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Ordenança fiscal núm. 3.12

TAXA PER L’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA

Art. 1r. Disposicions generals. 1. D’acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i específicament l’article 57è del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, i de conformitat amb els articles 15è i 19è de la mateixa Llei, s’estableix la taxa per
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques, que es regeix pels articles
20è a 27è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

2. Els conceptes relatius al règim d’estacionament a les vies públiques continguts en aquesta
Ordenança s’interpretaran en els termes establerts a l’Ordenança de Circulació de Vianants i de
Vehicles de 27 de novembre de 1998.

3. Els ingressos obtinguts per l’aplicació de la taxa regulada en aquesta Ordenança aniran
destinats a finançar actuacions orientades a impulsar la mobilitat sostenible.

Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada per aquesta
Ordenança l’estacionament de vehicles de tracció mecànica de més de dues rodes a les vies
públiques d’aquest municipi en règim d’estacionament regulat, dins les zones i horaris
determinats per l’Alcaldia mitjançant decret.

2. Als efectes d’aquesta taxa, es considera estacionament qualsevol immobilització d’un
vehicle la durada del qual passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de
circulació o força major.

En el cas dels residents, es considera que existeix un únic estacionament amb independència
del nombre de vegades que s’estacioni, sempre que l’estacionament tingui lloc a la zona
autoritzada de residència corresponent i dins del període temporal cobert per la taxa pagada.

3. Dins de les zones de l’estacionament amb horari limitat que constitueix el fet imposable
d’aquesta taxa, s'hi distingeixen tres tipus de places regulades:

a) De caràcter general.
L’estacionament en aquestes places requereix l'obtenció prèvia d’un comprovant horari

expedit per l’Ajuntament.
b) Per a residents.
b.1) Exclusiu per a residents.
L’estacionament en aquestes places requereix l'obtenció prèvia d’un distintiu de resident i d’un

comprovant horari, i estan destinades exclusivament a aquells residents.
b.2) No exclusiu per a residents
L’estacionament en aquestes places, destinades a l’ús no exclusiu de residents, requereix:
– 1. Per als residents, l'obtenció prèvia d’un distintiu de resident i d’un comprovant horari.
– 2. Per als no residents, l'obtenció prèvia de comprovant horari.
4. No està subjecte a la taxa regulada per aquesta Ordenança l’estacionament dels vehicles

següents:
    a) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat d’organismes de
l’Estat, la Comunitat Autònoma o les entitats locals i que es destinin directament i exclusivament
a la realització dels serveis públics de la seva competència, quan estiguin prestant aquests
serveis.
    b) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la
Creu Roja i les ambulàncies.
    c) Els vehicles propietat de disminuïts físics, sempre que tinguin l’autorització prevista al
Decret 97/2002 que regula el model de tarjeta d’estacionament de persones amb disminució.

Art. 3r. Subjectes passius. 1. Estan obligats al pagament de la taxa els conductors residents i no
residents que estacionin els vehicles en les zones d’estacionament amb horari limitat en els termes
previstos en l’article anterior.

2. Tenen la consideració de residents, als efectes d’aquesta Ordenança, les persones físiques
que figurin empadronades a les zones regulades i disposin d’un vehicle de més de 2 rodes i que
no superi els 6 metres de longitud, els 3.500 Kg de PMA, i un nombre de 9 passatgers com a
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màxim, per algun dels següents títols:
a) Com a titular o conductor principal d’un vehicle donat d’alta en aquest municipi per l’impost

sobre vehicles de tracció mecànica, sempre que figuri com a tal en l’assegurança del vehicle.
b) Com a conductor principal d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantigui un

contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
c) Com a conductor principal d’un vehicle del que disposi en règim de renting, leasing o en

lloguer estable, superior a tres mesos, per empresa l’objecte social de la qual contempli aquesta
activitat, ja sigui al seu nom o al nom de l’empresa on treballa o amb la que mantigui un contracte
mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.

3. Els residents disposaran dels distintius acreditatius de la seva condició a què es refereix
l’article 6è d’aquesta Ordenança.

Art. 4t. Quotes. 1. Les tarifes a aplicar són les que es fixen en l’Annex d’aquesta Ordenança.
     2. En l’aplicació de les tarifes anteriors es tindrà en compte el següent:

a) En les places de caràcter general.
     Els residents i els no residents estan subjectes a les mateixes tarifes.

b) En les places per a residents.
b.1) Exclusives per a residents
Els residents que exhibeixin el distintiu que els acredita com a tal hauran de satisfer la taxa

corresponent als períodes temporals previstos en l’apartat B) de l’Annex d’aquesta Ordenança
per a residents.

b.2) No exclusiva per a residents
Els residents que exhibeixin el distintiu que els acredita com a tals hauran de satisfer la taxa a

què refereix l’apartat C) de l’Annex per a residents. Els residents sense distintiu i els no residents
hauran de satisfer la taxa prevista a l’apartat C) de l’Annex per a no residents.

Art. 5è. Pagament de la taxa. L’obligació del pagament d’aquesta taxa neix, amb caràcter
general, cada vegada que es fa ús de l’estacionament dins dels horaris establerts.

En el cas dels residents, l’obligació del pagament de la taxa corresponent s’exigirà, per una
sola vegada, a l’inici del període temporal cobert i donarà dret a estacionar a qualsevol de les
places lliures d’ús exclusiu o no exclusiu de residents dins la seva zona de residència, amb
independència del nombre de vegades que hi estacionin, i dins del període cobert.

Art. 6è. Normes de gestió i recaptació. 1. El pagament de la taxa haurà d’efectuar-se
mitjançant la utilització dels parquímetres instal·lats en cadascuna de les zones d’estacionament.

2. El comprovant horari acreditatiu del pagament de la taxa s'ha de col·locar a la part interna
del parabrisa en lloc visible des de l’exterior. En el seu cas el distintiu que acrediti la condició de
resident, haurà de ser enganxat a la part interna del parabrisa en lloc visible des de l’exterior.

 3. Si s’utilitzen diversos tiquets per a un mateix estacionament, s’han d’exposar de tal manera
que l’inici del període de validesa de l’un coincideixi amb el final del període de validesa de
l’anterior, sense que la durada de l’estacionament pugui excedir els períodes màxims que
estableix l’Annex d’aquesta Ordenança.

4. Els distintius de residents s’atorgaran amb validesa pel període que s’indiqui als mateixos i
l’Ajuntament els remetrà d’ofici amb caràcter general o sol·licitud prèvia a aquells que reuneixin
els requisits enumerats en l’article 3r, apartat 2n d’aquesta Ordenança.

5. Als residents, en els termes previstos en aquesta Ordenança, se'ls facilitarà, d’ofici o amb
sol·licitud prèvia en els termes que es determinaran en el decret de fixació de zones, el distintiu
que els habiliti per a estacionar, en règim de residents, en les places compreses dins la
corresponent zona delimitada, sense perjudici del que es disposa en l’apartat següent.

6. En el cas de persones que disposin del vehicle, mitjançant contracte en règim de “renting” o
“leasing”, subscrit al seu nom, hauran de sol·licitar el distintiu de resident amb aportació de còpia
compulsada del contracte esmentat.

En el cas de persones que tinguessin la disponibilitat del vehicle, mitjançant contracte de
“renting” o “leasing”, subscrit a nom de l’empresa en la qual prestin els seus serveis, hauran de
sol·licitar el distintiu de resident amb aportació de còpia compulsada del contracte esmentat i
còpia compulsada de l’assegurança del vehicle. A tots documents hi haurà de constar com a
conductor habitual el sol·licitant. També hi hauran d’incloure una declaració subscrita pel
representant legal de l’empresa on presti els seus serveis, en la qual es manifesti l’adscripció del
vehicle a la seva persona.

7. Cada distintiu ha de dur la matrícula del vehicle incorporada. Cada vehicle disposarà d’un
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distintiu vàlid com a màxim.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Consell Plenari amb data
21 de desembre de 2007, començarà a regir l’1 de gener de 2008 i es mantindrà vigent mentre
no se n’acordi la modificació o derogació.
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ANNEX

ESTACIONAMENT REGULAT EN VIES PÚBLIQUES

A. Places de caràcter general
Estacionament de la zona A:
– Durada màxima permesa per vehicle: 1 o 2 hores
– Import: 2,35euros/hora en fraccions de 5 cèntims d’euro.
Estacionament de la zona B:
– Durada màxima permesa per vehicle: 2 hores
– Import: 2,10 euros/hora en fraccions de 5 cèntims d’euro.
Estacionament de la zona C:
– Durada màxima permesa per vehicle: 3 hores
– Import: 1,90 euros/hora en fraccions de 5 cèntims d’euro.
Estacionament de la zona D:
– Durada màxima permesa per vehicle: 4 hores
– Import: 1,05 euros/hora en fraccions de 5 cèntims d’euro.
Estacionament autocars:
Autocars A:
– Durada màxima permesa per vehicle: 1 hores
– Import: 5 euros/hora en fraccions de 5 cèntims d’euro.
Autocars B:
– Durada màxima permesa per vehicle: 2 hores
– Import: 2.30 euros/hora en fraccions de 5 cèntims d’euro.

B. Places exclusives per a residents
Residents: distintiu gratuït.
– Durada màxima permesa per vehicle: 7 dies naturals
– Import: 0,20 euros/dia amb un màxim d’1 euro/setmana

C. Places no exclusives per a residents
Per a residents:
– Residents: distintiu gratuït.
– Durada màxima permesa per vehicle: 7 dies naturals
– Import: 0,20 euros/dia amb un màxim d’1 euro/setmana
Per a no residents:
– Durada màxima permesa per vehicle: 1 o 2 hores, segons decret,

en zona mixta A i en zona mixta B.
Import:
– Zona mixta A: 2,85 euros/hora en fraccions de 5 cèntims d’euro
– Zona mixta B: 2,60 euros/hora en fraccions de 5 cèntims d’euro

D. Els conductors que, havent estacionat el vehicle en una d’aquestes zones, hagin estat
denunciats per la superació del límit horari indicat en el comprovant, podran enervar els efectes
de la denúncia, si el temps excedit no supera la meitat del temps pel qual s’ha pagat, mitjançant
l’obtenció d’un comprovant especial expedit pel mateix aparell multiparquímetre.

L’import d’aquest comprovant especial és de 6 euros per a tots els vehicles.


