ORDENANÇA FISCAL NÚM. 46
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA A LA VIA PÚBLICA
CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r.
D’acord amb allò que disposen l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i,
específicament l’article 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2004 i de conformitat amb els articles 15 i 17
de l’esmentat text refós s’estableixen taxes per l’estacionament de vehicles de
tracció mecànica a les vies públiques.
CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE
Article 2n.
1.

Constitueix el fet imposable de la taxa regulada per aquesta Ordenança
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques d’aquest
municipi, dins la zona i horari que determini la Junta de Govern Local en la
resolució corresponent.

2.

A l’efecte d’aquesta taxa, es considera estacionament qualsevol
immobilització d’un vehicle la durada del qual passi de dos minuts, sempre
que no estigui motivada per imperatius de circulació.

3.

No està subjecta a la taxa regulada per aquesta Ordenança 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 locals i que es
destinin directament i exclusivament a la realització dels serveis públics de la
seva competència, quan estiguin prestant aquests serveis.
c) Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya,
identificats externament amb plaques de matrícula diplomàtica, a condició de
reciprocitat.
d) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat
Social o a la Creu Roja i les ambulàncies sempre que estiguin fent un servei,
sempre i quan disposin de l’acreditació corresponent actualitzada.
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e) Els vehicles propietat de disminuïts físics, sempre que tinguin l’autorització
prevista al Decret 97/2002 que regula el model de la Comunitat Europea.
CAPÍTOL III - SUBJECTES PASSIUS
Article 3r.
Estan obligats al pagament de la taxa els conductors que estacionen els vehicles en
els termes previstos en els apartats primer i segon de l’article anterior.
CAPÍTOL IV - CONDICIONS ESPECIALS
Article 1r.Podran sol·licitar un abonament, per vehicle matriculat, els empadronats en el carrer
CAMPRODON que compleixin la següent condició:
- estar empadronat en el carrer esmentat
Article 2n.Tipus d’abonament per vehicle, i import a satisfer
ABONAMENT PER MES I VEHICLE.................2,00 €
CAPÍTOL V - QUOTES
Article 4t.
Les tarifes a aplicar són les que es fixen en l’annex d’aquesta Ordenança.

CAPÍTOL VI - NORMES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ
Article 5è.
1.

L’obligació de pagament d’aquesta taxa neix en el moment en què es fa
l’estacionament a les vies públiques dins les zones i horaris determinades a la
resolució de la Junta de Govern Local prevista per l’article 2n.

2.

El pagament de la taxa en les quanties que fixa l’annex d’aquesta Ordenança
s’ha de practicar mitjançant l’adquisició dels efectes municipals valorats o
tiquets d’estacionament. Aquests tiquets s’han d’adquirir en els llocs habilitats
a aquest efecte, i són vàlids per als períodes màxims que estableix l’annex
esmentat d’acord amb la zona de què es tracti.

3.

Per tal d’acreditar el pagament a què fa referència l’apartat anterior, el tiquet
d’estacionament referit s’ha d’exhibir a la part interior del parabrisa, de
manera que sigui totalment visible des de l’exterior.
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4.

Si s’utilitzen diversos tiquets per a un mateix estacionament, s’han d’exposar
de tal manera que l’inici del període de validesa de l’un coincideixi amb el final
del període de validesa de l’anterior, sense que la durada de l’estacionament
pugui excedir els períodes màxims que estableix l’annex d’aquesta
Ordenança.

CAPÍTOL VII - DATA D’APROVACIÓ I VIGÈNCIA
Article 6è.
Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Ple el 22.12.05 començarà a regir
el dia de la seva publicació al BOP i es mantindrà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació.

ORDENANÇA: APROVACIÓ DEFINITIVA: Ple del 22.12.05
PUBLICADA EN EL BOP DE GIRONA NÚM. 249 del 31.12.05
MODIFICADA: Ple del 25.05.06
PUBLICACIÓ MODIFICACIÓ:BOP GIRONA NÚM. 144 del 28.07.06

Darrera modificació
Aprovació inicial: Ple 2/11/2016
Publicació íntegra: BOP 247 del 29/12/2016

Ordenança núm. 46

3

ANNEX

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA A LA VIA PÚBLICA
1.

Límit d’estacionament. Quantia
- Límit màxim d’estacionament per vehicle: 120 minuts

- Horari:
. De dilluns a divendres
De 9,00 h a 13,00 h
De 17,00 h a 20,00 h
. Dissabte: De 9,00 h a 13,30 h
-

Tarifes:

IMPORT
€
0,10
0,60
1,20
2,00
2.

TEMPS
Fins a 20 minuts (mínim)
Fins a 60 minuts
Fins a 90 minuts
Fins a 120 minuts (màxim)

Els conductors que estacionin el vehicle en la zona objecte de limitació
horària i hagin estat denunciats per la manca de comprovant que els faculti
per aparcar o per la superació del límit horari indicat en el comprovant,
podran anul·lar els efectes de la denúncia, mitjançant l’obtenció d’un
comprovant especial que s’ha de deixar, juntament amb la denúncia, en les
bústies disposades a l’efecte en els aparells multiparquímetre.
L’import d’aquest comprovant serà de:
CAUSA
Excès temps
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PAGAMENT
5€

EFECTE
Anul·lació denúncia
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