AJUNTAMENT DE LA REIAL VILA
DE

MÓRA LA NOVA

AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

ORDENANÇA FISCAL 32PP reguladora del preu públic per la prestació del servei
de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions de recàrrega de titularitat
municipal
Article 1.- Fonament i naturalesa
_
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola,
i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de
conformitat amb allò disposat a l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei de recàrrega de
vehicles elèctrics en estacions de recàrrega de titularitat municipal, que es regirà per la
present Ordenança Fiscal i les normes del qual s’atenen a allò previst als articles 41 a
47 de l’esmentada Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
_
Article 2.- Fet imposable
_
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la prestació del servei de recàrrega
de vehicles elèctrics en estacions de recàrrega de titularitat municipal.
_
Article 3.- Subjecte passiu
_
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
-LGT-, que sent titulars de vehicles elèctrics recarreguin els mateixos a les estacions
de recàrrega de titularitat municipal.
_
2.- Així mateix, respondran del deute tributari solidari o subsidiàriament, els
responsables tributaris en els termes dels articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària -LGT_
Article 4.- Meritació i obligació de contribuir
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Es transcriu el text íntegre del text regulador del Preu Públic:
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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Móra la Nova en sessió ordinària
celebrada en data 29/07/2020, va acordar l’ establiment del preu públic per la prestació
del servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions de recàrrega de titularitat
municipal, el text íntegre del qual es fa públic en compliment d’allò disposat a l’article
45.1.a) de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques -LPACAP-.
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_
El preu públic es meritarà quan es recarregui el vehicle elèctric a les estacions de
recàrrega de titularitat municipal.

_
Concepte
Recàrrega de vehicles
estacions municipals
_

elèctrics

Preu públic (IVA Inclòs)
en 0,29 € el Kwh

_
Article 6.- Gestió del servei
_
1er.- El subjecte passiu realitzarà la càrrega segons les instruccions que s’indiquen en
l’estació de recàrrega, i en el seu cas de les instruccions d’una aplicació informàtica
(app) que vagi lligada a l’estació de recàrrega.
_
2n.- El subjecte passiu es compromet a realitzar un ús correcte i diligent de l’estació de
recàrrega, sent responsable de l’ús indegut de l’estació.
_
3er.- La zona d’aparcament reservada per al vehicle que realitzi la càrrega serà
utilitzada única i exclusivament per realitzar la recàrrega, sense que pugui utilitzar-se
per a l’aparcament del vehicle sense efectuar cap recàrrega.
_
En conseqüència, el vehicle només podrà estar estacionat en el punt de recàrrega
mentre duri l’operació de recàrrega.
_
Article 7.- Drets i deures dels usuaris
_
a) Drets
_
1. Els usuaris tindran dret a utilitzar els punts de càrrega que l’Ajuntament tingui
implementats.
_
2. A què el punt de càrrega estigui en condicions d’utilització per al vehicle elèctric de
l’usuari, per a la qual cosa prèviament haurà de comprovar la compatibilitat del punt de
connexió del vehicle amb l’estació de càrrega.
_
3. El preu públic per la càrrega del vehicle comprèn la utilització del domini públic
habilitat a tal efecte.
_
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El preu públic s’exigirà conforme les bases i tarifes que es determinen a
l'epígraf següent:
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_
Article 5.- Tarifa
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b) Deures

_
Article 8.- Infraccions ì Sancions
_
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que per les mateixes corresponguin en cada cas,
s’aplicarà el règim regulat a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària LGT-, i a la resta de disposicions que la desenvolupen.
_
Disposició Final
_
La present Ordenança entrarà en vigor, un cop publicada la seva aprovació al “Butlletí
Oficial de la Província”, el dia següent a la seva publicació romanent en vigor fins la
seva modificació o derogació expressa.
Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, els interessats podran
interposar recurs Contenciós – Administratiu davant la Sala del mateix ordre del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dins del termini de dos mesos des del dia
següent a la publicació d’aquest Edicte.

Móra la Nova, a la data de la signatura electrònica
El secretari-interventor
Josep Maria Piñol Jurado

CPISR-1 C
Josep Maria
Piñol Jurado

Signat digitalment per
CPISR-1 C Josep Maria
Piñol Jurado
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_
2. Abonar les tarifes corresponents al preu públic per la recàrrega del vehicle elèctric.
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_
1. Realitzar un ús correcte i diligent de l’estació de càrrega.
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_
Seran deures dels usuaris dels allotjaments turístics els següents:

