ORDENANÇA

PRESTACIÓ PATRIMONIAL PÚBLICA NO TRIBUTÀRIA NÚM. 5.3. PER
ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES
MUNICIPALS

ARTICLE 1. Fets subjectes
Als efectes d´aquesta prestació, 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.
ARTICLE 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament d’aquesta taxa els conductors que estacionin els vehicles en
els termes previstos en l’apartat primer de l’article anterior.
ARTICLE 3. No subjecció
No estaran subjectes a aquesta prestació:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

Les motocicletes i els ciclomotors.
Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat.
Els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present.
Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat
d’organismes de l’Estat, la Comunitat Autònoma, o les entitats autònomes, i que
es destinin directament i exclusivament a la realització dels serveis públics de
la seva competència, quan estiguin realitzant aquests serveis.
Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya,
identificats externament amb plaques de matrícula diplomàtica, a condició de
reciprocitat.
Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social
o a la Creu Roja i les ambulàncies.
Els vehicles que són propietat de minusvàlids, quan tinguin l’autorització
especial corresponent que expedeix la delegació de Circulació i Transports.
Els vehicles ZERO

ARTICLE 4. Quota a pagar
1. Les quanties a pagar son les següents:
CONCEPTE

ZONA HOSPITAL ZONA CENTRE

Per cada hora d’estacionament o vehicle
Els 10 primers minuts

0,0099 €

0,0102 €

Per cada minut addicional

0,0198 €

0,0204 €

Aquesta tarifa no inclou l’IVA que es repercutirà d’acord amb la normativa que
el regula.

ARTICLE 5. Normes de gestió
1. L’obligació de pagament de la taxa neix en el moment que s’efectuï l’estacionament
en els espais o vies públiques degudament assenyalats com a zona d’estacionament
regulat.
2. El pagament es realitzarà mitjançant l’adquisició del corresponent tiquet
d’estacionament. Per tal d’acreditar aquest pagament, el tiquet s’haurà d’exhibir en la
part interior del parabrisa davanter, de manera que sigui totalment visible des de
l’exterior.
3. L’Ajuntament aprovarà els models oficials dels tiquets d’estacionament.
4. S’estableix un import mínim de 10 cèntims.
ARTICLE 6. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicaran
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals , la Llei general tributària i altres disposicions concordants que les
desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança 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
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2020, i serà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa.

