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REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESTACIONAMENT 

ALS APARCAMENTS MUNICIPALS 
 

 

 

Article 1.  Fonament i naturalesa. 
 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 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 a la prestació del servei d’estacionament als pàrkings públics municipals, 
que es regirà per aquesta ordenança. 
 

Article 2.   Fet  imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’estacionament 
als pàrkings municipals especificats a les tarifes contingudes a l’article 6 de la 
present ordenança. 
 
Article 3. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contibuents, les persones 
físiques que resultin beneficiades o afectades pels serveis que constitueixen el 
fet imposable de la taxa. 
 
Article 4. Responsables. 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que 
siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el 
procediment de la Llei General Tributària. 
 
 
Article 5. Beneficis fiscals. 
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació 
del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 



 
 
Article 6. Quota tributària. 
 
La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents: 
 
S´estableix una quantia mínima d´aquesta taxa en 0,04 €/minut amb un màxim 
de 5 €. 
 
 
Article 7. Règim de declaració i ingrés. 
 
Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat d’acord amb el que s’ha especificat a l’article 
anterior. 
 
Disposició final. 
 
La present ordenança entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament i es 
mantindrà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
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