ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
EN LES VIES PÚBLIQUES, I PLACES D'APARCAMENT SOTERRANI MUNICIPAL.

Article 1. Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 20.3, u) i 57 del Real Decret Legislatiu, 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'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 les vies públiques
municipals i places d'aparcament soterrani municipal, també per la col·locació de paranys o
ceps d'immobilització de vehicles per infracció de les ordenances vigents, que es regirà per
la present ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial de domini públic local, que es
produeix per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques i
aparcaments soterranis municipals d’aquest municipi, dintre de les zones i durant les hores
determinades per l’alcaldia.
Altre fet imposable és la immobilització d'un vehicle per infracció de les ordenances vigents.
Als efectes d’aquesta taxa s’entendrà per estacionament la immobilització d’un vehicle dins
de les zones determinades, la durada de la qual passi de dos minuts.
Article 3. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35 de la Llei general tributària que
estacionin els vehicles de tracció mecànica en les vies del municipi o en aparcaments
soterranis municipals dins de les zones que es determinin.
2. És subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari del vehicle, sigui o no el
conductor.
Article 4. Responsables.
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran subsidiàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles del 36 al 43 de
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la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i abast que assenyala la Llei general tributària.
3. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes d’acord amb el procediment previst a
la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals.
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària.
1. Zona blava
1.2 Als estacionaments regulats amb horari limitat, senyalitzats com a zona blava, hi regiran
com a màxim, les següents tarifes per a l’adquisició dels necessaris comprovants d’horari.
0,275 €
0,550 €
1,10 €
2,40 €
4,80 €
8,00 €
4,00 €

a) Quinze minuts
b) Mitja hora
c) Una hora
d) Dues hores
e) Quatre hores
f) Vuit hores
g) Anul·lació de denúncia

1.2 No estaran subjectes al pagament d’aquesta taxa, les persones titulars de targetes
d’aparcament per a persones amb disminució que es estacionin els seus vehicles en
aquestes zones d’estacionament.
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2. Aparcaments soterrani municipal

a) Per cada minut
b) 1 hora
c) 10 hores (de 10h. a 24 h)
d) 1 dia sencer
e) abonaments mensuals (IVA inclòs):
e.1 laboral
e.2 nocturn
e.3 24 hores diàries
e.4 Abonament mensual comerciants
e.5 Abonament mensual de dia, preu especial (7,30 a
15,30 hores de dilluns a divendres)
e.6 motocicletes, 24 hores diàries

0,025 €
1,50 €
14,10 €
14,10 €
56,70 €/mes
35,50 €/mes
85,00 €/mes
40,00 €
22,80 €
41,80 €

3. Col·locació paranys o ceps per immobilització vehicle infractor:
a) per cada col·locació parany o cep
a) per cada sortida grua, sense realitzar el servei complet

54,60 €
50,00 €

Article 7. Meritació.
La taxa meritarà en el moment en què s’efectuï l’estacionament dels vehicles de tracció
mecànica a les vies del municipi dins de les zones i en l’horari que es determinin per
l’Alcaldia, o en els aparcaments soterranis municipals o col·locació del parany o cep
d'immobilització d'un vehicle per infracció de les ordenances vigents.
Article 8. Període impositiu.
El període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament, el qual no pot excedir de la
jornada que per cada zona s’estableix per l’Alcaldia i en funció d’allò disposat en
l’Ordenança reguladora, quan a les zones blaves.
En relació a l'aparcament soterrani municipal s'estableixen tarifes horàries i abonaments
mensuals.
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Article 9. Règim de declaració i d’ingrés.
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en les zones blaves.
En aquest estacionament de duració limitada la taxa s’haurà 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
aquest bitllet durant el temps de l’estacionament en la part interior del parabrises, de forma
totalment visible des de l’exterior.
En allò referent als aparcaments soterranis municipal, l'abonament mensual es farà dintre
dels 5 primers dies de cada mes, i en l'aparcament limitat d'horari s'haurà de proveir del
corresponent tiquet a l'entrada de l'aparcament i realitzar el pagament en el moment de la
sortida, d'acord amb el temps estacionat i regulat en aquesta ordenança.
Article 10. Gestió per concessió.
1. El manteniment de les zones reservades a estacionament correspon al concessionari, el
qual haurà d’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 hagin estacionat els seus vehicles.
2. La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa correspondrà al concessionari.
3. L’import de la recaptació en període voluntari formarà part dels ingressos a percebre pel
concessionari, amb les condicions fixades en l’acord pel qual es va aprovar la concessió.
Article 11. Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
Es considerarà infracció d’aquesta ordenança:
a)
L’estacionament de vehicles sense haver obtingut el rebut corresponent o sense
disposar el rebut de forma visible i identificable.
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b)

L’ús de rebuts falsejats.

c)
L’estacionament de vehicles sobrepassant el període assenyalat en el rebut
corresponent.
d)
L’estacionament incorrecte de vehicles, no respectant els espais delimitats amb
línies de color i obstaculitzant el correcte estacionament dels altres vehicles.
Aquestes infraccions seran sancionades amb una multa de 30,00 €, independentment del
pagament de la despesa de col·locació del parany o cep per immobilització d'un vehicle
infractor o de les despeses de la grua municipal, si cal.
Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a l’endemà de la seva publicació íntegra en el
BOPT i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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