
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22. TAXA PER L’APROFITAMENT E SPECIAL 
DE ZONA RESERVADA PER APARCAMENTS DE VEHICLES DE 
TRANSPORT 
 
 
Article 1r.  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 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim 
local modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i de conformitat amb 
allò que disposen els articles 15 a 19 i l’article 20.3 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 
en aplicació d’allò que resulta vigent de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per l’aprofitament especial de terrenys de 
domini públic per l’estacionament de vehicles de transport i, excepcionalment 
altres vehicles o maquinària, en zones reservades a tal efecte, que s'ha de regir 
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò que disposa 
l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004. 
 
 
Article 2n.  Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització privativa o aprofitament 
especial de terrenys de domini públic local, en la zona reservada a tal efecte i 
amb les limitacions que es disposi, per l’estacionament de vehicles de transport 
i, excepcionalment altres vehicles o maquinària, segons les tarifes que 
s’especifiquen en aquesta ordenança. 
 
 
Article 3r.  Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa regulada per aquesta Ordenança, en 
concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les 
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que es 
beneficiïn de l’aprofitament. 
 
 
Article 4t.  Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 

les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42.1.a i 
42.1.b de la Llei 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 amb l'abast que assenyala l'article 43.1 
de la Llei General Tributària. 



 
3. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de 

d’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei 
general tributària. 

 
4. La responsabilitat s’exigirà, en tot cas, en els termes i d’acord amb el 

procediment previst a la Llei general tributària. 
 
5. Els deutes i responsabilitat el pagament de la taxa seran exigibles a qui els 

succeeixin per qualsevol concepte en la respectiva titularitat. 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
 
Article 6è. Tipus i tarifa 
 
1. Les quantitats a satisfer per la taxa regulada en aquesta ordenança que 

s’aplicarà a l’aparcament de vehicles de transport són les fixades en la tarifa 
continguda en l’apartat següent. 

 
2. Les tarifes de la taxa són les següents: 
 
Tipus  Tarifa  
  
a) Vehicles de transport   
•••• Ús del servei de forma puntual 3,00 €/dia 
•••• Ús del servei de forma continuada 50,00 €/mes 
  
b) Altres vehicles i maquinària   
•••• Dimensió < 25 m2 25,00 €/mes 
•••• Dimensió > 25 m2 50,00 €/mes 

 
 
Article 7è. Meritament de la taxa 
 
La taxa s’acredita quan s’iniciï l’aprofitament especial del domini públic local en 
la zona reservada a aparcament de vehicles de transport, i prèvia sol·licitud de 
les persones interessades. 
 
En el supòsit en que l’ús del servei es realitzi de forma continuada el 
meritament de la taxa tindrà lloc el primer dia de cada mes. 
 
L’ús del servei s’entendrà prorrogat mes a mes, entretant el subjecte passiu no 
sol·liciti la baixa del servei, que tindrà efectes en el mes següent a la sol·licitud 



de baixa. Si bé, la tarifa s’actualitzarà anualment d’acord amb l’ordenança 
vigent. 
 
Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa s'han de liquidar per cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles, tant pel que fa al moment 
de sol·licitar l’alta com quan es produeixi la baixa. 
 
 
Article 8è.  Obligació de pagament 
 
El pagament de la taxa s'ha de realitzar: 
 

a) Tractant-se d'autoritzacions o d'aprofitaments d’ús puntual, per ingrés 
directe en la Tresoreria Municipal o a on estableixi l'Ajuntament. 

 
b) Tractant-se d’autoritzacions d’ús continuat la quota corresponent al 

primer període es liquidarà en la Tresoreria Municipal, i a partir de la 
mensualitat següent es pagarà mitjançant domiciliació bancària, les 
dades de la qual s’hauran facilitat en la sol·licitud. 

 
 
Article 9è.  Exempcions i bonificacions 
 
No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les establertes per llei. 
 
 
Article 10è.  Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i a les sancions tributàries que, en relació a 
la taxa regulada en aquesta ordenança, resultin procedents, s’ha d’actuar 
d’acord amb allò que disposen els articles 183 i següents de la Llei General 
Tributària. 
 
 
Article 11è.  
 
Aquesta ordenança fiscal es complementa amb el reglament de funcionament 
de l’aparcament de camions municipal. 
 
 
Disposició Final  
 
La present ordenança, un cop aprovada provisionalment es sotmetrà a 
informació pública, esdevenint aprovada definitivament si no es presenten 
al·legacions. Entrarà en vigor el dia que es publiqui integrament al Butlletí 
Oficial de la Província. Pel que fa a la vigència, hi romandrà fins a la seva 
modificació o derogació expresses. 



 
 
Diligència 
 
Per a fer constar que la present ordenança, que consta de 11 articles, va ser 
aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 19 de març de 2009, i 
modificada per l'acord Plenari de data 23 de desembre de 2009, que en va fer 
l’aprovació definitiva. La nova redacció de l’ordenança s’aplicarà a partir de l’1 
de gener de 2010. 
 
 
Riudoms, 19 de desembre de 2012 
 
Vist i plau 
L'alcalde,                        La secretària interventora, 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Cruset Domènech                         Marta Cuesta García 


