
 AJUNTAMENT DE BEGUR                                     
Pl. de l’Església, 8 - 17255-BEGUR (Girona)     Tel. 972-624020   Fax. 972-623588      www.begur.cat     secretaria@begur.cat 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25. 

TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA EN LES 

VIES PUBLIQUES MUNICIPALS. 

 

Article 1. Fonament i naturalesa. 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.u) de la Llei 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 

15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de 

tracció mecànica en els vies públiques municipals que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

Article 2. Fet imposable. 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que es 

produeix per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d'aquest 

municipi, dintre de les zones determinades per l'alcaldia presidència. 

1. Als efectes d'aquest preu públic s'entendrà per estacionament qualsevol immobilització d'un 

vehicle la durada de la qual passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius 

de circulació. 

2. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l'estacionament dels vehicles 

següents: 

a) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat. 

b) Els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present. 

Article 3. Subjectes passius. 
1.-  Són subjectes passius de la taxa: 

a) En els estacionaments de duració limitada, els conductors de vehicles estacionats en les vies 

públiques, en les zones a l’efecte reservades. 

b) En els estacionament de duració il·limitada, les persones que figuren com titulars dels vehicles 

en el permís de circulació. 

2.-  En els estacionaments de duració limitada, quan s’ignori la titularitat del conductor, es liquidarà 

la taxa al titular del permís de circulació de vehicle. 

Article 4. Responsables. 

1.-  Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants 

d'una infracció tributària o que collaborin a cometre-la. 

2.-   Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix 

l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 

respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 

3.- En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries 

pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles 

solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 

4.-  Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència 

per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels 

deutes següents: 

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 

c)  En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions 

tributàries pendents en la data de cessament. 

5.-   La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la 

Llei General Tributària. 

6.-   Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a 

gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran 

exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica. 



7.-  L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del 

titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de 

l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, 

el Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de 

l’explotació econòmica. 

Article 5. Beneficis fiscals. 
1.-  L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la 

taxa quan sol·licitin llicència per a estacionar amb duració il·limitada determinats vehicles, 

sempre que l’estacionament sigui necessari per als serveis públics de comunicacions que 

exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana 

o a la defensa nacional. 

2.-  No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

Article 6. Quota tributària. 

1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa continguda en 

l’apartat següent: 

ZONA BLAVA   
Primera mitja hora (màxim 3 hores) 0,52 € 
Primera hora (màxim 3 hores) 0,93 € 
Per cada mitja hora de més  (màxim 3 hores) 0,36 € 
APARCAMENTS  
Mas Mató (per dia) 3,00 € 
Aiguafreda (per dia) 3,00 € 
Sa Tuna (per dia) 3,00 € 
Vinya de l’Artiga (per dia) 3,00 € 
Cruïlla de Sa Riera (Coll) (per dia) 3,00 € 
Fornells Cap Rubí (per dia) 3,00 € 
Aiguablava pavimentat (per hora) 3,00 € 
Aiguablava terra – Comal (per dia) 3,00 € 
Platja del Racó – Illa Roja (per minut) 0,033 € 
Plaça dels Indians (per minut) 0,033 € 
Sot d’En Ferrer (per minut) 0,033 € 
Font de Baix (per minut) 0,033 € 
Avinguda Onze de Setembre – cobert (per minut) 0,033 € 
Avinguda Onze de Setembre – cobert (per dia) 20,00 € 
Avinguda Onze de Setembre – cobert (d’octubre a maig – per dia) 2,00 € 
Abonament temporada per residents 65,00 € 
Carrer de Vera  330,00 € 
Aparcament Sa Riera 220,00 €  

Els veïns de Begur que estiguin al corrent del pagament de l’IVTM podran utilitzar gratuïtament 

tots els aparcaments amb abonament diari, excepte el cobert de l’Avinguda Onze de Setembre. 

També podran utilitzar gratuïtament, amb les mateixes condicions, les Zones blaves de la Riera del 

Mas Mató i El Racó – límit – Terme. 

En horari de nou del matí a dotze del migdia, la primera hora, serà gratuïta, per tothom, als 

aparcaments del Sot d’en Ferrer i de la Font de Baix.  

Es aparcaments del Carrer de Vera són d'ús exclusiu dels seus adjudicataris i per tant no són d'ús 

públic. 

2.- Anul·lació de denúncia, en zones blaves. 

Per manca de comprovant horari: 10 EUROS. 

Per sobrepassar el límit horari indicat al comprovant: (entre 60 i 120 minuts)  4,00 EUROS. 

En cas de no obtenir el comprovant per enervar els efectes de la denúncia, la sanció, segons 

l’ordenança de circulació, és de 60,00 EUROS. 

Article 7. Acreditament. 
1.-  Quan es tracti de l'estacionament de vehicles de durada limitada la taxa s’acreditarà en el 

moment que s'efectuï aquest estacionament en les vies públiques. 



2.-  Quan es tracti de l'estacionament de vehicles sense limitació  en la seva durada, periòdicament 

el dia 1 de gener de cada any. Les quanties corresponents tindran caràcter irreduïble. 

Article 8. Període impositiu. 
1.- Quan es tracti d’un estacionament de duració limitada, el període impositiu coincideix amb el 

temps d’estacionament. 

2.- Quan es tracti d’un estacionament de duració i limitada, l’autorització de la qual s’estén a varis 

exercicis, el període impositiu comprendrà l’any natural. 

Article 9. Règim de declaració i ingrés. 
1.-  La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

2.-   Quan es tracti de l’estacionament de duració limitada la taxa s’hauria de pagar en el moment de 

l’inici de dit estacionament. El pagament s’efectuarà en les màquines expedidores de bitllets 

acreditatius del pagament realitzat, instal·lades en les vies públiques, havent de figurar, durant 

el temps de l’estacionament aquest bitllet en la part interior del parabrises, de forma totalment 

visible des de l’exterior. 

3.-   En els supòsits en què es sol·liciti autorització per estacionar determinat vehicles en règim de 

duració il·limitada,  juntament amb la corresponent sol·licitud d’autorització es presentarà 

degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 

4.-   En els supòsits d’autorització per estacionar determinats vehicles sense limitació d’horari, quan 

aquesta autorització s’estengui a varis exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà en la 

Tresoreria Municipal durant el mes de gener. 

El distintiu acreditatiu del pagament haurà de figurar en lloc visible sempre que el vehicle es trobi 

estacionat en l’espai de la via pública autoritzat. 

Article 10. Notificacions de les taxes. 

1.-  En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera 

liquidació  té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el 

registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant 

l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es 

publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. 

2.-   A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de 

caràcter periòdic  regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació 

dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que 

el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al que 

substitueix. 

Article 11. Gestió per concessió. 
1.-   El manteniment de les zones reservades a estacionament corresponent al concessionari, a qui el 

mateix complet adoptar les mesures oportunes per a la correcta expedició de tiquets acreditatius 

del pagament i controlar l’incompliment de les obligacions tributàries dels conductors que han 

estacionat els seus vehicles. 

2.-   La gestió i recaptació en període voluntària de la taxa correspondrà al concessionari. 

3.-   L’import de la recaptació en període voluntari formarà part dels ingressos a percebre pel 

concessionari, en les condicions fixades a l’acord pel qual es va aprovar la concessió. 

Article 12. Gestió per delegació. 
Si la gestió del tribut ha estat delegada, les normes contingudes als articles anteriors seran 

aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 26 de març de 2013  (BOP de 

Girona núm. 67 de 8 d’abril de 2013) i començarà a regir el dia 9 d’abril  de 2013 i continuarà 

vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els 

articles no modificats restaran vigents. 

Vist i Plau 

L’ALCALDE,        EL SECRETARI, 

 
 

 


