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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 – Taxa per L'Entrada de Vehicles a través de les
voreres i Reserves de la via pública per a Estacionament Exclusiu, Parada de
Vehicles i Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de qualsevol mena.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del que estableixen els art. 15 a 19, 20.3 h) i 57 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'entrada de vehicles a través
de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, que es regirà per aquesta
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 reserves de la via pública per aparcament exclusiu,
parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, els talls
de trànsit o de carrils de circulació, en els termes establerts a l'art. 9 d'aquesta
ordenança, on es regulen les tarifes que s'han d'aplicar.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'art. 35 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, a les quals s'atorguin les llicències per gaudir
de l'aprofitament especial, o qui se'n beneficiï sense haver sol·licitat la llicència, si es va
procedir al gaudiment sense l'oportuna autorització.
2. En les taxes establertes per l'entrada de vehicles a través de les voreres, tindran la
condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals que tinguin
accés d'entrada de vehicles.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 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 abast que assenyala l'esmentada Llei.

Article 5. Categories dels carrers o polígons.
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Als efectes previstos per a l'aplicació de la tarifa de l'annex, les vies públiques d'aquest
municipi es classifiquen en una única categoria.
Article 6. Beneficis fiscals
L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats al pagament de
la taxa quan sol·licitin una llicència per gaudir dels aprofitaments especials necessaris
per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i també que
interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Article 7. Normes de gestió.
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps, assenyalats en
els epígrafs respectius.
2. 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 del municipi.
3. 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 les llicències. Si n'hi havia, 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.
4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a
aquest municipi la devolució de l'import ingressat.
5. Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, hom l'entendrà prorrogada mentre
l'interessat no presenti la declaració de baixa.
6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia de l'any següent al
de la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de
continuar pagant el preu públic.
7. Les obres de construcció, reparació, pintura, reforma, supressió i d’altres que
comportin la llicència les farà directament el titular de la llicència, sota la inspecció
tècnica de l’Ajuntament o bé, si s’escau, pel contractista municipal que tingui adjudicats
aquesta classe de treball. En tot cas, les obres aniran a càrrec del titular de la llicència.
El titular de la llicència, en primer lloc, i, subsidiàriament, el propietari del local per al
qual se sol·liciti, seran responsables de les obligacions que afecten els usuaris.
Concretament, el propietari de l’immoble respondrà solidàriament, amb el titular de la
l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l

Pàg. 115

Àrea d’Afers Interns i Institucionals

llicència, de l’obligació de reposar la vorera i la vorada al seu estat primitiu, un cop
acabada la llicència.
Article 8. Obligació de pagament.
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) En el moment que es produeixi l'ocupació de la via pública.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats,
el primer dia de cada exercici natural.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la
dipositaria municipal o allà on establís l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la
llicència corresponent. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d'acord amb el
que es disposa en l'article 46.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i s'elevarà a
definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats,
quan ja estiguin inclosos en els padrons o matrícules d'aquest preu públic, per anys
naturals en les oficines de la recaptació municipal, durant el termini que cada exercici
s'aprovi.
Article 9. Quota tributària
Tarifa primera
Reserva d'espais o prohibició d'estacionament.
EUROS
1.- Entrades de vehicles a través de la vorera sense reserva d’espais per a aparcament
exclusiu o prohibició d’estacionament
- Quan es tracti d’una entrada a un únic habitatge
8,75 €/ml/trimestre
- Quan es tracti d’una entrada en un complex d’un habitatge 8,75 €/ml/trimestre més
on hi estacionin diversos vehicles
increment
de
5,00
€/vehicle/trimestre
2.- Reserva d'espais en les vies i terrenys d'ús públic concedits a hotels, entitats o
particulars per a aparcament exclusiu o prohibició d'estacionament
- Per cada metre lineal de reserva
26,25 €/trim.
3.- Reserva temporal d’espais a les vies i terrenys d’ús públic per a càrrega i descàrrega de
mercaderies
- Per cada reserva temporal d’espai per a càrrega i descàrrega
3,17 €/m/hora/any
4.- Per cada contragual
15,00 €/ml/any
5.- Subministrament de plaques identificatives (lot de 2) i duplicat
40,00 €
6,-Per pintat de gual i repintat
7.- Expedició document autorització estacionament en zona de
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gual
Tarifa segona.
EUROS
Modificació de les rasants a les voreres.
Per cada metre lineal de modificació de tota la vorera
Per cada metre lineal de modificació de l’accés fins 50
cm

150,25 €
56.50 €

Tarifa tercera.
Per adquisició de cada senyal vertical i pintat en zona de
càrrega i descàrrega

EUROS
150,25 €

NOTA.- El preu per modificació de rasants a les vies públiques es satisfarà una única
vegada, quan es porti a terme l'obra esmentada.
En el cas de que el contribuent renunciï a la realització de les obres per part de la
Brigada municipal, aquest vindrà obligat a modificar la rasant pel seu compte,
sempre condicionat a les indicacions que li donin els Serveis Tècnics municipals i
aportant una fiança de 200 Euros a l’Ajuntament.
Tarifa quarta
EUROS
Tall d’un sentit de circulació a vies de doble sentit
Tall total d’una via d’un sentit
Tall total d’una via de doble sentit
Tall d’un sentit de circulació a vies de doble sentit
Tall total d’una via d’un sentit
Tall total d’una via de doble sentit
Import mínim diari

50,00
€/dia
50,00
€/dia
70,00
€/dia
10,00
€/hora
10,00
€/hora
12,00
€/hora
10,00 €

Tarifa cinquena
EUROS
Zona aparcament minusvàlid zona exclusiva: per adquisició de cada 150,25 €
senyal vertical i pintat en zona aparcament minusvàlid
Article 10. Meritació.
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1. La taxa es merita quan s'inicia l'aprofitament especial o l'ús privatiu, moment que ha
de coincidir amb el de la concessió de la llicència, si es va sol·licitar.
2. Sense perjudici del que estableix el punt anterior, cal dipositar l'import de la taxa
quan es presenti la sol·licitud d'autorització per gaudir especialment del domini públic
local en benefici particular.
3. Quan s'ha produït l'aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la meritació de
la taxa té lloc en el moment de l'inici de l'esmentat aprofitament.
4. Les utilitzacions ja autoritzades es meritaran l'1 de gener de cada any natural.
Article 11. Període impositiu
1. Quan l'aprofitament especial o l'ús privatiu hagi de durar menys d'un any, el període
impositiu coincideix amb el determinat a la llicència municipal.
2. Quan l'aprofitament especial o l'ús privatiu s'estengui a més d'un exercici, la
meritació de la taxa té lloc l'1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l'any
natural, o el període previst a la tarifa, tret dels supòsits d'inici o cessament en
l'aprofitament especial, i s'ha d'aplicar el que determinen els apartats següents.
3. Quan s'iniciï l'ocupació en el primer semestre de l'any, en cas de tarifes anuals,
s'ha d'abonar, en concepte de taxa corresponent a aquest exercici, la quota íntegra. Si
l'inici de l'ocupació té lloc en el segon semestre de l'exercici, s'ha de liquidar la meitat
de la quota anyal.
4. Si cessa l'ocupació durant el primer semestre de l'exercici, en cas de tarifes anuals,
s'ha de retornar una part de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon
semestre, no s'ha de retornar cap quantitat.
5. Quan l'aprofitament especial o l'ús privatiu no s'autoritzi o no sigui possible per
causes no imputables al subjecte passiu, s'ha de retornar l'import satisfet.
Article 12. Règim de declaracions i d'ingrés
1. La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació.
2. Quan se sol·liciti llicència per procedir a l'aprofitament especial o l'ús privatiu, se'n
declararan les característiques i es presentarà degudament complimentat l'imprès
d'autoliquidació de la taxa. Alternativament, es poden presentar a l'Ajuntament els
elements de la declaració per tal que el funcionari municipal competent presti
l'assistència necessària per determinar el deute.
3. Per al cas d'aprofitaments ja autoritzats, el pagament de la taxa s'ha de fer.
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4. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas
s'ordenarà el càrrec al compte bancari els últims deu dies del termini de pagament
voluntari.
Article 13. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei
general tributària, i la normativa que la desplega.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Deltebre, el 20 de
novembre de 2019. Començarà a regir el dia 16 de gener de 2020, i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, restaran vigents.
.
Vist i plau
EL SECRETARI,
L'ALCALDE,
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