ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
*********************************

REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A
TRAVES DE LES VORERES.

Art. 1r. Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, de conformitat amb el que disposen els articles 15
al 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals i per donar compliment a la Llei 25/98, de 13 de juliol, de
modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de
Reordenació de les Prestacions Patrimonials de caràcter públic, aquest
Ajuntament estableix la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres,
per conversió de l’anterior preu públic, que es regirà per la present
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58
de l’esmentada Llei 39/88.

Art. 2n.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa , la utilització privativa o
aprofitament especials del domini públic per l’entrada de vehicles a través
de les voreres.
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Art.- 3r.- Subjectes passius.
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques a
que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que gaudeixin,
utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici
particular.
2.- Tindran la consideració de substituts del contribuent el propietari de la
finca i els locals a que donin accés les entrades de vehicles, que podran
repercutir, si s’escau, les quotes que s’han satisfet sobre els respectius
beneficiaris.

Art. 4t.- Responsables.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu, les persones físiques o jurídiques a que es refereixen els articles
38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2.- 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 Tributària.

Art. 5è.- Exempcions i bonificacions.
No es contempla cap tipus d’exempció, bonificació o reducció en l’exacció
d’aquesta taxa.

Art. 6è.- Tarifes i quota tributària.
Constitueix la quota tributària de la taxa la següent tarifa:
1.- Per cada entrada de vehicle:
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13,65 €

Art. 7è.- Període impositiu i acreditament.
1.- El període impositiu és l’any natural.
2.- L’acreditament es realitza i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï
l’ús privatiu o l’aprofitament especial. Una vegada la taxa esdevingui
periòdica, l’acreditament tindrà lloc l’1 de Gener de cada any natural.
Art. 8è.- Règims de declaració i ingrés.
1.- Els subjectes passius formularan les corresponents sol·licituds de
llicència per gaudir de l’aprofitament a l’Ajuntament, el qual formularà la
liquidació corresponent a l’exercici, i l’inclourà d’ofici en el padró de la
taxa pels propers exercicis.
2.- L’ingrés s’efectuarà, generalment, mitjançant càrrec de l’import de la
quota anual corresponent al compte corrent del subjecte passiu en l’entitat
financera que designi. En els demés casos, les liquidacions es notificaran i
recaptaran de la forma prevista a la Llei General Tributària i al Reglament
General de Recaptació.
Disposició Final:
Aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 5 d’octubre de 2013 , i
entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, i serà aplicable a partir del dia 1 de Gener de 2014. La seva
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expressa.
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