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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.2 
  

TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MEC ÀNICA  
A LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, Ajuntament 
estableix la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques 
municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1. 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 destinada al servei particular o 
públic, als espais de les vies públiques d’aquest municipi especialment reservats per a zona 
d’estacionament regulat mitjançant parquímetres, amb les condicions següents: 
 
a) Aquesta taxa és efectiva en els períodes següents: 
 

De dilluns a divendres:       Matí:   de 9 a 2/4 de 2 
                                      Tarda: de 4 a 8  
 

Dissabtes:                   Matí: de 10 a 2 
                                      Tarda: de 4 a 8 
   (en zones especials degudament  senyalitzades). 
   

 S'exceptuen els dies festius i els dies compresos entre el dia 11 i 23 d’agost (ambdós 
inclusivament), així com el dissabte de Festa Major: 6 de setembre.   

 En algunes zones poden haver-hi horaris més reduïts indicats a la senyalització existent. 
 

b) Únicament es poden estacionar vehicles que tinguin com a màxim 1,82 m d'amplada i una 
longitud màxima de 5 m. No s'hi poden estacionar les motocicletes ni els ciclomotors ni tots els 
vehicles de dimensions superiors a les esmentades. 
 
c) El temps màxim que s'autoritza l'estacionament és de 90 minuts, excepte en zones 
degudament senyalitzades en què s’indiqui un període màxim d’estacionament diferent. 
 
2. A l'efecte d'aquesta taxa s'entén 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. 
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3. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança ni a la limitació de durada 
l'estacionament dels vehicles següents: 
 
a) Els vehicles autotaxis 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 i 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. 
 
4. Així mateix, s’aplicarà una bonificació del 50% de la taxa regulada en aquesta ordenança 
als vehicles elèctrics purs, híbrids endollables i de pila combustible.  

 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa els conductors que estacionin els vehicles en espais 
especialment reservats per a zona d’estacionament, d’acord amb el que disposa l’article 
anterior. Els propietaris o titulars de vehicles són obligats a pagar de forma solidària. 
 
 
Article 4t. Responsables 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 
 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors 
o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els supòsits i 
amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària. 
 
Article 5è. Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa serà la fixada a la tarifa continguda a l'apartat següent. 
 
2. Per als supòsits d'estacionament de vehicles de duració limitada es pren com a base per al 
càlcul de la taxa el temps que s'utilitza l'estacionament regulat. La quantia exigible serà la que 
resulti d'aplicar la tarifa general (matí i tarda) següent: 
 

• 1,39 €/hora, en fraccions de 5 cèntims d’euro. 
 
Aquesta quota implica que cada 5 cèntims d’euro donen dret a un temps d’estacionament 
de 2,16 minuts.  
El càlcul del temps total d’estacionament es farà per múltiples del temps corresponent al 5 
cèntims d’euro i arrodonint-se a l’enter més proper. 

 
S’estableix la quantia mínima d’aquesta taxa en 0,20 € 
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3. S’aplicarà un 10% de descompte en la venda dels abonaments de prepagament, als 
membres dels col·legis professionals i gremis amb una activitat amb itinerància dins la 
ciutat, que també permetrà triplicar el temps màxim autoritzat d'estacionament als vehicles 
identificats amb una acreditació.  
Per a gaudir d’aquest descompte caldrà instrumentar l’oportú conveni de col·laboració en 
l’àmbit de la Promoció Econòmica amb el corresponent col·legi professional o gremi. 
En aquest cas, caldrà abonar la totalitat del temps d'estacionament, sent vàlids fins a un 
màxim de tres comprovants de pagament sol·lapats en el temps. 
4. Qualsevol usuari podrà obtenir un descompte del 6,7% en la compra de targetes de 
prepagament. 
 
 
Article 6è. Acreditament, declaració i ingrés 
 
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix tractant-se de 
l'estacionament de vehicles de durada limitada a què es refereix l'apartat 2 de l'article anterior, 
en el moment en què s'efectuï l'estacionament a les vies públiques compreses a les zones 
determinades. 
 
2. El pagament de la taxa s'efectua en proveir-se del tiquet d'estacionament corresponent, a 
les màquines expenedores instal·lades amb aquesta finalitat. 
 
Els tiquets a què es refereix l'apartat anterior s'hauran d'exhibir en un lloc ben visible del 
parabrisa davanter. 
 
3. L'Ajuntament aprovarà els models oficials dels tiquets d'estacionament. 
 
Article 7è. Infraccions 
 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició 
de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general 
tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança fiscal 
general. 
 
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes 
acreditades no prescrites. 
 
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 6,00 € 
que es dipositarà a la bústia de l’aparell expenedor. 
 
Article 8è. Normes de Gestió 
 
Els titulars dels vehicles elèctrics purs, híbrids endollables i de pila combustible podran 
obtenir, de forma gratuïta, el distintiu de l’Ajuntament de Sabadell acreditatiu per, mitjançant 
la seva exhibició en el vehicle, estacionar en les zones regulades per parquímetres i, 
segons el procediment habilitat, obtenir el tiquet d’estacionament amb la bonificació a la 
taxa recollida en la present ordenança municipal. 
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El model de sol·licitud serà objecte d’aprovació específica i s’acompanyarà còpia de la 
documentació següent: 
 

- Document identificatiu del titular del vehicle i, en el cas de vehicle titular de 
l’empresa, a més còpia del DNI del seu representant legal.  

- Targeta d’inspecció tècnica del vehicle. 
 
En el cas de no constar a la targeta d’inspecció tècnica les emissions oficials, certificat al 
respecte d’aquest extrem expedit pel fabricant o importador del vehicle o qualsevol altre 
document oficial.   
 
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 5 de novembre de 2013 i, definitivament el dia 23 de desembre del mateix 
any, començarà a regir el dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi de modificar-la o derogar-la. 
 
 
 


