ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3.17
TAXA PER OCUPACIÓ DE LES ZONES D'ESTACIONAMENT AMB HORARI LIMITAT

Article 1r.- En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i d'acord amb el que disposen els articles 15 al 27 del
Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest municipi estableix la taxa per ocupació de les zones d'estacionament amb horari limitat, que es regirà
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Real Decret
Legislatiu 2/2004.
Article 2n.- 1.- Estan obligats al pagament durant els horaris fixats i els períodes de prestació del servei:
A) Els conductors o usuaris dels vehicles estacionats en els espais assenyalats i els propietaris dels vehicles com a
responsables subsidiaris.
B) Els propietaris dels contenidors de runes i similars i d'altres elements que ocupin les places amb estacionament
regulat.
C) Els titulars de llicències per l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública amb motiu d'obres de
canalitzacions, rases, etc.
D) Els posseïdors d'autorització municipal d'ocupació de via pública amb motiu d'actes festius, lúdics, esportius, etc.
2.- S'autoritza els titulars de la targeta de tolerància d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a estacionar
gratuïtament i sense límit de temps a les zones d'estacionament regulat per parquímetre.
3.- Estaran exemptes pagament de la taxa les ambulàncies que es trobin en servei i que no disposin d’un altre espai a
la via públic on estacionar temporalment. Així mateix, estaran exempts de pagament de la taxa els vehicles
d’assistència sanitària que es trobin realitzant un servei d’urgències.
Article 3è.- Als efectes de l'aplicació de les tarifes que s'assenyalen a continuació, la ciutat es troba dividida en tres
zones:
Delimitació Zona 1:
Sector vial del Centre inclòs dins l’àmbit configurat pels carrers Sant Valentí, Sant Antoni, Topete, Ctra Montcada i
Rambla d’Egara.
Delimitació Zona 2:
Sector vial comprès a l’àmbit definit pels carrers:
Vint-i-dos de juliol, Sant Leopold, Sant Valentí i Rambla d’Egara.
Sector vial comprès a l’àmbit definit pels carrers:
Pi i Margall, Nicolau Talló, Ctra Martorell i Rambla Egara.
Sector vial comprès a l’àmbit definit pels carrers:
Dr. Pearson, Ctra Castellar, Colom, Wagner, Igualtat i Salmeron.
Sector vial comprès a l’àmbit definit pels carrers:
Marinel.lo Bosch, Menéndez y Pelayo, Ctra Montcada i Colom.
Delimitació Zona 3:
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Sector vial de Can Palet inclòs a l’àmbit definit pels carrers Ctra de Montcada, Ramón y Cajal i Agricultura.
Sector vial de Ca N’Anglada inclòs a l’àmbit definit pels carrers Aymerich i Gilabertó, Sant Crispí, Sant Honorat,
Sant Jordi, Pau Marsal i Ricardo Caro.
Sector vial de Sant Pere que comprèn la plaça del Mercat del Triomf, el carrer Ample entre el Mercat del Triomf i la
ctra de Matadepera i la Ctra de Matadepera entre els carrers d’Autonomia i Ponent.
Sector vial de Ca N’Aurell inclòs dins l’àmbit definit pels carrers Antoni Torrella, Faraday, Antoninus Pius i
Nicolau Talló.

Les tarifes a aplicar, inclòs l'IVA, són les següents:
1) En quan als obligats al pagament de l'apartat A) de l'article anterior:
ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

€/min.

€/min.

€/min.

1. Per cada quinze minuts (15m.), fins mitja hora (30m.)

0,014240

0,014240

0,013643

2. Des de mitja hora (30m.) fins a quaranta-cinc minuts (45m.)

0,023708

0,023708

0,017073

3. Des de quaranta-cinc minuts (45m.)fins a una hora (1h.)

0,028687

0,026318

0,017073

4. Des d'una hora (1h.) fins a una hora quinze minuts (1h. 15m.)

0,028599

0,020875

0,017073

5. Des d'una hora quinze minuts (1h. 15m.)fins a una hora trenta
minuts (1h. 30m.)

0,032620

0,024901

0,022889

6. Des d'una hora trenta minuts (1h. 30m.)fins a una hora
quaranta-cinc minuts (1h. 45m.)

0,047386

0,041750

0,039961

Com a conseqüència d'aquestes tarifes, la taxa a pagar per les estades que s'indiquen seran:
ZONA 1

(€)

ZONA 2

(€)

ZONA 3

(€)

15 minuts

0,20

15 minuts

0,20

15 minuts

0,20

31minuts

0,45

31minuts

0,45

30minuts

0,40

44 minuts

0,75

44 minuts

0,75

44 minuts

0,65

1 hora.

1,20

1 hora 1 minut

1,20

1 hora 1 minut

0,95

1 hora 15 min.

1,65

1 hora 15 min.

1,50

1 hora 16 min.

1,20

1 hora 29 min.

2,10

1 hora 29 min.

1,85

1 hora 31 min.

1,55

1 hora 45 min.

2,85

1 hora 45 min.

2,50

1 hora 45 min.

2,10

2) Quan als usuaris dels apartats B), C) i D) 5,15 € per plaça i dia, en les tres.
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Article 4t.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en el moment en el qual
s'efectuï l'estacionament en les zones determinades a l'efecte.
Article 5è.- El pagament de la taxa es farà efectiu:
1) Els conductors o usuaris de vehicles de tracció mecànica, proveint-se del corresponent tiquet d'estacionament en
les màquines expenedores instal·lades amb aquesta finalitat. El tiquet haurà d'exhibir-se en lloc visible del parabrisa
del vehicle i fàcilment llegible pels inspectors del servei. La durada màxima de l'estacionament serà d'una hora
quaranta-cinc minuts.
2) Els titulars de llicències per aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública, els titulars de contenidors de runes
i els posseïdors d'autoritzacions municipals d'ocupació de via pública, abans de procedir a ocupar la zona
d'estacionament, pagaran a les dependències de la societat anònima municipal EGARVIA, que haurà de lliurar el
document acreditatiu del pagament realitzat.
3) Finalitzada la durada màxima senyalada en l'article 3r., el vehicle no podrà estacionar novament a la mateixa
plaça on es trobava.
Article 6è.- No s'acreditarà la taxa regulada en aquesta Ordenança sempre i quan es justifiqui fefaentment que el
vehicle ha estat sostret i ha estat estacionat en zona d'estacionament amb horari regulat.
Article 7è.- 1.- Quan, com a conseqüència de mantenir l'estacionament a la mateixa plaça un cop finalitzada la
durada màxima assenyalada, o d'haver ultrapassat la durada de l'estacionament permès pel corresponent tiquet
d'estacionament per un termini de temps inferior a 1 hora, els inspectors del servei hagin efectuat la denúncia
corresponent, si el conductor o propietari del vehicle denunciat abona el tiquet especial de 3,40 € podrà anul·lar la
denúncia. A aital efecte caldrà que es dipositi la denúncia i el tiquet especial a la bústia situada en la mateixa
màquina.
2.- Pel mateix procediment es podrà anul·lar la denúncia quan l'usuari no hagi adquirit el tiquet durant la primera
hora de funcionament del servei, matí i/o tarda.

Disposició final

Aquesta ordenança serà aplicable a partir del dia 1 de gener del 2008 i mantindrà la seva vigència mentre no se
n'aprovi la modificació o derogació expressa.
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