Ajuntament de Salou

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES
PÚBLIQUES MUNICIPALS
Article 1 - Fonament i naturalesa
Fent 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 d’acord amb allò
que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques
municipals, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a
allò que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
Article 2 - Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, els usos o aprofitaments directes o indirectes de la
via pública, del seu vol, sòl i subsòl de terrenys públics, malgrat no tenir la condició legal de
carrers, i els llocs i espais de lliure accés per al públic, que produeixin restricció de l’ús públic
o especial depreciació dels béns o instal·lacions, o que tinguin per finalitat un benefici
particular, tot i que no hi concorrin aquestes circumstàncies, definits als epígrafs de la quota
tributària detallats en la present Ordenança.
2. Als efectes d’exigibilitat d’aquesta taxa, s’entendrà per estacionament tota immobilització
d’un vehicle la durada de la qual excedeixi de dos minuts, sempre que no estigui motivada
per imperatius de la circulació.
3. No està subjecte a la taxa l’estacionament dels següents vehicles:
a) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat.
b) Els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present.
Article 3 - Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa:
a) En els estacionaments de duració limitada, els conductors de vehicles estacionats en les
vies públiques, en les zones reservades per aquest motiu.
b) En els estacionaments de duració il.limitada, les persones que figurin com a titulars dels
vehicles al permís de circulació.
c) Les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
general tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències, autoritzacions o concessions
municipals i les que sense llicència, autorització o concessió, realitzin els actes subjectes a
tributació, sese perjudicio de les sancions que corresponguin.
Article 4 - Responsables
1- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les
persones que siguin causants o col.laborin en la realització d’una infracció tributària.
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2- Els copartíceps o cotitulars de les entitats jurídiques econòmiques a què es refereix
l’article 35 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries de les esmentades Entitats.
3- Els administradors de persones jurídiques que no portin a terme els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aqueixes 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.
4- La responsabilitat s’exigirà en el seu cas en els termes i d’acord amb els procediments
previstos a la Llei general tributària.
Article 5 - Beneficis fiscals
L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligades al pagament de la
taxa, quan sol.licitin autorització per a estacionar sense duració limitada, determinats
vehicles, sempre que aquests es considerin necessaris per als serveis públics de
comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a
la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Article 6 - Quota tributària
Quan es tracti de l’estacionament de vehicles de duració limitada, la tarifa de la taxes és la següent:
1) Tarifes a aplicar:
Zona 1
Aparcament màxim permès 4 hores
Estacionament mínim
Tarifa 1 hora
Anul·lació per excedir límit horari
Anul·lació per no tenir tiquet

0,10€
1,25 €
3,60 €
7,20 €

Zona 2
Aparcament màxim permès 4 hores
Estacionament mínim
Tarifa 1 hora
Anul·lació per excedir límit horari
Anul·lació per no tenir tiquet

0,10
0,95
3,60
7,20

Zona 3
Estacionament mínim
Per cada hora
Tarifa 24 hores
Anul·lació per excedir límit horari
Anul·lació per no tenir tiquet

0,10€
0,75 €
5,15 €
3,60 €
7,20 €

€
€
€
€
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Zona comercial d’Hivern
Estacionament mínim
Per la primera hora
Per la segona hora
Estacionament límit de dues hores
Anul·lació per excedir límit horari
Anul·lació per no tenir tiquet

0,10 €
0,75 €
0,85 €
3,60 €
7,20 €

2) Distribució de zones:
ZONA 1
c/ Barcelona
c/ Ciutat de Reus
c/
c/
c/
c/
c/
c/
c/
c/
c/

Berenguer de Palou
Via Augusta
Via Roma
Major
Madrid
Girona
Lleida
Navarra
Amposta

c/ Josep Carner
c/
Rodríguez
Pomata
c/ Verge del Pilar
c/ Terol i c/ Osca
c/ Carles Buïgas
c/ Murillo
Pg. Miramar
Plaça Venus
c/ Mar
c/ La Rioja
c/ Valls

c/ Illes Balears
c/ Pere III
c/
c/
c/
c/
c/
c/
c/
c/

París
Berlín
Vendrell
Juniper Serra
Pau Vila
Priorat
Major (Solar Patronat)
Barbastre

ZONA 2
Plaça de la Pau
Solar Renfe (c/ Pins)
ZONA 3
Solar H. Hollidays (c/
Berlín)
Solar H. Hollidays (c/
París)
Solar Pompeu Fabra
Solar Carles Buïgas
Solar c/ Falset
ZONA
COMERCIAL
D’HIVERN
c/ Barcelona
C. Berenguer de Palou
Via Augusta
Via Roma
Ciutat de Reus
Escaladei
3- Per als supòsits d’estacionament de vehicles sense limitació en la seva durada, realitzat
per persones que hagin sigut prèviament autoritzades, la quota de la taxa serà de 425 €
anuals per plaça incrementats pel coeficient de la categoria del carrer segons vialer
municipal aplicable a les ordenances municipals.
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Els estacionaments subjectes a aquesta terca tarifa no hauran d’abonar la quota per la
primera, sempre que l’estacionament es desenvolupi en la zona autoritzada.
Article 7 - Acreditació
1- En els supòsits d’estacionament de vehicles de duració limitada, la taxa s’acredita quan
s’efectuï l’esmentat estacionament en les zones de les vies públiques reservades amb tal
motiu.
2- En els supòsits que s’hagi autoritzat l’estacionament de duració il.limitada i l’autorització
abarqui varis exercicis, la taxa s’acredita el dia 1 de gener de cada any.
Article 8 - Període impositiu
1- En estacionament de duració limitada, el periode impositiu coincidex amb el temps
d’estacionament, d’acord el següent horari:
Zones 1,2 i 3:
De 10 a 14 hores i de 17 a 22 hores, tots els dies de la setmana, inclosos diumenges i
festius.
La temporada de servei s’extèn del divendres de Dolors i durant els setze dies següents i del
dia 1 de juny al 30 de setembre de cada any.
Zona comercial d’hivern
De 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores, tots els dies de la setmana, excepte diumenges i
festius.
La temporada de servei s’extèn en el període en que no estigui en vigència la de les zones
1,2 i 3.
2- Quan es tracti d’un estacionament de duració il.limitada, l’autorització del qual abarqui
varis exercicis, el període impositiu comprendrà l’any natural, tret dels supòsits d’inici o
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà allò previst en
els apartats següents:
a) Quan s’iniciï l’estacionament en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa
corresponent a aqueix exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’estacionament té lloc en el
segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
b) Si es cessa en l’estacionament durant el primer semestre de l’exercici procedirà la
devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no
procedirà retornar cap mena de quantitat.
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Article 9 - Règim de declaració i ingrés
1- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2- Quan es tracti de l’estacionament de duració limitada, la taxa s’haurà de pagar en el
moment de l’inici de l’esmentat estacionament. El pagament s’efectuarà en les màquines
expenedores de bitllets acreditatius del pagament realitzat, instal.lades en les vies públiques,
i durant el temps d’estacionament l’esmentat bitllet haurà de ¡col.locar-se a la part inferior
del parabrises en un lloc totalment visible des de l’exterior.
3- En els supòsits en què se sol.liciti autorització per a estacionar determinats vehicles en
règim de duració limitada, juntament amb la corresponent sol.licitud d’autorització es
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. El distintiu
acreditatiu del pagament s’haurà de col.locar en un lloc visible sempre que el vehicle es trobi
estacionat en l’espai de la via pública autoritzat.
Article 10 - Notificacions de les taxes
1- En els supòsits de taxes per estacionament de duració il.limitada que tingui caràcter
periòdic, es notificarà personalment al sol.licitant l’alta en el registre de contribuents.
La taxa d’exercicis successius es notificarà col.lectivament, mitjançant l’exposició pública del
padró en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publicarà al Butlletí Oficial de
la Província.
2- A l’empara del que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de
caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació
dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre
que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al
qual substitueix.
Article 11 - Gestió per concessió
1- El manteniment de les zones reservades a estacionament correspon al concessionari, el
qual haurà d’adoptar les mesures oportunes per a la correcta expedició de tiquets
acreditatius del pagament i controlar l’incompliment de les obligacions tributàries dels
conductors que hagin estacionat els seus vehicles.
2- La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa correspondrà al concessionari.
3- L’import de la recaptació en període voluntari formarà part dels ingressos a percebre pel
concessionari, amb les condicions fixades en l’acord pel qual es va aprovar la concessió.
Article 12 - Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per allò que disposa la Llei general
tributària, la seva normativa i desenvolupament i en l’Ordenança general de gestió, inspecció
i recaptació aprovada per l’Ajuntament en sessió del 26 de setembre de 1996.
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Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió de data 25 de novembre de 2015, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 27 del 10 de febrer de 2016, començarà a
aplicar-se a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOPT. Pel que fa a la vigència, ha
de romandre en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
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