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Fonament legal
Article 1: Este Ajuntament, de conformitat amb el que establix l'article 106.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la
facultat reglamentària que li atribuïx l'article 15.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
establix la Taxa per la prestació del servici públic d'aparcament de camions,
l'exacció de la qual s'efectuarà amb subjecció al que preveu esta Ordenança i en
la Fiscal General sobre Gestió, Recaptació i Inspecció de tributs locals.
Naturalesa del tribut
Article 2: El tribut que es regula en esta Ordenança, conforme a l'article 20 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, té la naturalesa de taxa fiscal.
Fet imposable
Article 3:
1. El fet que determina la tributació per esta taxa ho constituïx la prestació per
l'Ajuntament del servei públic d'aparcament de camions i autobusos.
2. Per tal d’obtindre el dret d’utilització del servei públic d’aparcament de camions i
autobusos, es tindran en compte els següents criteris:
a) L’ordre de prioritat per assignar la plaça d’aparcament és :
1r.- Vehicles i propietaris que paguen els seus impostos i residisquen a Picanya.
2n.- Vehicles o propietaris que residisquen i paguen els seus impostos a Picanya.
3r.-Vehicles conduïts per veïns de Picanya i que pernocten assíduament en la
localitat
b) L'adjudicació de les places s'ajustarà al barem següent:
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Titulars de fins a 4 vehicles

1 plaça

Titulars de 5 a 8 vehicles

2 places

Titulars de 9 a 12 vehicles

3 places

Titulars de més de 12 vehicles

4 places

c) .- L'Ajuntament es reservarà el dret, com a mínim, d'una plaça lliure en cada
aparcament per a ser ocupada en cas de necessitat per vehicles amb càrrega de
gran valor que hagen de pernoctar a la localitat.
d) En tot cas, el sol·licitant de plaça haurà de presentar, junt amb la sol·licitud, una
declaració jurada que no disposa de local o recinte propi per a l'estacionament
del/s seu/s vehicle/s, la qual en cas de ser conductor assalariat, haurà d'estar
acompanyada d'una fotocòpia del full del llibre d'altes i baixes de treballadors en
què figure l'interessat i que serà compulsada per un organisme oficial.
Subjecte Passiu
Article 4: Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es referix l'article 35 de la Llei
General Tributària, que sol·liciten o que resulten beneficiades o afectades pel
servei local que origina la meritació d'esta taxa.
Exempcions, reduccions i bonificacions
Article 5: D'acord amb el que establix l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, no podran
reconéixer-se altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les
normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació de Tractats Internacionals.
Quota Tributària
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Article 6: La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa s'obtindrà de la tarifa següent:
1.- Per la reserva, cada mes natural de:


Autobusos i camions de més de 3.500 kg: 35 € per vehicle.



Camions de menys de 3.500 kg: 20 € per vehicle.

2.- Comandaments a distància :
Aparcament c/ Taronja
Primer comandament

43 €

Segon comandament

35 €

Aparcament Polígon de Raga
Primer comandament

50 €

Segon comandament

42 €

Meritació:
Article 7: Esta Taxa es meritarà quan s'inicie la realització de l'activitat.
Gestió
Article 8:
1.- (suprimit)
2.- La plaça adjudicada no crea, en cap moment, cap tipus de propietat ni gaudi
indefinit, per la qual cosa haurà de deixar la plaça lliure en el termini de 15 dies a
requeriment de l'Ajuntament.
3.- L'usuari haurà de pintar en la part davantera de la plaça el número de matrícula
del vehicle i en cas de flota d'empresa, el nom d'esta.
4.- No es permetrà la neteja dels vehicles, canvi d'olis o treballs similars, a l'interior
dels aparcaments, ni tampoc a la resta del recinte de l'aparcament.
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5.- Sols es permet l'estacionament, a l'interior del recinte, dels turismes propietat
dels conductors del camions mentres aquests estiguen treballant, sempre que
ocupen la plaça que tinguen adjudicada i no es cause perjudici a altres; si hi ha
més d'un turisme estacionat a cada plaça, serà considerat con un aparcament
inadequat i serà denunciat per la Policia Local. Els vehicles particulars s'aplicaran
les mateixes condicions que per als camions figuren en els apartats 8 i 9.
6.- Cas de cessar en l'activitat, venda del vehicle o canvi de localitat de residència,
haurà de ser comunicat a l'Ajuntament de Picanya i tornar la clau o comandament
a distància, el qual se li lliurarà en el moment de l'adjudicació de la plaça, després
que haja pagat l'import que corresponga i que serà fons perdut. Les avaries o
pèrdues dels comandaments a distància o claus, seran a càrrec de l'usuari.
7.- Queda totalment prohibit fer duplicats de les claus i comandaments a distància,
prestar-ho a persones no autoritzades per a l'estacionament de tercers vehicles o
permetre l'ús de la seua plaça a cap altre no autoritzat.
8.- Qualsevol desperfecte que es cause a les instal-lacions, per motiu de maniobra
del vehicle i especialment dins de l'àmbit de la seua plaça, haurà de comunicar-ho
a la Policia Local als efectes oportuns, i seran a càrrec de qui ocasione els
desperfectes.
9.- L'Ajuntament queda eximit de tota responsabilitat pels danys de qualsevol tipus
de desperfectes, és a dir, robatoris, incendis o altres, que puga patir el vehicle o el
propietari o conductor mentres romanga estacionat als aparcaments municipals.
10.- Serà causa d'expulsió:
a).- L'incompliment de les normes anteriorment descrites, comportarà la
immediata expulsió de l'aparcament de l'infractor, a més de la sanció
econòmica que es fera creditor per la infracció a les Lleis, Decrets o
Ordenances, que en cada cas corresponga.
b).- La comissió de falta greu o delicte contra la propietat dels altres usuaris
de l'aparcament.
c).- Qualsevol altra causa o motiu que vaja en perjuí dels aparcaments i la
seua organització.
d).- La falsedat de la declaració jurada, que a més de l'expulsió quedarà
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subjecte a les sancions derivades de la infracció de l'art. 303 del capítol IV de
la Falsificació de Documents del vigent Codi Penal.
e).- L’impagament de 2 quotes, com a màxim, suposarà la desactivació del
comandament i la anul·lació de l’autorització d’utilització de l’aparcament.
11.- En allò no regulat en estes normes, s'aplicaran les disposicions generals
sobre gestió, liquidació i recaptació de l'Ordenança General de Gestió, Recaptació
i Inspecció de Tributs locals.
Infraccions i sancions
Article 9: Quant a infraccions tributàries i les seues distintes qualificacions així com
en les sancions corresponents, en cada cas regirà la Llei General Tributària,
l'Ordenança Fiscal General i la resta de disposicions d'aplicació.
Vigència
Article 10: La present Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de gener del
2009 i seguirà en vigor en exercicis successius fins que no s'acorde la seua
modificació o derogació.
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