Ajuntament de

Riudarenes

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES
RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA
DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
Article 1. FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 h de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, 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 i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena que es regirà per la
present Ordenança fiscal.
Article 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de
vehicles a través de les voreres i la reserva de la via pública per a aparcaments exclusius,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, especificat en les tarifes
contingudes a l’article 5 d’aquesta Ordenança.
Article 3. OBLIGATS AL PAGAMENT
Estan obligats al pagament de la taxa d’aquesta ordenança, les persones o entitats a
favor de les quals s’atorguin llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va
procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització.
Article 4. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantitat de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
EURO
Per concessió de gual permanent
Per cada gual en la voravia per facilitar l’entrada
de vehicles en un edifici, per ml. i any.
Per cada lloc d’entrada de vehicles en un edifici
on en la voravia no hi hagi cap gual, per ml. i
any

35,00
4,50

4,50

Article 5. NORMES DE GESTIÓ
• Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitant o realitzat i seran irreduïbles per períodes naturals de temps, assenyalats en
els epígrafs respectius.
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• Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el
dipòsit previ a què es refereix l’article següent i formular una declaració adjuntant un
plànol detallat de l’aprofitament i de la seva situació dins el municipi.
• Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions que
han formulat els interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències
amb les peticions de llicències. Si n’hi havia d’aquestes es notificaran als interessats i es
giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin. Les autoritzacions
es concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si s’escau, quan hagin
realitzat els ingressos complementaris corresponents.
• En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l’import ingressat.
• Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, hom l’entendrà prorrogada mentre
l’interessat no presenti la declaració de baixa.
• La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del semestre natural
següent al de la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà
l’obligació de continuar pagant la taxa.

Article 6. ACREDITAMENT
1. 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 la mateixa fou
sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la
taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament regulat
en aquesta Ordenança.
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de
la taxa té lloc en el moment que determini el corresponent expedient de comprovació.
4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercici,
l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o
cessament de l’ocupació.
5. Els serveis tècnics municipals d’aquest municipi comprovaran i investigaran tant les
declaracions que han formulat els interessats com les ocupacions i/o reserves que es
realitzin sense prèvia autorització, a fi de gestionar la concessió de l’oportuna
autorització i/o la modificació de les sol·licitades, si s’aprecien diferències davant la
declaració presentada.
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6. Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, hom l’ entendrà prorrogada mentre
l’interessat no presenti la declaració de baixa.
7. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del semestre natural
següent al de la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà
l’obligació de continuar pagant la taxa.
Article 7. GESTIÓ PER DELEGACIÓ
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en el Consell Comarcal de la Selva, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.
2. El Consell Comarcal de la Selva 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, inspecció i recaptació que dugui a terme el Consell
Comarcal de la Selva s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la
comarca de la Selva que han delegat les seves facultats en el Consell Comarcal.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 27 d’octubre de 1998 i que ha quedat definitivament aprovada en
data 12 de desembre de 1998, regirà a partir d’1 de gener de 1999 i es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança ha estat modificada per acord del ple de l´Ajuntament adoptat el
dia 21 de desembre de 2001 i publicat al BOP núm
de data 31 de desembre de
2001.
- Acord de Ple del dia 4 d’octubre de 2007 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 237 del dia 7 de desembre de 2007), modificació que ha entrat en
vigor l’endemà de la publicació.
- Acord de Ple de dia 12 de desembre de 2011 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 239, de data 16 de desembre de 2011, modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2012.
- Acord de Ple de dia 7 de novembre de 2013 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 248 Annex I, de data 31 de desembre de 2013, modificació que ha
entrat en vigor el dia 1 de gener de 2014.
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