ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS NÚM. 3.12. PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D’APARCAMENT SUBTERRANI JOAN MIRÓ

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març),
aquest municipi estableix el preu públic per a la prestació del servei d’aparcament
subterrani Joan Miró que es regirà per la present Ordenança.
ARTICLE 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable l’aparcament de vehicles, com turismes, motocicletes i
ciclomotors, així com altres que expressament s’autoritzin en l’aparcament subterrani
Joan Miró, a través de les places de rotació (estades eventuals), estades prolongades i de
residents.
ARTICLE 3. Subjectes passius
Són subjectes passius del preu públic en concepte de contribuents, les persones físiques
o jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària que sol·licitin o resultin beneficiats per la utilització de l’aparcament
municipal.
ARTICLE 4. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en la present Ordenança els conductors
de vehicles, siguin o no titulars dels mateixos, que utilitzin l’aparcament subterrani de
Joan Miró, en les condicions que estableixi el Reglament d’explotació i d’ús de dit
aparcament.
ARTICLE 5. Obligació de pagament
L’obligació de contribuir neix quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet
imposable.
S’entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació per part del subjecte passiu
de la corresponent sol·licitud de prestació del servei. En el cas de places de residents
l’obligació de pagament neix en el moment de l’adjudicació de la plaça.
ARTICLE 6. Responsables
En matèria de responsabilitat en relació a aquest preu públic s’estarà a allò disposat en
l’article 41 i següents de la Llei General Tributària.
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ARTICLE 7. Quantitat
La quantitat del preu públic regulat en la present ordenança serà la fixada en les tarifes
contingudes en l’annex.
Les tarifes establertes no comprenen l’Impost sobre el Valor Afegit, que es repercutirà
d’acord amb la normativa que el regula.
ARTICLE 8. Beneficis fiscals
Llevat dels vehicles de titularitat municipal no s’aplicarà cap exempció, bonificació ni
reducció en relació a aquest preu públic.
ARTICLE 9. Normes d’aplicació i gestió de les tarifes
1. Les tarifes màximes del servei seran les establertes en la present Ordenança
degudament aprovades pel Ple de la Corporació.
L’òrgan competent de l’Ajuntament fixarà anualment els preus públics a exigir en
funció del cost dels serveis.
2. El servei es regularà, en el cas de les places en rotació (estades eventuals), mitjançant
control horari per tiquets-rebut que s’abonaran una vegada finalitzi la prestació del
servei.
La quantificació del termini de temps que ha de servir de base per a la determinació
de la tarifa d’aquest preu públic serà el resultat de la diferència entre l’hora de retirada
o sortida del vehicle i l’hora d’entrada del mateix en el recinte de l’aparcament, segons
el tiquet-rebut expedit per les instal·lacions de control que a tal finalitat s’habilitin.
Una vegada efectuat l’abonament de l’import corresponent a l’estada del vehicle,
l’usuari haurà d’abandonar l’aparcament en un termini màxim de 15 minuts, en cas
contrari, podrà cobrar-se l’import de la fracció o fraccions que excedeixin de dit temps
fins efectuar la sortida.
Es cobrarà a l’usuari que estacioni indegudament el vehicle l’import corresponent a
tantes places que ocupi o impedeixi l’aparcament a altre vehicle.
Serà requisit imprescindible la presentació del tiquet rebut per a efectuar el pagament
d’aquest preu públic. En cas de no presentar el tiquet rebut en el moment d’efectuar
la sortida del vehicle, serà objecte de pagament l’import corresponent a 24 hores
d’utilització consecutiva d’utilització de l’aparcament per dia d’estada.
3. Els preus corresponents a estades prolongades (lloguers i ‘packs’) s’abonaran sempre
per mesos complets qualsevol que sigui el dia en que s’iniciï o finalitzi l’ús de la
plaça. L’abonament s’efectuarà abans del dia 5 del mes que s’abona. Si en dit termini
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no s’ha produït el pagament es procedirà a anul·lar la targeta de l’aparcament i es
requerirà a l’interessat que realitzi el pagament en els següents 5 dies tot amb
l’advertència de que si no ho realitza perdrà el dret a l’abonament.
En funció de la demanda es podran contemplar fraccions de les modalitats de les
estades prolongades (setmanals o quinzenals) sent el preu públic corresponent a
aplicar la part proporcional respecte de l’anterior. En aquest cas l’abonament
s’efectuarà el mateix dia en que s’iniciï la sol·licitud de la prestació del servei.
Si abans o desprès de les hores que determinen les estades prolongades el vehicle
roman a l’aparcament, es realitzarà una sola liquidació aplicant la tarifa corresponent
a les estades eventuals computant el temps excedit en un sol bloc. A cada usuari
d’estades prolongades se’ls hi atorgarà un comandament a distància i/o targeta de
control per l’obertura i tancament de la porta d’accés.
Cada usuari serà responsable del correcte manteniment i ús del comandament a
distància i/o targeta de control. En cas de pèrdua i/o deteriorament haurà de fer
efectiu l’import corresponent establert per aquest concepte a les tarifes
4. Els preus corresponents a estades promocionals s’abonaran sempre pel seu import
complet. Si abans o desprès de les hores que determinen les estades promocionals el
vehicle roman a l’aparcament, es realitzarà una sola liquidació aplicant la tarifa
corresponent a les estades eventuals computant el temps excedit en un sol bloc.
Serà requisit imprescindible la presentació del tiquet rebut per a efectuar el pagament
d’aquest preu públic. En cas de no presentar dita targeta en el moment d’efectuar la
sortida del vehicle, serà objecte de pagament l’import corresponent a 24 hores
d’utilització consecutiva d’utilització de l’aparcament per dia d’estada.
5. En el cas de les places atorgades en concessió, el sol·licitant haurà d’abonar la tarifa
establerta en el moment del seu atorgament a més de les despeses de comunitat que
seran abonades abans del dia 5 del mes que s’abona.
A cada adjudicatari se li atorgarà un comandament a distància i/o targeta de control
per l’obertura i tancament de la porta d’accés.
Cada adjudicatari serà responsable del correcte manteniment i ús del comandament
a distància i/o targeta de control. En cas de pèrdua i/o deteriorament l’adjudicatari
haurà de fer efectiu l’import corresponent establert per aquest concepte a les tarifes.
ARTICLE 10. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions així com a la determinació
de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el règim regulat en la
Llei General Tributària i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
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ARTICLE 11. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres
disposicions concordants que les desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2022, i seguirà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa
ANNEX DE TARIFES

CONCEPTE

MODALITAT

TARIFA
MÀXIMA

1. Lloguer aparcament, tot el dia (EUR/mes)

T

84,15 €

2. Lloguer aparcament, tot el dia (EUR/mes)

C/M

76,50 €

3. Lloguer nit, de 20 h a 8 h (EUR/mes)

T

41,31 €

4. Lloguer nit, de 20 h a 8 h (EUR/mes)

C/M

33,66 €

5. Lloguer nit, de 20 h a 8 h, més cap de setmana
(EUR/mes)

T

58,14 €

6. Lloguer nit, de 20 h a 8 h, més cap de setmana
(EUR/mes)

C/M

50,49 €

7. Pack esports, 2 h, 3 dies/setmana (EUR/mes)

T

30,60 €

8. Pack esports, 2 h, 3 dies/setmana (EUR/mes)

C/M

22,95 €

9. Pack ‘mestres’, 8,30-17 h (EUR/mes)

T

53,55 €

10. Pack ‘mestres’, 8,30-17h (EUR/mes)

C/M

45,90 €

11. Pack ‘botiguers’, 9-21h (EUR/mes)

T

61,20 €

12. Pack ‘botiguers’, 9-21h (EUR/mes)

C/M

53,55 €

T

26,01 €

13. Pack família, 4 h/setmana (EUR/mes)
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C/M

18,36 €

15. Abonament mensual, 24 hores

T/C/M

70,92 €

16. Abonament, 100 hores/mes

T/C/M

40,80 €

17. Abonament 100 hores/mes

T/C/M

25,50 €

18. Pàrquing per hores, 1a hora (EUR/hora)

T/C/M

2,75 €

19. Pàrquing per hores, a partir 2a hora (EUR/hora)

T/C/M

2,30 €

20. Pàrquing per minut (EUR/minut)

T/C/M

0,04 €

21. Promoció dia de mercat (6h-22h) (EUR/dia)

T/C/M

6,12 €

22. Promoció una nit (EUR/nit)

T/C/M

4,59 €

23. Lloguer traster (EUR/mes)

T/C/M

61,20 €

24. Lloguer aparcament més traster (EUR/mes)

T/C/M

117,81 €

25. Cessió d’ús a 50 anys de plaça d’aparcament

T

15.300,00 €

26. Cessió d’ús a 50 anys de plaça d’aparcament

C/M

12.240,00 €

27. Cessió d’ús a 50 anys plaça de pàrquing +
traster

T

19.890,00 €

28. Cessió d’ús a 50 anys plaça de pàrquing +
traster

C/M

16.830,00 €

14. Pack família, 4 h/setmana (EUR/mes)

29. Despeses de comunitat (concessionaris de
places) (EUR/quadrimestre)
30. Vals al portador/tarja de 1 hora (talonari de 50
unitats)
31. Per pèrdua de comandament a distància i/o
targeta de control
T: Turismes C: Ciclomotors M: Motocicletes
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T/C/M
T/C/M

T/C/M

61,20 €
7,65
7,65

