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TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀN ICA 
EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL 
 
 
 

Article 1r. Fonament i naturalesa  

De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local, 
que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
 

Article 2n. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable la utilització per estacionament en terrenys d’ús públic local amb 
caràcter exclusiu i limitat. 
 
 

Article 3r. Subjecte passiu 

Són subjectes passius de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys 
d’ús públic local, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les 
entitats que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin 
especialment el domini públic local en benefici particular. 
 
 

Article 4t. Exempcions i bonificacions 

No es concedirà cap exempció o bonificació, respecte a la taxa regulada per la present 
Ordenança. 
 
 
Article 5è. Tarifa 

A) Estacionament exclusiu limitat i controlat: 

1. “en zona blava”, per minut pre-pagat: 

1.1. TRAM A: 
1.1.1. 10 minuts  ......................................................  0,10 € 
1.1.2. 15 minuts  ......................................................  0,15 € 

1.2. TRAM B: 
1.2.1. 20 minuts  ......................................................  0,20 € 
1.2.2. 23 minuts  ......................................................  0,25 € 
1.2.3. 27 minuts  ......................................................  0,30 € 

1.3. TRAM C: 
1.3.1. 30 minuts  ......................................................  0,35 € 
1.3.2. 34 minuts  ......................................................  0,40 € 
1.3.3. 38 minuts  ......................................................  0,45 € 
1.3.4. 41 minuts  ......................................................  0,50 € 
1.3.5. 45 minuts  ......................................................  0,55 € 
1.3.6. 49 minuts  ......................................................  0,60 € 
1.3.7. 53 minuts  ......................................................  0,65 € 
1.3.8. 56 minuts  ......................................................  0,70 € 
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1.4. TRAM D: 
1.4.1. 60 minuts  .....................................................  0,75 € 
1.4.2. 63 minuts  .....................................................  0,80 € 
1.4.3. 65 minuts  .....................................................  0,85 € 
1.4.4. 68 minuts  .....................................................  0,90 € 
1.4.5. 70 minuts  .....................................................  0,95 € 
1.4.6. 73 minuts  .....................................................  1,00 € 
1.4.7. 75 minuts  .....................................................  1,05 € 
1.4.8. 78 minuts  .....................................................  1,10 € 
1.4.9. 80 minuts  .....................................................  1,15 € 
1.4.10. 83 minuts  .....................................................  1,20 € 
1.4.11. 85 minuts  .....................................................  1,25 € 
1.4.12. 88 minuts  .....................................................  1,30 € 

1.5. TRAM E: 
1.5.1. 90 minuts  .....................................................  1,35 € 
1.5.2. 92 minuts  .....................................................  1,40 € 
1.5.3. 94 minuts  .....................................................  1,45 € 
1.5.4. 95 minuts  .....................................................  1,50 € 
1.5.5. 97 minuts  .....................................................  1,55 € 
1.5.6. 99 minuts  .....................................................  1,60 € 
1.5.7. 101 minuts  ...................................................  1,65 € 
1.5.8. 102 minuts  ...................................................  1,70 € 
1.5.9. 104 minuts  ...................................................  1,75 € 
1.5.10. 106 minuts  ...................................................  1,80 € 
1.5.11. 108 minuts  ...................................................  1,85 € 
1.5.12. 109 minuts  ...................................................  1,90 € 
1.5.13. 111 minuts  ...................................................  1,95 € 
1.5.14. 113 minuts  ...................................................  2,00 € 
1.5.15. 115 minuts  ...................................................  2,05 € 
1.5.16. 116 minuts  ...................................................  2,10 € 
1.5.17. 118 minuts  ...................................................  2,15 € 
1.5.18. 120 minuts  ...................................................  2,20 € 

1.6. Anul·lació de denúncia  ..................................................  6,00 € 
 
 

2.  “en zona taronja”  temporada estival d’entre l’ 1 de juny i el 30 de setembre: 
2.1. Tiquet de matí o tarda (fins a 6 hores)  ................  3,50 € 
2.2. Tiquet de tot el dia (de 6 a 10 hores)  ..................  6,00 € 
2.3. Anul·lació de denúncia  .......................................  8,00 € 
2.4. Obtenció d’adhesiu zona taronja per 

vehicle no censat, a l’any  ...................................  51,50 € 
2.5. Obtenció d’adhesiu zona taronja per 

vehicle no censat, per mitja temporada 
estival (juny-juliol i agost-setembre)   ...................   25,75 € 

B) Altres aparcaments en terrenys municipals:  
1. Per vehicle i dia .........................................................................  4,35 € 
2. Motocicletes i bicicletes, per dia .................................................  2,10 € 
3. Autocars i camions, per dia ........................................................  10,95 € 
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C) Aparcament exclusiu a la plaça Marcel·lina Monte ys, per usuaris particulars, al mes: 
1. Vehicles de quatre rodes  ...........................................................  65,00 € 
2. Vehicles de dues rodes  ..............................................................  30,00 € 

D) Aparcament exclusiu a la plaça del Mercat Vell, per usuaris particulars: 
1. Vehicles de quatre rodes, al mes  ...............................................  85,00 € 
2. Vehicles de dues rodes, al mes  .................................................  30,00 € 
3. Per reposició del comandament del pàrquing...............................    40,00   € 

E) Aparcament exclusiu a l’Edifici Centre, per usua ris particulars: 
1. Vehicles de quatre rodes, al mes ................................................  65,00 € 
2. Vehicles de dues rodes, al mes ..................................................  30,00 € 
3. Per reposició del comandament del pàrquing .............................  40,00 € 

F) Reposició del comandament de les pilones automàt iques a la via pública: 
1. Reposició del comandament  ......................................................      40,00  € 

 

Article 6è. Acreditament 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de pagament en el moment en que s’efectuï l’estacionament en 
zones predeterminades dels terrenys d’ús públic local. 
 

Article 7è. Gestió i ingrés 
La gestió de la taxa es portarà o bé pels propis serveis municipals o a través d’empreses gestores 
amb sistemes de control mecànic. 
 
1. Article 5.A) Estacionament exclusiu limitat i co ntrolat: 

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. Atès que es tracta de l’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 expedores 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. 

 
2. Resta d’apartats: 

1. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació o liquidació. 

2. Les quotes a les quals fa referència la tarifa d’aparcament exclusiu a la plaça Marcel·lina 
Monteys, la plaça del Mercat Vell i l’Edifici Centre, de la present ordenança, seran exigibles 
per mensualitats avançades, a través d’un padró de caràcter mensual i les baixes hauran de 
cursar-se com a màxim l’últim dia laborable del mes per tenir efectes a partir del següent. 
Els que incompleixin aquesta obligació seguiran subjectes al pagament de l’exacció. 

3. Així mateix les altes que es produeixin dins l’exercici tindran efectes des de la data en què 
neixi l’obligació de contribuir. 

4. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment. 

5. Per als aparcaments de l’Edifici Centre i la plaça del Mercat Vell, s’estableix un dipòsit de 
40€ que caldrà fer efectiu en el moment de rebre les claus i el comandament de 
l’aparcament, i que serà retornat quan se sol·liciti la baixa, prèvia devolució en perfectes 
condicions de claus i comandament. 
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Article 8è.   Gestió per concessió 

1. El manteniment de les zones reservades a estacionament correspon al concessionari. Al 
mateix compet adoptar les mesures oportunes per a la correcta expedició de tiquets 
acreditatitus 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 voluntari 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 9è. Infraccions i sancions 

S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries establert en la Llei General Tributària i en les 
disposicions que la complementen i desenvolupen. 
 

Vigència  

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple extraordinari en sessió celebrada el 27 d’octubre de 
2016,  començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi 
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran 
vigents. 
 

Diligència 

Aquesta ordenança va ser modificada pel Ple en sessió extraordinària del dia 27 d’octubre de 
2016, exposada al públic mitjançant anunci que es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de 31 d’octubre de 2016 amb número de registre 022016019002, al tauler d’edictes 
electrònic d’aquesta corporació, i al Diari Ara de data 4 de novembre de 2016. 

Transcorregut el termini d'exposició no es va presentar cap reclamació; per tant, els acords han 
esdevingut definitius i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 27 de 
desembre de 2016, amb número de registre 022016022404. 


