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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 42.- Taxa per la utilització del domini públic amb
vehicles amb consideració especial.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del que estableixen els articles 15 a 19, 20.3, l) 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 la utilització del domini
públic local per part de vehicles que per les seves característiques especials no estiguin
compresos en l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial
dels terrenys d'ús públic amb vehicles de característiques especials, les quals els facin
estar exempts del pagament de l’IVTM (quads, motos d’aigua, embarcacions
esportives, etc.).
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, 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, que siguin titulars dels vehicles que grava la
mateixa, en tant aquests vehicles es troben en disposició d’utilitzar de forma privativa el
domini públic local.
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 el
supòsits i abast que assenyala l'esmentada Llei General Tributària.
Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:
Per cada vehicle no inclòs a l’IVTM

15,00 €

Article 6. Normes de gestió
1. Els titulars de vehicles als quals es fa referència en l’article 2 d’aquesta Ordenança
estaran obligats a declarar la seva titularitat davant l’Ajuntament, així com a aportar les
dades referents a les característiques dels vehicles.
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2. Anualment, es confeccionarà un padró de contribuents que s'exposarà al públic
durant el termini de quinze dies hàbils perquè els interessats puguin examinar-lo i, en el
seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al
Butlletí Oficial de la Província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a
cadascun dels subjectes passius.
3. Finalitzat el període d'exposició pública es podrà interposar el recurs de reposició
regulat a l'article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
4. El pagament de les quotes anuals de la taxa es realitzarà en el període de
cobrament que fixi l'Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot
anunciant-lo per mitjà d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense
perjudici d'utilitzar a més altres mitjans de comunicació. En cap cas, el període de
pagament voluntari serà inferior a dos mesos.
Article 7. Meritació
1. La taxa es merita quan s'inicia l'ús privatiu o aprofitament especial, moment que ha
de coincidir amb el de l’adquisició del vehicle gravat per aquesta Ordenança.
2. Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense efectuar la declaració
sobre la propietat del vehicle, la meritació de la taxa té lloc en el moment de l'inici de
l'esmentat aprofitament, sense perjudici de poder sancionar a les persones que deixin
de complir l’obligació de declarar la propietat dels vehicles.
Article 8. Període impositiu
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què
es produeix aquesta adquisició.
2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu.
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l'import de la quota a exigir es
prorratejarà per trimestres i se satisfarà la que correspongui als trimestres que resten
per transcórrer de l'any, inclòs aquell en què es produeix l'adquisició.
4. En cas de baixa definitiva del vehicle l'import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es retornarà la que correspongui als trimestres que resten per transcórrer,
exclòs aquell en que es produeix la baixa. També s'aplicarà aquest prorrateig de la
quota, en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, des del
moment en què es produeixi aquesta baixa temporal en el registre públic corresponent.
Article 9. Règim de declaracions i d'ingrés
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1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació.
2. Per al cas d’autoritzacions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament neix en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent. Amb aquest efecte, juntament amb la
sol·licitud d’autorització per gaudir de l’aprofitament especial cal presentar, degudament
emplenat, l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
3. 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.
4. Per al cas d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la taxa s'ha de
fer en el moment de notificació de la liquidació corresponent a l’exercici del qual es tracti.
5. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas
s'ordenarà el càrrec al compte bancari durant l'última desena del termini de pagament
voluntari.
Article 10. Notificacions de les taxes
1. La notificació del deute tributari en supòsits d'aprofitaments singulars s'ha de fer a
l'interessat en el moment en què es presenta l'autoliquidació, amb caràcter previ a
l'ocupació de l'aprofitament.
2. En els supòsits de taxes per ocupacions o aprofitaments de caràcter periòdic, la
declaració del contribuent servirà com a notificació de la seva inclusió al padró de
contribuents. La taxa corresponent als exercicis successius s'ha de notificar
col·lectivament, mitjançant l'exposició pública del padró al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.
Article 11. 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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2007.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.
DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la seva
sessió de data 3 de novembre de 2006, i definitivament 30 dies hàbils desprès de la
seva publicació.
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EL SECRETARI,

Vist i plau
L'ALCALDE,
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