ORDENANCES FISCALS 2022

TEXT REFÓS ORDENANÇA FISCAL NÚM. A15 - TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS
Article 1r. Fonament i naturalesa
1. A l’emparà del previst al articles 58 i 20.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
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 les vies municipals que es regirà per la present ordenança fiscal.
a) El període i els horaris d’aplicació de la taxa seran establerts per l’Alcaldia.
b) El temps màxim que s’autoritza l’estacionament és de 120 minuts (2 hores), excepte
en zones degudament senyalitzades en què s’indiqui un període màxim d’estacionament
diferent.
c) Els llocs reservats d’aparcament amb les places reservades que en resultin són aquells
que per a les seves condicions es puguin incorporar per acord de la Junta de Govern
Local; que establirà si la zona s’incorpora en classe A o B.
A l’efecte d’aquesta taxa s’entendrà per estacionament tota immobilització d’un vehicle la
durada del qual sobrepassi dos minuts, sempre que aquesta no estigui motivada per
imperatius de la circulació.
2. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l’estacionament dels
vehicles següents:
a) Els vehicles auto-taxis quan el conductor hi sigui present.
b) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, propietat d’organismes de
l’Estat, la comunitat autònoma o les entitats autònomes, els ajuntaments, que estiguin
destinats directament i exclusivament a la prestació dels serveis públics de la seva
competència, quan estiguin realitzant els esmentats serveis.
c) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària de la Seguretat Social o la Creu Roja. O
les ambulàncies que es trobin prestant servei.
d) Els vehicles proveïts en lloc visible de la corresponent targeta d’aparcament per a
vehicles de persones amb disminució, sempre que aparquin en el lloc reservat.
e) Els vehicles expressament autoritzats per circumstancies sobrevingudes, proveïts de
targeta d’aparcament on hi constarà la marca, model i la matricula.
Article 2n. Obligats al pagament
Tindran l’obligació de pagar la taxa, regulada per aquesta ordenança:
a) Els conductors que estacionen els vehicles en espais especialment reservats per a
zones d’estacionament regulat, d’acord amb el que disposa l’article 1r.
Estan solidàriament obligats al pagament els propietaris o titulars del vehicle.
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b) Els titulars dels vehicles, quan el preu públic s’exigeix per anualitats o mensualitats
completes, en la forma establerta en l’article 4t. d’aquesta ordenança. A aquest efectes,
s’entendrà per titulars dels vehicles les persones que figurin en el permís de circulació.
Article 3r. Quota tributària
1. La quantia de la taxa és d’1,00 EUR/hora.
2. Com a mínim s’hauran de dipositar 0,30 EUR
3. Les tarifes establertes per aquesta taxa no comprenen l’Impost sobre el valor afegit,
que es repercutirà segons la normativa que el regula.
Article 4rt. Obligació de pagament
L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en el moment en
què s’efectuï l’estacionament a les vies públiques compreses a les zones d’estacionament
regulat determinades per l’ajuntament.
Article 5è. Infraccions
1. Constitueixen infraccions:
a) L’ocupació de la plaça d’estacionament sense tenir el tiquet o la tarja corresponent
col·locat en un lloc visible dins del vehicle.
b) L’ocupació de la mateixa plaça d’estacionament un cop transcorregut el temps
d’estacionament autoritzat per al qual s’hagi satisfet la tarifa corresponent, afegint, si
s’escau, els trenta minuts si el vehicle disposa del distintiu corresponent. Aquesta tarifa
no podrà ser prorrogada amb un altre tiquet.
c) L’ocupació per un vehicle de més d’una plaça d’estacionament.
d) Qualsevol altra ocupació no autoritzada.
2. En els casos d’infraccions esmentats, l’encarregat de la vigilància denunciarà els fets a
la Policia Municipal, que tramitarà l’expedient sobre infracció de les normes
d’estacionament limitat corresponent, i el mateix encarregat deixarà una còpia de l’escrit
de denúncia al vehicle de l’infractor.
3. Si el temps d’estacionament del vehicle sobrepassa el que autoritza el tiquet, en
menys d’una hora es podrà regularitzar la situació abonant un altre tiquet per un import
de 5,20 euros que es dipositarà a la bústia de l’aparell expenedor.
Article 6è. Normes de gestió i recaptació
1. El pagament de la taxa haurà d’efectuar-se proveint-se d’un tiquet d’estacionament a
les màquines expenedores instal·lades amb aquesta finalitat.
2. El tiquet acreditatiu del pagament de la taxa ha de col·locar-se a la part interna del
parabrisa davanter, en lloc visible des de l’exterior.
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3. Els vehicles que disposin del distintiu específic facilitat per l’ajuntament, estaran
autoritzats a estacionar trenta minuts més, de forma gratuïta, a partir del moment en
que finalitzi el període temporal que figuri al tiquet d’estacionament.
Aquest distintiu es facilitarà d’ofici a les persones empadronades a Castellar del Vallès,
que siguin titulars d’un vehicle donat d’alta a l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
en aquest municipi en els epígrafs A.1 (turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot
terreny) o C.1 (vehicles mixtes de menys de 1.000 kg de càrrega útil), i estiguin al
corrent de pagament d’aquest impost.
En el cas de les persones empadronades a Castellar del Vallès que passin a ser titulars
d’un vehicle, donat d’alta als epígrafs que s’especifiquen al paràgraf anterior, amb
posterioritat a la distribució dels distintius o disposin del vehicle mitjançant contracte en
règim de “leasing”, “renting” o lloguer, hauran de sol·licitar el distintiu al Servei d’Atenció
Ciutadana.
El distintiu durà incorporada la matrícula del vehicle autoritzat; les persones que siguin
titulars de dos o més vehicles i compleixin els requisits abans esmentats, rebran un
distintiu per cada vehicle.
4. L’Alcaldia aprovarà el model de tiquet d’estacionament, i el disseny i les normes
administratives de gestió de l’expedició, renovació periòdica i emissió de duplicats del
distintiu específic a que es refereix l’apartat 3 anterior”.
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 que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 22 d’octubre de 2019;
entrarà en vigor l’1 de gener de 2020 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.
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