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ORDENANÇA FISCAL NUM 22
TAXA PEL SERVEI D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES
DE TRACCIO MECÀNICA EN LES VIES PUBLIQUES
MUNICIPALS
Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.u) del Reial Decret 2/2004, Text Refós de la
Llei 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
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques que es regirà
per la present Ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic
local que es produeix per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les
vies públiques d’aquest municipi, dintre de les zones determinades per l’alcadiapresidència.
2. Als efectes d’aquesta taxa s’entendrà estacionament qualsevol immobilització
d’un vehicle la durada de la qual passi de dos minuts, sempre que no estigui
motivada per imperatius de circulació.
3. No està subjecte a la taxa reguladora en aquesta ordenança l’estacionament dels
vehicles següents:
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
Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa els conductors de vehicles estacionats en les vies
públiques, en les zones a l’efecte reservades. Quan s’ignori la titularitat del conductor,
es liquidarà la taxa al titular del permís de circulació del vehicle.
Article 4
Responsables
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà
d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
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Article 5
Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments
especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris
per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres
usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa
nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6
Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
TARIFA PRIMERA
Aparcaments Municipals.

Conveniats. St Martí d’Empúries, l’hora.

euros
0,60

TARIFA SEGONA
Zona de parquímetres.
ESTIU

HIVERN

PROPOSTA
RESIDENTS
MONGES/DIA
1,00 €
NO RESIDENTS
20'
0,20 €
25'
0,30 €
30'
0,35 €
35'
40'
45'
50'
55'
60'
65'
70'
75'
80'
85'

0,60 €
0,65 €
0,75 €
0,80 €
0,90 €
1,00 €
1,10 €
1,25 €
1,40 €
1,55 €
1,75 €

PROPOSTA
RESIDENTS
PÇ NOVA/DIA
1,00 €
MONGES/DIA
GRATUIT
NO RESIDENTS
20'
0,20 €
30'

0,25 €

40'

0,30 €

50'

0,40 €

60'

0,50 €

70'

0,60 €

80'

0,70 €
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90'
95'
100'
105'
110'
115'
120'
180'

1,90 €
2,20 €
2,30 €
2,40 €
2,50 €
2,60 €
2,70 €
3,70 €

Anul·lació temps
Anul·lació no ticket

5,00 €
8,00 €

90'

0,85 €

100'

1,10 €

110'

1,20 €

120'

1,30 €

180'

1,80 €

Anul·lació temps
Anul·lació no ticket

5,00 €
8,00 €

Nota a la tarifa:
- L'horari serà de dilluns a diumenge de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00.
- Zones bonificades de 8:00 a 20:00.
- La temporada d'estiu va de 15 de juny a 15 de setembre.
Anul·lacions de denúncies:
Es podran anul·lar que es realitzi el pagament establert seguidament, com a màxim a
les 24:00 hores de la incoació de la denúncia.
Anul·lació de denúncia per no tenir tiquet o tiquet/tarja resident no visible 8,00 €
Anul·lació per sobrepassar el temps: 5,00 €

TARIFA TERCERA
Reserves d’aparcament
Reserves per locals comercials, per vehicle i temporada

euros
360,00

Nota a la tarifa tercera:
Les reserves autoritzades s’indicaran amb una placa-document especial on constarà el
nom del local comercial i el període de reserva autoritzat.

Article 7
Acreditament.
La taxa s’acreditarà en el moment que s’efectuï aquest estacionament en les vies
públiques.
Article 8
Període impositiu.
El període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament i estaria limitat als
horaris reflectits a la taula de tarifes de la present ordenança fiscal.
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Article 9
Règim de declaració i ingrés.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. S’ha de pagar en el moment de l’inici de l’estacionament. El pagament s’efectuarà
en les màquines expedidores de bitllets acreditatius del pagament realitzat,
instal·lades en les vies públiques, havent de figurar el temps de l’estacionament
aquest bitllet en la part interior del parabrises, de forma totalment visible des de
l’exterior.
Article 10
Gestió de la concessió.
1. El manteniment de les zones reservades a estacionament corresponent al
concessionari, a qui el mateix comptet adoptar les mesures oportunes per la
correcta expedició de tiquets acreditatius del pagament i controlar d’incompliment
de les obligacions tributàries dels conductors que han 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, en les condicions fixades a l’acord pel qual es va
aprovar la concessió.
Article 11
Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer el delegat.
2. L’Organisme de Gestió Tributària 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 i recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent.
Article 12
Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària i la seva normativa de desenvolupament.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, ha quedat definitivament aprovada en data 2 de
novembre de 1998 i regirà a partir de l’1 de gener de 1999. Ha estat modificada
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parcialment en diverses sessions plenàries: 21 de maig de 1999, 19 de març de 2001,
8 d’abril de 2003, 29 d’abril de 2005, 31 de març de 2006, el 5 de novembre de 2007,
3 de novembre de 2008, 29 d’octubre de 2010, 9 de novembre de 2011 i 2 d’abril de
2013 i 7 d’octubre de 2013, 30 d'octubre de 2017.
Es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres

