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Article 1.- Fonament legal.
En ús de les facultats concedides pels articles 15, 20, 57 i concordants del R.D.L.
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció
mecànica en les vies públiques municipals (zona blava i zona de residents) que es
regulen pels articles 20 a 27 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i per allò
establert en la present ordenança.
Als efectes d’aquesta taxa, es considera estacionament qualsevol immobilització d’un
vehicle la durada de la qual sobrepassi els dos minuts, sempre que no estigui
motivada pels imperatius de la circulació.
Article 2.- Fet imposable.
El fet imposable que regula l'Ordenança és l’estacionament d’horari limitat de vehicles
de tracció mecànica en les vies públiques i zones del municipi determinades per
l'Alcaldia-Presidència mitjançant el ban corresponent. Tot això d’acord amb el que es
preveu a l'Ordenança Municipal de Circulació vigent a Viladecans.
Article 3.- Exempcions.
Està exempt l'estacionament dels vehicles següents:
a)
Els vehicles estacionats en zones reservades per la seva categoria o activitat.
b)
Els vehicles antotaxis, quan el conductor estigui present.
c)
Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat
d’organismes de l'Estat, la comunitat autònoma o les entitats locals i que es destinin
directament i exclusivament a la realització dels serveis públics de la seva
competència, quan estiguin realitzant aquests serveis.
d)
Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya,
identificats externament amb plaques de matrícula diplomàtica, a condició de
reciprocitat.
e)
Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat
Social o a la Creu Roja i les ambulàncies. Els vehicles privats que es destinin a
aquestes finalitats degudament autoritzats i identificats.
f)
Els vehicles que siguin estacionats per persones amb discapacitat o pel seu
transport o trasllat, sempre que disposin de la targeta d'aparcament prevista a l’article
42 del Decret 135/95 de la Generalitat de Catalunya. El mal ús de les targetes de
persona amb discapacitat per part d’altres persones donarà lloc al pagament de la taxa
corresponent, així com a les sancions que puguin aplicar-se.
g)
Els vehicles de personal mèdic, en servei de visita assistencial a domicili,
degudament identificats externament.
h)
Altres vehicles destinats a serveis a la comunitat, autoritzats per Decret
d’Alcaldia i degudament identificats.
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Article 4.- Bonificacions.
S’estableix una bonificació del 100 % de l’import de la taxa durant la primera hora del
mati i la darrera hora de la tarda dels períodes obligatoris de pagament als vehicles
que disposin de targeta de vehicle resident.
Tindran la consideració de residents els vehicles que, els propietaris dels quals
constant d’alta en el padró municipal d’habitants, siguin titulars d’un vehicle de tracció
mecànica subjecte a la present ordenança, i estant al corrent de pagament, tributin a
Viladecans en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
També tindran la consideració de residents els vehicles de les persones jurídiques que
tinguin el domicili social i la seu efectiva de la activitat que realitzin a Viladecans i
siguin titulars d’un vehicle de tracció mecànica, i estant al corrent de pagament, tributin
a Viladecans en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
Els vehicles residents hauran de disposar de la identificació que facilitarà l’Ajuntament
que tindran caràcter personal i intransferible, i que seran adherits de forma permanent
al vehicle per a la seva adequada identificació. L’ús indegut comportarà la pèrdua de la
bonificació regulada en aquest apartat, i la impossibilitat d’obtindre-la novament durant
un període d’un any.
La modificació del domicili de les persones físiques, la modificació del domicili social o
seu efectiva de les persones jurídiques així com la baixa del vehicle comportarà la
devolució a l’Ajuntament dels mitjans d’identificació corresponents.
Article 5.- Subjectes passius i responsables tributaris.
1. Són subjectes passius de la taxa a títol de contribuent, els conductors que
estacionin els vehicles de tracció mecànica en les vies públiques i zones del municipi
determinades com a zones d’estacionament d’horari limitat.
2. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
3. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
4. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 6.- Quota tributària
1.
La quota tributària que regula l'Ordenança és la que resulta de l’aplicació de les
següents tarifes:
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CONCEPTE
Estacionament import mínim (15 minuts)
Estacionament fins a 30 minuts
Estacionament fins a 60 minuts
Estacionament fins a 90 minuts
Estacionament fins a 120 minuts
Estacionament fins a 180 minuts
Estacionament fins a 240 minuts
2.

TARIFA Zona blava
(euros)

TARIFA Zona
taronja (euros)

0.30
0.60
1.20
1.80(temps màxim)

0.30
0.60
1.00
1.21
1.43
1.64
2.00 (temps màxim)

Anul·lació de la denúncia:

Els conductors que en estacionar el vehicle en una d’aquestes zones siguin denunciats
per sobrepassar el límit horari indicat al comprovant o sistema de comprovació
autoritzat, podran obtenir un comprovant especial, en la pròpia màquina expenedora
de tiquets, que anul·larà els efectes de la denuncia quan sigui dipositada a l’efecte a
les màquines expenedores, sempre i quan ho hagi superat el límit màxim del tiquet en
una hora.
CONCEPTE
Import del comprovant especial per anul·lació de la denúncia per
no sobrepassar en més del 50% l’horari màxim autoritzat.

TARIFA
4,00 €

Article 7.- Acreditació.
1. L’obligació de pagament d’aquesta taxa neix en el moment en què es duu a terme
l’estacionament en les zones que determina el ban de l'Alcaldia-Presidència.
2. El pagament de la taxa s’ha de realitzar per mitjà de l’adquisició dels tiquets
d’estacionament expedits per l’ajuntament, els quals han de ser adquirits en els llocs
habilitats amb aquesta finalitat i només són vàlids pels períodes màxims establerts a
l’article 6.
Article 8.- Gestió i liquidació de les taxes.
1. L’abonament de les quotes d’aquesta taxa s’efectuarà mitjançant els "tiquets
d’estacionament" aprovats o normalitzats per l'Ajuntament, en les màquines
expenedores situades en les zones designades com a blaves.
2. Per acreditar el pagament de la taxa el tiquet s’ha d’exhibir a la part interior del
parabrises, de manera que sigui totalment visible des de l’exterior.
3. Els vehicles que tinguin distintius especials els hauran d’exhibir de forma totalment
visible des de l’exterior.
4. La durada sense rotació màxima permesa per l’estacionament de vehicles en zones
blaves serà d’una hora i trenta minuts (temps que correspon a la tarifa màxima vàlida
d’aparcament en zona blava).
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La durada sense rotació màxima permesa per l’estacionament de vehicles en zona
taronja serà de quatre hores (temps que correspon a la tarifa màxima vàlida
d’aparcament en zona taronja)
5. La gestió d’aquesta taxa ha estat delegada pel Ple de l'Ajuntament a l’empresa
municipal "Viladecans Mediterrània S.A.” VIPARQ.
Article 9.- Infraccions.
Serà d’aplicació allò disposat a la Llei general tributària i l’Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
Disposició final. Entrada en vigor.
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Viladecans a 29 de
novembre de 2012, modificada per última vegada el 26 d’octubre de 2017, vigent a
partir de l’1 de gener de 2018, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació
o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Articles última modificació
3

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en
les vies públiques municipals (Zona Blava, Zona Taronja i de Zona de Residents)
Pàg. 6 de 6

