ORDENANÇA FISCAL NÚM 3.14 REGULADORA DE LA TAXA PER
l’ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN L’APARCAMET SOTERRAT DEL CARRER
PERE ALDAVERT DE MATADEPERA.
Article 1r.- Fonament i naturalesa
De conformitat amb el disposat en els articles 15 a 19, 20, 24 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'estacionament de
vehicles en l'aparcament subterrani situat en el carrer Pere Aldavert, que es regirà per
les normes legals i reglamentàries que resultin d'aplicació i per les disposicions de la
present ordenança.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa o l'aprofitament
especial del domini públic local com a conseqüència de l'estacionament de vehicles en
l'aparcament soterrat situat en el carrer Pere Aldavert.
Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques així com les entitats que es refereix l'article 35.4 de la Llei General
Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en
benefici particular, que siguin conductors de vehicles que estacionin els mateixos en
l'aparcament soterrat del carrer Pere Aldavert, en els termes establerts en aquesta
ordenança.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris o titulars dels
vehicles que siguin estacionats en el citat aparcament subterrani, en els supòsits
previstos en la present ordenança.
Article 4t.- Responsables
Seran responsables solidaris o subsidiaris del deute tributari, les persones o entitats
que es refereixen els articles 41 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.
Article 5é.- Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança es determinarà per aplicació de
la següent TARIFA:

Preu minut
Preu hora
Preu màxim /dia

0,0257 €
1,54 €
18,49 €
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Abonament 24 hores
Abonament diürn
Abonament nocturn
Abonament matins
Abonament tarda
Abonament motos 24 hores

57,90 €
49,14 €
38,96 €
34,75 €
36,83 €
38,33 €

Aquest imports no inclouen l’impost sobre el valor afegit.
L’explotació per rotació permetrà l’accés de vehicles a l’aparcament soterrat durant
l’horari d’obertura que serà de 7 h a 22 h de dilluns a diumenges, inclosos festiu.
L’explotació es farà per períodes no superiors a un any, renovables any en any fins al
final de la concessió.
La facturació en la modalitat de rotació, es farà per minuts sencers. En cas de pèrdua
de tiquets s’aplicarà la tarifa per dia/es corresponents. L’import final serà el resultat de
l’estada en minuts pel preu de tarifa/minut i arrodonit, el preu final, a un múltiple de
0,05 euros, immediatament inferior.
La facturació de les places destinades a la modalitat d’abonaments es realitzarà per
mesos naturals, entre el dia 25 del mes anterior i el primer dia del mes corrent . Per als
usuaris que contractin l’abonament de la plaça en dia diferent del primer del mes, la
facturació es prorratejarà entre els dies de ocupació efectiva de la plaça.
Article 6é.- Meritament
La taxa es meritarà en el moment que s'efectuï l'entrada del vehicle en l'aparcament
soterrani o quan es produeixi l'ús privatiu o aprofitament especial, mitjançant
l'estacionament de vehicles en l'aparcament, durant els dies i hores establerts, i en els
termes recollits en la present ordenança, el contracte concessió del servei públic i en el
Reglament del Servei.
Article 7é.-Exempcions i bonificacions
No es reconeixerà exempció ni bonificació alguna en l'exacció d'aquesta taxa.
Article 8é. Règim de declaració i d’ingrés
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació en el supòsit de les tarifes de rotació. El
pagament s’efectuarà en les màquines expedidores de tiquets acreditatius del pagament
realitzat, instal·lades dins de l’aparcament.
En el supòsit de les places destinades a abonament el règim de declaració i ingrés serà
el que resulti de la relació amb l’empresa concessionària del servei, respectant la
normativa que regula la recaptació dels ingressos tributaris.
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Article 9é. Règim de gestió del servei públic
La gestió del servei públic del aparcament soterrani del carrer Pere Aldavert es realitza
de forma indirecta mitjançant la formula de la concessió. El contractista està obligat
prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a
utilitzar-lo en les condicions establertes en el contracte i mitjançant l'abonament de la
contraprestació econòmica compresa en les tarifes aprovades i contingudes e l’article
cinquè de la present ordenança.
Correspon al concessionari adoptar les mesures oportunes per a la correcta expedició
dels tiquets acreditatius del pagament i controlar l’incompliment de les obligacions
tributàries dels conductors que han estacionat els seus vehicles.
La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa correspondrà al concessionari.
L’import de la recaptació formarà part dels ingressos a percebre pel concessionari, en les
condicions fixades a l’acord pel qual es va adjudicar la concessió del servei públic i en el
contracte administratiu resultant.
Article 10é.- Infraccions tributàries
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació
de les sancions que per les mateixes corresponguin en cada cas, s'aplicarà el règim
regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i
desenvolupen.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a Matadepera,
5 de novembre de 2012, i publicada definitivament al BOP de 28 de desembre de
2012, començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2013 i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents..
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