Ordenances fiscals 2014
ORDENANÇA NÚM 22

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
A LES VIES PÚBLIQUES.

Article 1 Fonament i Naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l'article 57 i 20.3 u del RDL 2/2004 de 5 de març
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i d’acord amb el que
estableixen els articles 15 a 19 d’aquest mateix text legal, aquest Ajuntament, estableix la
taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals
que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2 Fet Imposable
1. 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’Ajuntament.
2. S’entén per estacionament, als efectes d’aquesta taxa, qualsevol immobilització d'un
vehicle la durada de la qual passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per
imperatius de circulació.
3. No està subjecte a la taxa regulada per aquesta Ordenança fiscal l'estacionament dels
vehicles següents:
a) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat.
b) 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.
c) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la seguretat social o
a la Creu Roja i les ambulàncies.
d) Els vehicles que són propietat de minusvàlids, quan tinguin l'autorització
especial corresponent que expedeix l'Ajuntament.
Article 3 Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa:
a) En els estacionaments de duració limitada, els conductors de vehicles
estacionats en les vies públiques, en els zones a l’efecte reservades.
b) En els estacionaments de duració il·limitada, les persones que figurin com a
titulars dels vehicles en el permís de circulació.
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2. En els estacionaments de duració limitada, quan s’ignori la titularitat del conductor , es
liquidarà la taxa al titular del permís de circulació del vehicle.
Article 4 Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques que determinen els articles
de l’Ordenança fiscal 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
La quota tributària corresponent a la taxa regulada per aquesta Ordenança fiscal serà la que
es fixa en les tarifes que tot seguit s’especifiquen:
•

Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada, la tarifa serà la
següent:
Estacionament de vehicle per quart d’hora (mínim)
Estacionament d'un vehicle per mitja hora .............
Estacionament d'un vehicle per una hora..............
Estacionament d'un vehicle per una hora i mitja.....
Estacionament d’un vehicle per dues hores.............
Tiquet d’anul.lació de denúncia...............................
Val comercial per mitja hora....................................
Val comercial per una hora.......................................

0,30€
0,60€
1,30€
2,10€
3,00€
5,00€
0,45€
0,90€

•

Per als supòsits d'estacionament de vehicles sense limitació en la seva durada, realitzat
per persones físiques residents a les zones determinades per l’alcaldia-presidència i que
hagin estat prèviament autoritzats per a això, la tarifa del preu públic serà de 222,93€
anyals per vehicle.

•

Per als supòsits d'estacionament de vehicles dins recinte determinat per l’Ajuntament
sense limitació en la seva durada, la tarifa trimestral serà la següent:
Estacionament d'un vehicle de més de 12,5 m:.......... 296,76€
Estacionament d'un vehicle de 12,5 m:...................... 281,69€
Estacionament d'un vehicle de fins 8m..................... 274,14€

•

Comandament per obertura automàtica de pàrking de camions 35,00€
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Article 7 Acreditament
1. La taxa regulada en aquesta Ordenança fiscal s’acredita i neix l'obligació de pagament:
a) Quan es tracti de l'estacionament de vehicles de durada limitada, en el moment
que s'efectuï aquest estacionament en les vies públiques compreses en les zones
determinades per l’Ajuntament.
b) Quan es tracti de l'estacionament de vehicles sense limitació en la seva durada, a
que es refereix l'apartat segon de l'article anterior, periòdicament el primer dia del
trimestre natural corresponent. Les quanties corresponents tindran caràcter
irreduïble.
Malgrat l'exposat anteriorment, quan hom concedeixi noves autoritzacions,
l'obligació de pagament naixerà el primer dia del trimestre en què es concedeixin i
les quanties corresponents prorratejaran per trimestres naturals.
Article 8 Normes de gestió i Període impositiu
1. Quan es tracti d’un estacionament de durada limitada, el període impositiu coincideix
amb el temps d’estacionament, el qual no pot excedir de 2 hores.
2. L’horari durant el qual s’haurà de pagar la tarifa d’estacionament serà des de les 9 a 13
hores i de les 16 a 20 hores, de dilluns a divendres. Els dissabtes l’horari serà de 9 a 14
hores.
3. L'Ajuntament aprovarà els models oficials dels distintius i de les targetes
d'estacionament, segons si es tracta de targetes per estacionament de durada limitada
o altres períodes de temps i distintius.
4.

Els obligats al pagament de les quotes, que transfereixin vehicles subjectes a
aquesta modalitat de pagament, ho comunicaran, en el termini d'un mes a partir de la
transferència, a l'àrea de circulació i transports i donaran el nom, els cognoms i el
domicili del qui l'adquireix, tot retornant el distintiu.

5. Es podrà exigir si així ho disposa l’Ajuntament el dipòsit previ de l'import total de la
taxa que correspongui en el moment de la sol·licitud de la prestació del servei o de
l'autorització de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
municipal.
Quan la prestació de servei o l'aprofitament especial tingui una durada superior al
període d’acreditament, el cobrament serà objecte de padró.
Article 9 Declaració, liquidació i ingrés
1. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti de l’estacionament de durada limitada serà previ a l’estacionament
del vehicle i es realitzarà mitjançant l'adquisició dels efectes municipals "tiquets o
targetes d'estacionament i d’anul.lació" o bitllets que s'hauran d'adquirir en els
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aparells situats en les zones d’estacionament o llocs habilitats a aquest efecte i
seran vàlides per períodes fins a un màxim de dues hores. Per tal d'acreditar aquest
pagament, la targeta a que es refereix l'apartat anterior s'haurà d'exhibir en la part
interior del parabrisa, de manera que sigui totalment visible des de l’exterior.
b) Quan hom utilitzi diverses targetes per a un mateix estacionament, s'hauran de
perforar de manera que l'inici del període de validesa de l'una coincideixi amb el
final del període de validesa de l'anterior, sense que la durada de l'estacionament
pugui excedir, en cap cas, de dues hores.
Article 10 Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari s’obliga a reintegrar el cost total de les
despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar-ne prèviament l’import,
sense prejudici del pagament de la taxa que correspongui.
2. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al
valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.
3. L’Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els
reintegraments a què es refereix aquest article.
Article 11 Infraccions i sancions
Llevat el que s’estableix concretament en els articles de la present ordenança. Pel que fa a
la qualificació d’infraccions tributàries i de els sancions que es corresponguin en cada cas,
s’atindrà al que disposa l’Ordenança Fiscal General.
Article 12 Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials que es deriven
d’aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han
delegat les seves facultats en la Diputació.
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4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
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 fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a regir a partir del 1r de gener de 1999. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expressa.
Aquesta ordenança, que consta de 9 articles va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en
sessió celebrada a Cerdanyola del Vallès el dia 28 d’octubre de 1999 i modificada pel Ple
de l’Ajuntament en la sessió del 30 de maig de 2013.
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