
 
 
 
 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 27 
 

TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que es preveu en els articles 58 i 20.3.u de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat també 
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 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'aquesta taxa 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) Vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat. 
b) Vehicles autotaxis quan el conductor estigui present 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa: 
 
1.En els estacionaments de duració limitada, els conductors de vehicles 
estacionats en les vies públiques, en les zones reservades amb aquesta 
finalitat. 
 
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. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 
com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 



 
 
 
 
 
 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos 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 
 
L’ import de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en la tarifa 
continguda en l'apartat següent. 
 
A) 
- Estacionament d’un vehicle (durant els mesos juny/juliol/agost/setembre) 

per una hora.............................................................................. 1,30 euros 
 
- Estacionament d’un vehicle (resta de l’any) per una hora.........1,20 euros 
 

Fraccions: es comptaran de forma proporcional a preu d’una hora 
expressada en minuts, amb un mínim de 15 minuts. 

 
B) 
- Targeta per als usuaris habituals: 
 
              Mesos juny/juliol/agost/setembre 

- 50 hores.......................................................................... 58,50 euros 
- 100  hores..................................................................... 110,50 euros 

 
         Resta de mesos 

 
- 50 hores.......................................................................... 54,00 euros 
- 100 hores...................................................................... 102,00 euros 

 
La targeta especial de comerç tindrà una reducció del 25% sobre els imports 
assenyalats a l’apartat A) anterior, referit a l’estacionament d’un vehicle per ½ 
hora. 
 
Article 7è. Acreditament 
 
En l'estacionament de vehicles de durada limitada la taxa s’acreditarà en el 
moment que s'efectuï aquest estacionament en les vies públiques. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Article 8. Període impositiu 
 
En l’estacionament de vehicles de durada limitada, el període impositiu 
coincideix amb el temps d’estacionament, el qual no pot excedir de 120 minuts. 
 
Article 9è. Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. En l’estacionament de duració limitada la taxa s’haurà de pagar en el 
moment de l’inici del dit estacionament. El pagament s’efectuarà en les 
màquines expenedores de bitllets acreditatius del pagament realitzat, 
instal·lades a les vies públiques, i durant el temps de l’estacionament aquest 
bitllet haurà de figurar en la part interior del parabrises, de forma totalment 
visible des de l’exterior. 
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. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa 
la Llei General Tributària i  l’Ordenança General. 
 
Article 11. Gestió per concessió 
 
1. El manteniment de les zones reservades a estacionament correspon al 
concessionari COMSA, Empresa Constructora SA. 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. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, 
i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són 



 
 
 
 
 
 
 
automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el dia 10 de 
novembre de 2008, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009, i continuarà 
vigent mentre no s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.  
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