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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28.- Taxa per l’Estacionament de Vehicles de 
Tracció Mecànica a les vies públiques municipals. 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.u) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, de conformitat 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 els 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'aquest preu públic 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) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o 

activitat. 
b) Els vehicles auto taxis quan el conductor estigui present. 

 
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 les zones a l’efecte reservades. 

b) En els estacionament de duració il·limitada, les persones que figuren com 
titulars dels vehicles en el permís de circulació. 
 

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. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que 

siguin causants d'una infracció tributària o que collaborin a cometre-la. 
 

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
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respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de 
les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 

 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 

tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que 
respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació 
que se’ls hagués adjudicat. 

 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 

incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles 
respondran subsidiàriament dels deutes següents: 
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 

obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 
 

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el 
procediment previst a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 

6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la 
llicència per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i 
activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor 
en l’exercici de l’activitat econòmica. 

 
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia 

conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels 
deutes per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la 
certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de 
responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació 
econòmica. 

 
Article 5. Beneficis fiscals 
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al 

pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a estacionar amb duració 
il·limitada determinats vehicles, sempre que l’estacionament sigui necessari per 
als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos 
que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 

2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributària 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa 
continguda en l'apartat següent. 



 
Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
 

l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l                               Pàg. 152 
 

 

Epígraf I: supòsits d'estacionament de vehicles de 
durada limitada 

EUROS  

Fraccions 0,05 

Estacionament d’un vehicle per 20 minuts 0,00 

Estacionament d’un vehicle per 30 minuts 0,40 

Estacionament d’un vehicle per 60 minuts 0,75 

Estacionament d’un vehicle per 90 minuts 1,10 

Estacionament d’un vehicle per 120 minuts 1.10 

Anul·lació de sanció per manca de tiquet de pagament 3,00 

Per estacionar en zona taronja (només vehicles autoritzats) 0,-- 

Per cada trimestre d’estacionament, amb un màxim de 4 
trimestres 

15,-- 

Expedició autorització estacionament en zona taronja  6,-- €/vehicle/any 

Epígraf segon: Per estacionament de vehicles pesants:  

Per cada dia d’estacionament 2,50 

Per cada mes d’estacionament 36,50 

Per cada trimestre d’estacionament 100,-- 

Per cada mes d’estacionament 375,-- 

 
Article 7è. Acreditament 
La taxa s’acreditarà en el moment que s'efectuï aquest estacionament en les vies 
públiques. 
 
Article 8. Període impositiu 
El període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament, el qual no pot excedir 
de 2 hores. 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

 
2. 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 expedidores 
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. 

 
3. 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. Gestió del servei 
1. El manteniment de les zones reservades a estacionament en horari limitat 
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corresponen a l’Ajuntament, a qui correspon també la gestió i recaptació en 
període voluntari de la taxa, excepte quan aquesta gestió i recaptació estigui 
delegada a favor d’un Organisme de gestió i recaptació de tributs. 
 

2. Tindran dret a gaudir de l’autorització per a estacionar a la zona taronja aquells 
veïns la residència habitual dels quals es trobi dins de l’àmbit de la zona blava o de 
la mateixa zona taronja.  

 
3. Per tal de poder fer ús d’aquest dret, hom haurà de sol·licitar i obtenir la 

corresponent autorització anual d’estacionament. 
 

4. L’Ajuntament regularà el nombre màxim d’autoritzacions d’estacionament, per a la 
qual cosa es tindrà en compte el nombre de llocs destinats al mateix i el nombre de 
sol·licituds presentades. 

 
5. Les sol·licituds d’autorització s’hauran de presentar a l’Espai d’Atenció Ciutadana, 

mitjançant el model normalitzat que facilitarà l’Ajuntament, i al qual s’haurà 
d’adjuntar la següent documentació: 

 
- Fotocopia del DNI del sol·licitant. 
- Volant d’empadronament de tots els membres de la família. 
- Justificant de la titularitat de l’habitatge. 
- Fotocopia del permís de circulació dels vehicles que es pretenguin 

estacionar. 
-  

Article 11è. Gestió per delegació 
3. Si la gestió del tribut ha estat delegada a favor d’un concessionari, les normes 

contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Administració delegada. 
 

4. 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 derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 

 
5. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 

Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de 
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon a aquest Ajuntament. 

 
Article 12. Infraccions i sancions 
1. Les infraccions i sancions en matèria tributaria es regeixen pel que disposen la 

Llei general tributaria i la normativa que la desplega. 



 
Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
 

l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l                               Pàg. 154 
 

 
2. Es considerarà infracció d'aquesta ordenança: 

a) L'estacionament de vehicles sense haver obtingut el rebut corresponent o 
sense disposar del rebut de forma visible i identificable. 

b) L'ús de rebuts falsejats. 
c) L'estacionament de vehicles sobrepassant el període assenyalat en el rebut 

corresponent. 
d) L'estacionament incorrecte de vehicles, no respectant els espais delimitats 

amb línies de color i obstaculitzant el correcte estacionament dels altres 
vehicles. 
 

3. Aquestes infraccions seran sancionades amb una multa de 70,-- €. Si el vehicle 
es denunciat per alguna de les indicades infraccions, es pot obtenir, durant 
l'hora següent com a màxim (hora 3a), en la maquina expenedora un tiquet 
especial d'anul·lacio de la denuncia, l’import del qual és el detallat a l’article 6 
d’aquesta ordenança. No obstant, a partir de la tercera hora sense que el 
vehicle s'hagi retirat de la zona, aquest serà immobilitzat o retirat per la grua, tot 
aplicant-li la sanció corresponent. 

 
Article 13. Exempcions i bonificacions. 
Restaran exempts del pagament de les tarifes contemplades en aquesta 
Ordenança les persones amb disminució de la mobilitat, que així ho acreditin en el 
moment d’estacionar el vehicle. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta 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 2005. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
o derogació expresses. 
 
DILIGÈNCIA 
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la 
seva sessió de data 27 d’octubre de 2004, i definitivament 30 dies hàbils desprès 
de la seva publicació. 
 
                                                                                                 Vist i plau 
EL SECRETARI,                                                               L'ALCALDE, 
 
 
  


