Ajuntament d’Oliva

Plaça de l’Ajuntament, 1
Tel. 96 285 02 50
Fax. 96 283 97 72
46780 OLIVA

TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
EN LES ZONES DE LES VIES PÚBLIQUES I ALTRES ESPAIS
MUNICIPALS ESPECÍFICAMENT DETERMINATS
ARTICLE 1.-FONAMENT
En ús de les facultats reconegudes als articles 106 de la Llei 7/85,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 57 del Real Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, de conformtat amb allò disposat als articles 15 a 19
de del mateix text legal, s’establix la Taxa per l’estacionament de vehicles
de tracció mecànica a les vies públiques i altres espais del municipi, dins les
zones que es determinen per l’Ajuntament, la qual es regirà per la present
Ordenança Fiscal.
ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE
1.- Constituïx el fet imposable de la taxa l’estacionament de vehicles
de tracció mecànica a les vies públiques i altres espais del municipi, dins les
zones determinades
per l’Ajuntament, en els termes continguts als
següents apartats.
2.-Als efectes de l’aplicació de la present Ordenança, s’entendrà per
estacionament tota immobilització d’un vehicle que excedisca de dos
minuts, sempre que no vinga motivada per imperatius de la circulació.
3.- No es troba subjecte a la taxa regulada per aquesta Ordenança
l’estacionament dels següents vehicles:
a.- motocicletes i ciclomotors
b.- els estacionats en les zones especificament reservades per a la
seua categoria o activitat.
c.- els autotaxis, quan el conductor estiga present.
d.- els vehicles en servei oficial, degudament identificats, propietat de
l’Estat, Generalitat Valenciana o Entitats Locals on estiga integrat el
municipi d’Oliva, destinats directament i exclusiva a la prestació dels
serveis públics de llur competència, quan es troben realitzant tals serveis.
e.- els destinats a l’assistència sanitària pertanyents a la Seguretat
Social o la Creu Roja, així com les ambulàncies en servei.
f.- els pertanyents a minusvàlids, quan es troben en possessió de la
corresponent autorització especial expedida per Delegació Municipal
Competent.
g.- l’estacionament de vehicles automòbils de durada inferior a cinc
minuts, sempre que el conductor es trobe dins d’aquell.
ARTICLE 3.- SUBJECTE PASIU

Són subjectes passius de la taxa els conductors que estacionen els
vehicles, en els termes contemplats a l’article anterior.
ARTICLE 4.- QUOTA TRIBUTARIA
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la
següent:
-Estacionament mínim: 30 minuts, 0,15 euros
-Estacionament màxim:
Moneda
Euro

Temps
120
minuts

Import
1,10 euro

-Preu per hora (temps intermitjos): 0,45 euros
Els pagaments hauran de ser múltiples de 5 cèntims d’euro.
2.- L’Ajuntament podrà autoritzar l’expedició de targetes o altres
documents que habiliten per a l’estacionament durant períodes de temps
més extensos, en els termes i amb destinació a les persones o col·lectius
que el propi Ajuntament determine. El preu d’aquestes targetes serà el
següent:
- per a l’estacionament durant tot un dia: 1,50 euros
- per a l’estacionament durant tota una setmana: 6 euros
3.-Les persones amb minusvàlues podran estacionar durant dues hores
mitjançant un únic pagament de 0,15 euros, als efectes del qual hauran de
disposar de l’oportuna acreditació municipal.”
ARTICLE 5.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
L’obligació de pagament de la taxa naix des del mateix moment de
l’estacionament a les corresponents zones delimitades a que es referix
l’article 1.
El pagament es farà efectiu mitjançant l’obtenció del corresponent
ticket expedit per les corresponents màquines instal·lades o, en el seu cas,
de les oportunes targetes o altres documents d’estacionament que siguen
establerts.
ARTICLE 6.- INCOMPLIMENTS
Els deutes derivats de l’aplicació d’aquesta Ordenança podran ser
exigits mitjançant el procediment de constrenyiment.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries així com de
les sancions que a aquelles puga correspondre, s’estarà a allò disposat als
articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província
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