, per
unitat 12,21€
Pintant-los d’acord amb les normes que fixi l’ajuntament en cada cas.
Si en aquesta acció intervenen a petició de l’interessat els serveis municipals, se
satisfarà per cada metre lineal senyalitzat 39,07€.
2.- En el supòsit de reserves d’aparcament exclusiu:
.- Facilitant l’ajuntament les plaques en exclusiva de senyalització de PARADES
PUBLIQUES i RESERVA DE PARADA ESPECIAL, intervenint en la seva fixació
l’ajuntament, se satisfarà per cada unitat 86,94€
Pintant-los d’acord amb les normes que fixi l’ajuntament en cada cas. Si en aquesta
acció intervenen a petició de l’interessat, els serveis municipals se satisfarà per cada
metre lineal senyalitzat 39,07€
La reserva serà en tot cas lligada a una activitat econòmica. Per a la seva concessió
caldrà una petició fonamentada prèvia de l’interessat.
3.- En el supòsit de reserves de càrrega i descàrrega.
.- Facilitant l’ajuntament les plaques en exclusiva se senyalització de “ZONA DE
CÀRREGA I DESCÀRREGA”, intervenint en la seva fixació els serveis municipals, se
satisfarà per cada unitat 86,94€.
.- Pintant-los d’acord amb les normes que fixi l’ajuntament en cada cas. Si en aquesta
acció intervenen a petició de l’interessat els serveis municipals, satisfarà per cada metre
lineal senyalitzat 39,07€.
Article 9è. Infraccions i sancions tributàries
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 disposen els articles 77 i següents de la
Llei general tributària, legislació complementària i ordenança general d’inspecció.
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Article 10è. Vigència

La present ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze dies previst en
l’article 65.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, de conformitat
amb allò que preveu l’article 70 de la mateixa Llei, comptats a partir de la data de
publicació del text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província i serà
d’aplicació mentre no s’acordi la seva modificació i derogació.
Sant Aniol de Finestres, 3 d’octubre de 2012
El Secretari

Vist i plau
L’alcalde
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