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ORDENANÇA NÚM. 31 

 

 

PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’APARCAMENT 

SOTERRAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA DEL CAP DE  MOIÀ 

 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

 

D’acord amb allò previst a l’article 127 del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i, en virtut 

d’allò disposat en els articles 41 a 47 de la mateixa norma, determinen que els ens 

locals poden establir preus públics per a la prestació dels serveis i la realització 

d’activitats de la seva competència. 

 

Aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei d’aparcament 

en rotació i en pupil·latge en l’aparcament soterrat municipal de la plaça del CAP. 

 

Article 2n. Fet imposable 

 

El fet imposable dels preus públics regulats  en aquesta ordenança consisteix en la 

prestació del servei públic d’aparcament en l’edifici de l’aparcament soterrat municipal 

de la plaça del CAP. 

 

En concret, constitueix l’objecte dels preus públics regulats en aquesta ordenança la 

prestació dels serveis següents, sempre que es realitzin pels serveis municipals. 

 

a) Ús de places d’aparcament de vehicles en pupil·latge de l’aparcament soterrat  

municipal per les persones usuàries abonades. 

b) Ús de places d’aparcament de vehicles i motocicletes de l’aparcament soterrat   

municipal en règim de rotació per persones usuàries i abonades. 

c) Ús dels carregadors elèctrics del aparcament soterrat municipal per les 

persones usuàries. 

 

Article 3r. Subjectes passius 

 

Són subjectes passius i estan obligats al pagament dels preus públics regulats en 

aquesta ordenança  les persones usuàries que es beneficiïn dels serveis indicats a 

l’article anterior i, en concret les persones titulars i/o usuàries dels vehicles que facin 

ús de l’aparcament soterrat municipal. 

 

Article 4t. Meritació 
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L’obligació de contribuir neix en el moment de sol·licitar l’accés a l’equipament i utilitzar 

el serveis regulats en aquesta ordenança. 

 

Article 5è. Responsables i successors 

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com 

a tals a la Llei general tributària . 

2. La derivació de responsabilitat requereix que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 

general tributària i a l’ordenança general. 

 

Article 6è. Preus públics exigibles 

 

Els preus públics s’apliquen pels següents conceptes: 

 

1.-Tarifes per abonament o pupil·latge : 

 
1.1.- Abonament Mensual 24 h: Els usuaris tindran dret a utilitzar una plaça 
d’aparcament reservada i pròpia, amb una tarifa plana en l’aparcament de 
l’equipament, que disposarà de sistema de tanca i/o reserva de plaça de tipus 
manual.  
A l’usuari que esculli aquest sistema de abonament se li farà entrega de dues 
targetes específiques per a l’aparcament per tal de poder accedir en tot 
moment, sempre amb un únic vehicle per torn, no podent accedir amb dos 
vehicles amb el mateix codi d’abonament. 

 
1.2.- Abonament Diürn: Els usuaris tindran dret a utilitzar una plaça 
d’aparcament  amb una tarifa plana en l’aparcament de l’equipament, en una 
franja horària determinada, que es planteja d’inici de 08:00h a 20:00h, tot i que 
aquesta podrà ser modificada en base a necessitats . 
Aquest tipus d’abonament no disposarà de plaça numerada i/o assignada ni 
sistema de reserva de plaça mitjançant tanca o similar.  
A l’usuari que esculli aquest sistema de abonament se li farà entrega de dues 
targetes específiques per a l’aparcament per tal de poder accedir en la franja 
horària contractada, sempre amb un únic vehicle per torn, no podent accedir 
amb dos vehicles amb el mateix codi d’abonament. En cas de que el vehicle 
resti en l’interior de l’equipament un cop finalitzat l’horari de l’abonament se li 
aplicarà la tarifa estàndard que s’haurà d’abonar abans de la retirada del vehicle 
en els punts designats per al pagament dins del propi equipament. 

  
1.3.- Abonament Mensual Nocturn: Els usuaris tindran dret a utilitzar una plaça 
d’aparcament i disposaran d’una tarifa plana per a l’aparcament en 
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l’equipament en una franja horària determinada, que es planteja d’inici de 
20:00h a 08:00h, tot i que aquesta podrà ser modificada en base a necessitats 
de l’equipament. Aquest tipus d’abonament no disposarà de plaça numerada 
i/o assignada ni sistema de reserva de plaça mitjançant tanca o similar. A 
l’usuari que esculli aquest sistema de abonament se li farà entrega de dues 
targetes específiques per a l’aparcament per tal de poder accedir en la franja 
horària contractada, sempre amb un únic vehicle per torn, no podent accedir 
amb dos vehicles amb el mateix codi d’abonament. En cas de que el vehicle 
resti en l’interior de l’equipament un cop finalitzat l’horari de l’abonament se li 
aplicarà la tarifa estàndard que s’haurà d’abonar abans de la retirada del vehicle 
en els punts designats per al pagament dins del propi equipament. 

 
1.4.- Abonament mensual Motocicletes: Aquestes places de motocicleta amb 
abonament mensual s’adjudicaran a través del corresponent tràmit de 
designació per part de l’Ajuntament, tal i com s’exposa en el reglament del 
servei. Aquestes places disposaran d’una tarifa plana per a l’aparcament en 
l’equipament en una franja horària determinada, que es planteja la utilització de 
la plaça durant les 24h, tot i que aquesta podrà ser modificada en base a 
necessitats de l’equipament. Aquest tipus d’abonament disposarà de plaça 
numerada i/o assignada. A l’usuari que esculli aquest sistema de abonament 
se li farà entrega de una targeta específica per a l’aparcament per tal de poder 
accedir en la franja horària contractada. 

  

2.-Tarifes per rotació : 

  
2.1.- Tarifa estàndard vehicles: Els usuaris tindran dret a la utilització d’aquelles 
places d’aparcament rotatives i que es posen a disposició per a qualsevol usuari 
de l’aparcament per a vehicles. Tant a l’entrada com a la sortida de 
l’aparcament existiran càmeres de lectura de matrícula que vincularan 
l’aparcament de les hores o fracció amb les tarifes públiques aprovades i que 
es defineixen en el corresponent expedient. Aquest tipus de tarifa no disposarà 
de plaça numerada i/o assignada ni sistema de reserva de plaça mitjançant 
tanca o similar. En cas de que el vehicle resti en l’interior de l’equipament un 
cop finalitzat l’horari de obertura se li aplicarà la tarifa estàndard. 
 
2.2.- Tarifa estàndard motocicletes:  Els usuaris tindran dret a la utilització 
d’aquelles places d’aparcament rotatives i que es posen a disposició per a 
qualsevol usuari de l’aparcament per a motocicletes. Tant a l’entrada com a la 
sortida de l’aparcament existiran càmeres de lectura de matrícula que 
vincularan l’aparcament de les hores o fracció amb les tarifes públiques 
aprovades i que es defineixen en el corresponent expedient.  
Aquest tipus de tarifa no disposarà de plaça numerada i/o assignada ni sistema 
de reserva de plaça mitjançant tanca o similar. 
 

2.3.-Tarifa carregadors elèctrics : Tant a l’entrada com a la sortida de l’aparcament 
existiran càmeres de lectura de matrícula que vincularan l’aparcament de les hores 
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o fracció amb les tarifes públiques aprovades i segons l’energia consumida en la 
càrrega.  

  

Article 7è. Quota tributària 

 

La quantia del preu públic, que inclou l’impost sobre el valor afegit, es determina pels 

conceptes següents :  

 

Concepte B.I. IVA TARIFA 

Abonament mensual 24 h 41,32 €  8,68 € 50,00 € 

Abonament mensual diürn 24,79 € 5,21 € 30,00 € 

Abonament mensual nocturn 20,66 € 4,34 € 25,00 € 

Abonament motocicletes 20,66 € 4,34 € 25,00 € 

Tarifa reduïda 2 primeres hores 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Tarifa estàndard vehicles– Preu/minut 0,0207 € 0,0043 € 0,0250 € 

Tarifa estàndard motocicletes -  Preu/minut  0,0138 € 0,0029 € 0,0167 € 

Tarifes carregadors elèctrics – Preu/KW  0,2800€ 0,0600 € 0,3400 € 

 

Article 8è.-Bonificacions 

 

No es preveuen bonificacions ni beneficis fiscals. 

 

Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés. 

 

1. El pagament de les tarifes d’aparcament en rotació a l’aparcament soterrat 

municipal podrà ser fet en metàl·lic, amb targeta de crèdit o de manera telemàtica, 

segons els mitjans de pagament l’aparcament  permeti.  

2. El pagament de la tarifa s’acreditarà mitjançant el rebut expedit per una màquina 

validadora o el registre telemàtic del pagament.  

3. El pagament de la tarifa d’abonat en un aparcament  municipal s’acreditarà 

mitjançant el rebut corresponent. El cobrament  es realitzarà de l’1 al 15 de cada mes  

mensualment mitjançant domiciliació bancaria.  

Els usuaris abonats, hauran de comunicar la seva baixa amb una antelació de 2 mesos 

a la a la finalització del servei, de conformitat amb allò establert en el Reglament de 

funcionament del servei. 

Quan es donin d’alta es prorratejarà el seu import en funció dels dies que hagi utilitzat 

l’aparcament. 
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4. La sol·licitud d’abonaments s’haurà d’efectuar directament a l’OAC. La resta de 

condicions relatives a l’ús de l’aparcament soterrat municipal en qualitat d’abonat es 

regularan mitjançant el Reglament d’us de l’aparcament. 

 

Article 10è.- Infraccions i sancions. 

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 

reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 

Llei General Tributària i l’Ordenança General. 

 

Disposició Addicional. 

 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal 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 fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 

sessió celebrada el 21 de desembre de 2022 i que ha quedat definitivament aprovada 

en data 22 de març de 2023, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació 

expressa. 


