ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN
LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS
Fonament
Article 1.- Concepte
1. De conformitat amb l'article 57 del Reial Decret-Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la
taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les
vies públiques d'aquest municipi especialment reservades,
senyalitzades i controlades mitjançant aparells parquímetres.
2. S'entén per vehicle de tracció mecànica als efectes d’aquesta
taxa els vehicles de fins a 9 places i 6 metres i 3500kg de pes
màxim autoritzat.
3. Als efectes d'aquesta taxa s'entendrà per estacionament
qualsevol immobilització d'un vehicle la durada de la qual passi
de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius
de circulació.
4. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança
l'estacionament dels vehicles expressament autoritzats en virtut
de concerts, convenis o abonaments prèviament autoritzats per
l’òrgan competent de l’Ajuntament.
5. L’estacionament màxim permès és de tres hores a les zones
urbanes i de 10 hores a la zona de l'àmbit de la platja.
Obligats al
pagament
Article 2.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa els conductors que
estacionin els vehicles en els termes previstos en l’apartat primer
de l’article anterior. Subsidiàriament és obligat al pagament el
titular del vehicle. A aquests efectes, hom entendrà per titulars
les persones a nom de les quals figurin els vehicles en el permís
de circulació corresponent.
Horari
Article 3.- Horari
3.1. Zona A (Nucli urbà):
Horari
Tot l’any, excepte el mes d’agost.
De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Dissabtes, de 9.00 a 14.00 h
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Horari
3.2 Zona B (Platja):
Horari
D'1 de juny a 30 de setembre
De dilluns a diumenge, de 10.00 a 20.00 hores

Quantia
Article 4.- Quantia
4.1. Zona A (Nucli urbà):
La tarifa per cada 3 minuts és de 0,05 euros. Com a
conseqüència d’aquesta tarifa, la taxa a pagar per l'estada d'una
hora seria d’1,00 euro.
4.2 Zona B (Platja):
4.2.1 Per vehicles amb targeta identificativa d'estacionament a la
zona de la platja:
Durada estacionament

Import anual

Illimitat, import anual

Gratuït

4.2.1.1 L'adquisició d’aquesta targeta està limitada a les
persones residents al Prat, siguin persones físiques o jurídiques,
que compleixin els següents requisits:
-

-

Que la persona sollicitant sigui titular d'un vehicle que
tributi a l'Ajuntament del Prat en concepte d'IVTM.
Que es trobi al corrent de pagament de l'Impost sobre
vehicles de tracció mecànica, salvat que s'acrediti que
gaudeix d'algun benefici fiscal.
Si es tracta de persones jurídiques, que el conductor
habitual sigui resident al Prat. Només s’acceptarà un
vehicle per conductor.

4.2.1.2 En els supòsits indicats a l’apartat anterior, els subjectes
passius de la taxa hauran d’aportar la següent documentació:

2

-

Persones físiques: DNI, passaport o permís de residència i
empadronament (dada comprovable per part de
l'Administració).

-

Persones jurídiques: CIF de la persona jurídica i
acreditació de la representació legal; DNI, passaport o
permís de residència del representant i del conductor;
empadronament
del
conductor
habitual
(dada
comprovable per part de l'Administració).
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Quantia
-

Per als supòsits d'alta en el padró de l'IVTM per nova
adquisició o transferència dins de l'exercici corrent, el
permís de circulació. Per als supòsits de canvi de domicili,
la justificació pertinent de la Prefectura de Trànsit o la
sollicitud de dit canvi.

No obstant, abans de l’inici de la temporada i quan l'Ajuntament
pugui verificar que es compleixen les condicions establertes a
l'ordenança, se remetrà una targeta identificativa als subjectes
passius que compleixin amb els anteriors requisits per cadascun
dels vehicles dels quals sigui titular sense necessitat d'aportar la
documentació descrita.
Els subjectes passius que no rebin la targeta identificativa abans
de l’inici de la temporada, i en els casos de deteriorament,
pèrdua o sostracció de la targeta, i d'adquisició del vehicle amb
posterioritat a la tramesa general de les targetes, hauran
d’adreçar-se a l’empresa municipal Prat Espais, SLU en horari
d’atenció al públic, que, prèvia les comprovacions oportunes,
expedirà, quan resulti procedent, la targeta identificativa
d'estacionament.
4.2.1.3 S'assimilen a les persones residents titulars de vehicles
del número 4.2.1.1 a les societats civils i a les comunitats de
béns que siguin subjectes passius de l'impost sobre vehicles de
tracció mecànica en aquesta ciutat. També s'assimilen les
persones usuàries o que treballin al centre municipal de vela, així
com les que treballin a les guinguetes atorgades en concessió
per l'Ajuntament i al centre de recuperació d'animals marins, en
tots els casos, prèvia l'oportuna justificació documental.
4.2.2 Per la resta de vehicles, les tarifes d'estacionament són
les següents:
Durada estacionament

Import

10 minuts

0,30 €

Fins a 30 minuts

0,80 €

Fins a 60 minuts

1,50 €

Fins a 120 minuts

3,00 €

Fins a 180 minuts

4,50 €

Fins a 240 minuts

6,00 €

Fins a 300 minuts

7,50 €

Més de 300 minuts

9,00 €
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Quantia
4.2.3 S'estableix un abonament de temporada per a les
persones empadronades al municipi amb un import de 20 euros
respecte dels vehicles que no estan en tributació en aquesta
ciutat per l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i dels que
són conductors habituals en virtut d'un contracte de rènting,
leasing o situacions anàlogues.
4.2.4. Els vehicles identificats amb el distintiu de "zero
emissions" estaran exempts de la corresponent tarifa a les zones
d’estacionament regulat durant el temps màxim permès a
l’article 1.5 de la present ordenança.
Compatibilitat
Article 5.- Compatibilitat amb altres ordenances
L’exigència de la taxa no eximeix de les responsabilitats que es
poden
incórrer
per
contravenció
d’altres
ordenances
municipals.
Pagament
Article 6.- Pagament
Les taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació i mitjançant
l’adquisició del comprovant o tiquet que expedirà la màquina o
parquímetre, que serà obligatori per poder estacionar, i es
collocarà en un lloc visible en el parabrises davanter per la
seva inspecció i es mantindrà el temps que dura
l’estacionament.
La targeta identificativa d'estacionament a la zona de la platja
també ha de ser collocada en un lloc visible en el parabrises
davanter per la seva inspecció i es mantindrà el temps que
dura l’estacionament.
Quan, com a conseqüència d’haver ultrapassat la durada de
l’estacionament
permès
pel
corresponent
tiquet
d’estacionament, l’ agent encarregat de la vigilància efectuï la
denúncia corresponent, el conductor o propietari del vehicle
podrà anullar la denúncia si abona el tiquet especial de 5,00
euros, si l’excés no supera una hora i en aquest mateix període
es realitza el pagament.
També es podrà anullar la denúncia en els casos
d'estacionament sense comprovant de pagament si en el
transcurs d'una hora des de la interposició de la denúncia el
conductor o propietari del vehicle abona el tiquet especial de 10
euros.
A tal efecte caldrà que dipositi la denúncia i el tiquet especial a
la bústia situada en la mateixa màquina.
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Pagament
Aquest precepte no serà d’aplicació esgotat el temps màxim
permès.

Infraccions i
sancions

Article 7.- Infraccions i sancions
Respecte de les infraccions a aquesta ordenança s’estarà a allò
que disposa la Llei General Tributària, sens perjudici que a
conseqüència de l’estacionament a què es refereix l’article 1.1
es produeixi una infracció prevista a l’ordenança municipal de
circulació o al RDL 339/90 de 2 de març, a les previsions dels
quals s’estarà en aquests casos.

Vigència
data
d'aprovació

i Aquesta ordenança, aprovada pel Ple en sessió ordinària del 16
d’octubre de 1998 començà a regir el dia 1 de gener de 1999, i
ha estat modificada per acord plenari de 22 de desembre de
2004, 19 de desembre de 2007, 5 de novembre de 2008, 12 de
setembre de 2012, 18 de desembre de 2013, 7 de maig de
2014, 17 de desembre de 2014 i 13 de desembre de 2017.
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