AJUNTAMENT DE GOLMES

Ordenança fiscal núm. 20

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER
APARCAMENTS I CÀRREGA I DESCARRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL CLASSE.

Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara d’allò previst en els articles 57 i 30.3h 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 de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
del mencionat text refós legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per entrada
de vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública per aparcaments i
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, que es regirà per la
present ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per la
entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de la via pública per
aparcaments exclusius i per càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
classe, en els termes establerts en l’article 6 d’aquesta ordenança, on es
regulen les tarifes a aplicar.
Excepcionalment els propietaris de guals, hi tindran dret a estacionar en aquells
carrers on no es molesti a cap veí per entrar o sortir de la seva propietat,
sempre que hi posin la targeta identificaria on consta el número de gual
corresponent. Aquesta targeta, serà expedida per l’Ajuntament de Golmés, en
el moment que vinguin a sol·licitar el gual. No obstant, en els carrers del
municipi on l’Ajuntament de Golmés col·loca senyals de prohibició d’estacionar
uns dies determinats a la dreta o a l’esquerra del carrer, els propietaris de guals
no podran, llavors, estacionar davant del seu gual, doncs la senyal
condicionarà l’estacionament i aquesta serà la que ens donarà dret o no a
estacionar davant de la porta del garatge.
Article 3r. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones
físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei
General Tributària, a favor de les quals s’atorguen les llicències per gaudir de
l’aprofitament especials, o aquells que es beneficiïn del mateix, sense haver
sol·licitat la llicència.

Article 4r. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu totes les persones que siguin causants o col·laborin en la
realització d’una infracció tributària.
2. Els copartícips o cotitulars de les Entitats Jurídiques o econòmiques a
que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran
solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les
obligacions tributàries de les mencionades Entitats.
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzessin els actes
jurídics de la seva incumbència per al compliment de les obligacions
tributàries dels seus representants respondran subsidiàriament dels
deutes següents:
a) Qual s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la
sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute
exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import
de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb allò
previst en la Llei General Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals.
L’estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al
pagament de la taxa qual sol·licitin llicència per gaudir dels aprofitaments
especials, necessari per als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per aquells altres usos que immediatament interessen a la
seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Article 6è. Quota Tributària.
La quantitat de la taxa es determinarà d’acord amb el quadre de tarifes
següent:
6.1.- Entrada de vehicles a locals d’ús particular,
amb reserva de fins a 4 ml. lineals:
Per cada gual permanent ………………………………………………… 25 €/any
6.2.- Entrada de vehicles a locals comercials, industrials I anàlegs amb
Gual horari ………………………………………………………….………. 25 €/any
6.2.- Placa de senyalització: 40 €
El preu de la placa se satisfarà per una sola vegada en el moment de sol·licitar
la llicència.

Article 7è. Acreditació.
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment
que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de la concessió de la
llicència, si la mateixa va ésser sol·licitada.
Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar la llicència,
l’acreditació de la taxa té lloc en el moment de l’inici del mencionat
aprofitament.
Article 8è. Període impositiu.
1. L’acreditació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període
impositiu comprendrà l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en que les
quotes es prorratejaran per trimestres naturals.
2. Quan no s’autoritzi la utilització privativa o l’aprofitament especial, o el
mateix no fos possible per causes no imputables al subjecte passiu,
procedirà la devolució de l’import satisfet.
Article 9è. Règim de declaració i ingrés.
1. Quan es concedeix la llicència per procedir a l’aprofitament especial, es
notificarà al subjecte passiu l’import de la taxa corresponent a l’exercici
en curs, que haurà d’ingressar-se en els terminis establerts en el
Reglament general de recaptació.
2. En supòsits d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, la taxa es
notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el
tauló d’anuncis de l’Ajuntament, i en el termini es publicarà en el BOP de
Lleida.
Article 10è. Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per allò disposat en la
Llei General Tributària i en la seva normativa de desenvolupament.
En quan a les infraccions per ocupació d’un gual, serà competència del cos de
mossos d’esquadra, els quals, es limitaran únicament a posar la denúncia i la
corresponent sanció econòmica, però no procediran a la retirada del vehicle.
Disposició addicional.
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o
altra norma de rang legal que afectin a qualsevol elements d’aquesta taxa
seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.

Disposició final.
La present ordenança entrarà en vigor a partir de la publicació de la seva
aprovació definitiva i del text íntegre d’aquesta en el BOP, i en tot cas, amb
efectes des de l’1 de gener de 2010, i continuarà vigent mentre no se n’acordi
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.

