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27. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL 

SERVEI D’APARCAMENT DE CAMIONS EN PÀRQUING 

MUNICIPAL. 

Data última modificació: 18 de Juliol de 2016-BOP 137 

Article.1.-Fonament i naturalesa. 

Esta Entitat Local, fent ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la 

Constitució Espanyola, d’acord amb el que preveu l’article 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, i en els articles 9, 11 i 15 a 27 del Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

estableix la taxa pel servici d’aparcament no vigilat de camions en pàrquing municipal, i que es regirà 

per les normes d’esta Ordenança Fiscal. 

L’ordenança serà aplicable sols en el pàrquing no vigilat habilitat a l’efecte per l’ajuntament, en 

concret en la parcel·la amb referència cadastral: 3350629YJ3235S0001IU, ubicada en camí del 

Raconet 11, d’este terme municipal de Simat de la Valldigna. L’ Ajuntament només presta servei 

d’aparcament, per la qual cosa, no garanteix la custòdia i conservació dels vehicles aparcats, no 

responent de substraccions de vehicles o efectes que es troben en aquests, per tant, l’Ajuntament, en 

cap cas serà responsable dels danys que esdevinguen a l’interior dels vehicles. 

Article 2n.- Fet imposable. 

Segons el que estableix l’article 20.1 i 20.3.u)[1] del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Reguladora de les Hisendes Locals, constitueix el fet 

imposable de la present Ordenança l’aparcament de camions en el pàrquing municipal ubicat en 

parcel·la amb referència cadastral: 3350629YJ3235S0001IU, camí del Raconet 11, en Simat de la 

Valldigna, amb dictamen ambiental conforme, d’acord amb l’escrit de data 28 d’octubre de 2015, de 

la Comissió Territorial d’Anàlisi Ambiental Integrat de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, 

Canvi Climàtic i desenvolupament Rural, amb llicència d’activitat segons decret numero 460/ 2015 

de data 24 de novembre de 2015 i llicencia de funcionament per decret numero 10/2016 de 14 de 

gener.    

Article 3r.- Subjecte passiu. 

Estan obligats al pagament de la taxa, en concepte de contribuents (subjectes passius), les persones 

físiques o jurídiques que gaudisquen, utilitzen o aprofiten especialment l’aparcament de camions en 

el pàrquing municipal ubicat en parcel·la esmentada, emplaçada al Camí del Raconet 11, i que tinguen 

llicència prèvia per part de l’Ajuntament per  a la utilització de l’ aparcament. 

Article 4t.- Meritació i responsables 

La meritació de la taxa es produirà en el moment de la concessió de la llicència per a la utilització 

de l’aparcament de camions, prèvia sol·licitud de l’interessat. 

La llicència es concedirà per a la utilització privativa de cada plaça d’aparcament i es donarà a 

nom del transportista si és el propietari del vehicle, i si no ho és a nom de persona física o jurídica 
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que en siga propietària i per un determinat vehicle del qual es donaran les dades corresponent que es 

fixe al model de sol·licitud.   

Les llicencies es concediran per un termini de un any prorrogable automàticament, condicionat al 

compliment de les obligacions establertes en la llicència i podran ser revocades cas d’incompliment 

o per raó d’interès públic. 

 Cas que el transportista done de baixa un vehicle i done d’alta un altre la llicència serà valida per 

al nou vehicle del qual s’actualitzaran les seues dades. A l'inrevés també es transmetrà la llicència. 

Sols hi haurà variació en la tarifa a pagar si el tipus de vehicle fora distint i la taxa també, i es farà 

la regularització i l’import a pagar. 

Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb altres persones o Entitats. A estos 

efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

Excepte precepte legal exprés en contra, la responsabilitat serà sempre subsidiària. 

Amb relació a la Responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, caldrà ajustarse al que 

estableixen els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributària. 

Article 5é,- Exempcions i Bonificacions. 

No es concediran exempcions ni bonificacions en relació amb la present taxa. 

Article 6é.- Quota tributaria. 

La quantitat a liquidar i exigir, en concepte de quota tributària, s’obtindrà per aplicació de les 

tarifes següents: 

- Per tramitar la sol·licitud de la llicència .....20€ 

- Tarifa general: 

− Camions de menys de 12 metres de llargària.......…….30€/mes (IVA inclòs) 

− Camions de més de 12 metres de llargària ..........…….35€/mes (IVA inclòs) 

           La taxa es podrà pagar trimestral o anualment. 

En la sol·licitud es farà constar la modalitat de pagament.   

- Una vegada pagada si l’interessat deixa d’utilitzar els servei sols es retornarà  els 

trimestres naturals complets que li queden per gaudir. 

- Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servici públic, l’activitat 

administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es preste, 

procedirà la devolució de l’import corresponent. 



 

simat@simat.org / www.simat.org 3 

 

Article 7.- Gestió. 

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’esta taxa es realitzarà segons el que disposa la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en les altres Lleis reguladores de la matèria, així 

com en les disposicions dictades per al seu desplegament. 

L’adjudicació dels llocs d’aparcament es farà a un vehicle i/o transportista concret, es a dir amb 

matricula determinada i que deurà estar al dia en el pagament de IVTM municipal que li corresponga. 

Si és el cas, hi haurà una llista de reserva i quan es done de baixa algun usuari s’adjudicarà al 

següent de la llista. 

La llista s’actualitzarà cada quatre anys. 

Amb la concessió de la llicencia i una vegada abonada la taxa corresponent, si l’interessat no te 

comandament,  es posarà a disposició del concessionari un comandament a distancia per a l’apertura 

de la porta de l’aparcament. La propietat d’este comandament serà de l’ajuntament de Simat de la 

Valldigna que cobrarà una fiança per assegurar els correcte ús del mateix i per l’import del preu del 

mateix. La pèrdua o deteriorament del comandaments implicarà la pèrdua de la fiança.    

Si l’interessat te un comandament “antic” propi, este s’actualitzarà per tal que puga ser utilitzat de 

forma exclusiva per eixa persona i no depositarà fiança.   

Quan finalitze la concessió l’interessat tornarà a l’ajuntament el comandament a distancia. Cas 

que no el torne l’ajuntament es quedarà la fiança depositada. 

Article 8é.- Baixa per cessament 

En el cas de baixa per cessament, esta haurà de comunicar-se amb almenys un mes d’antelació a 

l’emissió del abono trimestral/ o anual. 

Si la comunicació es produeix una vegada emesa la matrícula el subjecte passiu haurà d’abonar el 

rebut corresponent i sol·licitar la devolució de les quantitats que resten considerant els trimestres 

comptats des de la data del document d’avís. 

La devolució dels rebuts domiciliats, per part de l’entitat corresponent, sense causa justificada, 

suposarà l’extinció del dret a usar la plaça assignada.   

Article 9é.- Obligacions del concessionari. Infaccions i sancions tributaries. 

Els sol·licitants que obtinguen la llicència deuran fer ús de l’aparcament atenent la seua naturalesa 

i destí, de forma que no causen desperfectes al mateix sense perjudici del desgast per un ús normal.   

En cap cas podrà destinar-se l’aparcament municipal a fins diferents a aquells pels quals es va 

concedir la llicència. 

No romandran al pàrquing els vehicles amb carregament classificats com a perillosos per risc 

d’incendi (combustibles, explosius i similars), o per risc de contaminació (productes químics i 

similars). 

No es realitzaran activitats de manteniment, reparació o neteja de vehicles als quals es puguen 

produir vessaments accidentals de combustibles i olis. 
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Una vegada conclòs el període de concessió de la llicencia ( per baixa o finalització de la concessió) 

l’ajuntament podrà practicar quantes comprovacions estime oportunes als efectes del compliment de 

les obligacions i condicions establertes en esta Ordenança i en la llicència per al concessionari. 

Després es podrà tornar la fiança, si esta fixada, o procedir a exigir les responsabilitats que 

corresponguen. 

La neteja interior i la vigilància, si es el cas, correra a càrrec de l’Ajuntament.   

L’ajuntament quedarà exempt de la responsabilitat civil per robatoris produïts a l’interior de 

l’aparcament.   

Els titulars de la llicencia respondran dels danys i perjudicis que per dolo o negligència ocasionen 

a l’aparcament municipal. 

Es prohibeix la realització de maniobres que puguen igualment causar danys a les instal·lacions 

de l'aparcament o a les persones o vehicles que es troben en el seu interior, així com qualssevol classe 

d'actes que puguen pertorbar el normal funcionament d'aquest servei.   

Els usuaris hauran d'ocupar amb el seu vehicle el lloc delimitat en el sòl de l'aparcament, quedant 

prohibit envair l'espai reservat a les places confrontants.   

En tot el referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributària, en concret els articles 181 i següents, així com les seues disposicions de desplegament, 

segons el que disposa l’article 11 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. 

DISPOSICIO ADDICIONAL ÚNICA 

Per a tot el no previst en la present Ordenança, serà aplicable el que estableix el Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes 

i Preus Públics; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’Ordenança 

Fiscal General de l’Ajuntament.   

DISPOSICIO FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província i començarà a aplicar-se a partir del dia següent, continuant en vigor fins la seua 

modificació o derogació expressa.» 


