
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 
 
 
TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES 
PÚBLIQUES MUNICIPALS  
 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.u) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 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 públiques 
municipals que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la l’aprofitament especial del domini públic local que es produeix per 
l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d'aquest municipi degudament 
senyalitzades, per temps limitat i sota control horari, per tal d'afavorir la rotació dels vehicles 
estacionats. 
 
2. Als efectes d'aquesta Ordenança, 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. 
 
3. No estan subjectes a la taxa regulada en aquesta ordenança l'estacionament dels vehicles 
següents: 
 
a) Els vehicles del parc mòbil municipal degudament identificats. 
b) Els vehicles de la policia, d’extinció d’incendis, de protecció civil i d’assistència sanitària. 
c) Els titulars de targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat. 
d) Els titulars dels vehicles degudament identificats que hagin estat expressament autoritzats 
per l’Ajuntament de Caldes de Montbui per raó de la seva activitat. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa els conductors de vehicles estacionats en les vies públiques, 
en les zones a l'efecte reservades. Quan s'ignori la titularitat del conductor, es liquidarà la taxa 
al titular del permís de circulació del vehicle. 



 

 

 
Article 4t. Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General que facin ús dels espais d'estacionament 
limitats. L'obligació del pagament del preu establert recaurà en el conductor del vehicle 
estacionat, si el conductor i el propietari són persones diferents haurà de respondre de manera 
solidària el propietari del vehicle. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries 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 5è - Beneficis fiscals 
 
S'estableixen les bonificacions següents: 
 
a) La primera hora i mitja serà gratuïta per a aquelles persones físiques i jurídiques que siguin 
titulars de vehicles que formin part del cens de l'Impost de vehicles de tracció mecànica de 
Caldes de Montbui. 
Qualsevol alta, baixa  modificació del domicili adscrit al vehicle que s'hagi efectuat a la Direcció 
General de Trànsit (DGT) tindrà efectes a partir del dia 15 del mes següent. 
 
b) La primera hora i mitja gratuïta per a tots els vehicles amb etiqueta visible ECO o Zero 
emissions emesa per la Dirección General de Tráfico, segons es defineixen a la resolució de 13 
d'abril de 2016, de la Dirección General de Tráfico.  A aquest efecte, els parquímetres 
permetran seleccionar aquesta opció per a gaudir de la bonificació.   
 
No obstant això, s’entén que aquests vehicles poden aparcar en qualsevol de les zones en la 
qual es regula l’estacionament amb limitació horària. 
 
c) La primera hora i mitja serà gratuïta per a les persones físiques empadronades a Caldes de 
Montbui, conductors habituals de vehicle amb contracte de rènting a nom d’empresa, propi o 
altre, no donat d’alta al padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica en aquest municipi. 
Per acreditar aquesta condició, caldrà aportar al registre municipal la següent documentació: 
 

- Sol·licitud d’inclusió de la bonificació de la zona blava regulada per parquímetres de 
vehicle amb contracte de rènting a nom d’empresa o altre, amb conductor habitual a 



 

 

Caldes de Montbui (model normalitzat, es pot descarregar del web municipal o es 
facilita a l’OAC), que inclogui una declaració responsable de conductor habitual. 

- Document Nacional d’Identitat 
- Volant d’empadronament actual de la persona sol·licitant 
- Contracte de rènting 
- En el cas que el vehicle sigui propietat directa de l’empresa on treballa el sol·licitant, 

certificat de l’administrador o apoderat de l’empresa que acrediti que el vehicle és 
propietat de l’empresa (amb especificació del número de matrícula i marca i model) i li 
està assignat com a conductor habitual. 

 
Article 6è – Quota tributària 
 
A) Definició de zones. 
 
S'estableixen dues zones d'aparcament segons el temps màxim que limita l'estacionament i per 
la seva situació: 
 
a) Zona blava A. Temps màxim d'estacionament 2,5 hores. S'identificarà pel color blau que 
marcarà el límit de les places i senyalització identificativa vertical. Comprèn l’espai delimitat 
pels següents carrers: 
- Carrer Major, carrer del Pont, carrer de Barcelona, Raval Canyelles fins al carrer de Santa 
Teresa 
- Carrer de Santa Teresa i carrer d’Homs fins al carrer de Torras Sayol 
- Carrer de Torras Sayol i carrer de Balmes fins al carrer de Bigues i carrer Major. 
- Carre Santa Teresa , carrer Homs entre Avinguda Pi i Margall i Avel·lí Xalabarder i Torras 
Sayol estan a la zona A 
 
b) Zona blava B. Temps màxim d'estacionament 4,5 hores. S'identificarà pel color blau que 
marcarà el límit de les places i amb senyalització identificativa vertical. Comprèn l’espai 
delimitat pels següents carrers: 
- Carrer de Santa Teresa i carrer d’Homs fins al carrer de Torras Sayol  
- Carrer de Torras Sayol fins al carrer de Ramon y Cajal 
- Carrer de Ramon y Cajal i Avinguda Fontcuberta fins al carrer del Dr. Xalabarder 
- Carrer del Dr. Xalabarder fins a l’avinguda Pi i Margall 
- Carrer de Folch i Torres des de l’avinguda Pi i Margall fins al carrer del General Padrós. 
- Carrer del General Padrós fins al carrer de Santa Teresa. 
- Carrer Homs entre Avel·lí Xalabarder i Plaça Lluís Companys pertanyen a la zona B 
 
A l’annex 1 d’aquesta ordenança es defineixen les zones A i B sobre el plànol. 
 
B) Horaris de pagament 



 

 

 
L’horari establert per a la Zona A i la Zona B serà el següent: 
 

• De dilluns a dissabte de 9:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores. 
 
Esgotat el temps màxim d'estacionament permès a una zona (A o B), s'haurà de retirar el 
vehicle per tal de no incórrer en una infracció de l’ordenança. 
 
Esgotat el temps de permanència màxim en una de les zones (2,5 hores a la zona A i 4,5 hores 
a zona B), es permet l’estacionament en l’altra zona d'aparcament (A o B). 
 
Aquest horari pot ser modificat segons convingui per l’òrgan competent municipal. 
 
C) Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa 
continguda en el quadre següent: 
 
a) Estacionament de vehicles en la zona blava A  
 
Tarifa  Tarifa bonificada 

segons l’article  6 
apartats a) i b) (euros) 

Preu hora 
(euros) 

Tarifa no 
bonificada 
(euros) 

Preu hora  (euros)

0,5 hores  0,00  0,00 0,75 1,50 

1,5 hores  0,00  0,00 2,25 1,50 

2,5 hores  1,50   0,60 4,00 1,60 

Tramitació 
administrativa 
d'anul·lació de 
denúncia 

6,00    6,00  

 
b) Estacionament de vehicles en la zona blava B  
 
 
 
 
Tarifa  Tarifa bonificada Preu hora Tarifa no Preu hora  (euros)



 

 

segons l’article  6 
apartats a) i b) (euros) 

(euros) bonificada 
(euros) 

0,5 hores  0,00  0,00 0,50 1,00 

1,5 hores  0,00  0,00 2,00 1,33 

2,5 hores  1,50  0,60 3,50 1,40 

3,5 hores  2,50  0,71 5,50 1,57 

4,5 hores  3,75  0,83 7,50 1,67 

Tot el dia  4,00    8,00  

Tramitació 
administrativa 
d'anul·lació de 
denúncia 

6,00    6,00  

 
Article 7è.- Acreditament 
 
La taxa s'acreditarà en el moment en que s'efectuï l’estacionament en les vies públiques 
definides.  A aquest efecte, els parquímetres instal·lats a la via pública, expediran un tiquet que 
inclourà la matrícula del vehicle i l’hora màxima de l'aparcament permès.  Aquest tiquet s’haurà 
d’exhibir en els termes que consten en el Reglament del servei municipal d’aparcament.  
Aquest procediment es podrà realitzar també, a través del mòbil, de forma telemàtica. 
 
Article 8è.- Període impositiu 
 
El període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament, dins del horaris establerts en 
l’article 6 d’aquesta ordenança, en la zona A i en la zona B respectivament. Ambdues zones 
podran sumar al temps d'estacionament ininterromput més els horaris fora de pagament. 
 
Article 10è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. La taxa s’haurà de pagar en el moment de l’inici de l’estacionament. El pagament s’efectuarà 
en les màquines expenedores de bitllets acreditatius del pagament realitzat instal·lades en les 
vies públiques o de forma telemàtica a partir de dispositius mòbils. 
 
Article 11è.- Drets i obligacions dels usuaris 



 

 

 
Els usuaris tindran dret a estacionar el seu vehicle als llocs senyalitzats, mentre existeixin 
espais lliures, previ pagament del preu corresponent al període que es prevegi deixar-hi el 
vehicle estacionat tenint en compte el règim d'horari limitat. 
 
Transcorregut aquest període d'estacionament màxim, el vehicle en qüestió haurà de ser retirat 
pel seu propietari o conductor, sense que, en cap cas, estigui permesa l'ampliació del temps de 
permanència de vehicle amb l'obtenció d'una nova expedició de tiquet en la mateixa zona de 
regulació horària. 
 
Els titulars acreditats de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat tenen dret 
a estacionar els seus vehicles sense cap limitació de temps, ni obligatorietat d’obtenir el 
comprovant. 
 
2. És obligació dels subjectes passius: 
 
- Exhibir el tiquet en l'interior del vehicle estacionat en lloc visible i fàcilment localitzable. 
- Estacionar el vehicle dins l'espai senyalitzat, sense que en cap moment pugui obstaculitzar la 
circulació o estacionament d'altres vehicles ni ocupar més d'una plaça. 
- Resta prohibit estacionar en doble fila. 
- Tampoc podran realitzar-se en aquestes zones operacions de càrrega i descàrrega ocupant 
alguna o algunes de les places senyalitzades,a menys que s'aboni la tarifa corresponent com si 
es tractés d'un estacionament de vehicles. 
 
Article 12è.-Infraccions i sancions 

Els vehicles que, fora de l'horari regulat, s'estacionin en aquests espais, hauran de ser retirats 
en iniciar-se el règim d'horari limitat, a menys que prèviament s'hagi abonat import 
corresponent al període que es prevegi mantenir-lo estacionat, sense que, en cap cas, se 
superi el màxim autoritzat. 

En cas de denuncia per sobrepassar el temps màxim abonat, els conductors disposaran dels 
60 minuts posteriors als temps autoritzat pel tiquet, per introduir les dades d’anul·lació i abonar 
la sanció al parquímetre. 

Un cop sobrepassats els 60 minuts la sanció no serà anul·lable. 

La retirada del vehicle en cas de no tenir tiquet o un cop passat el temps d’estacionament 
abonat, està regulat per l’article 58 de l’Ordenança de circulació i mobilitat de Caldes de 



 

 

Montbui. Concretament l’article 58 que remet a l’article 67 on s’explicita en l’apartat t) el 
següent cas de retirada:  

t) Quan estigui aparcat en una zona d’estacionament limitat sota control horari sense el tiquet 
corresponent o be quan se superi el triple del temps abonat. 

En aquestes condicions, el vehicle podrà ser retirat i traslladat al dipòsit municipal o 
immobilitzat. Les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada a la qual es 
refereix l'apartat anterior seran per compte del titular, de l'arrendatari o del conductor habitual, 
segons el cas, que haurà d'abonar-los com a requisit previ a la devolució del vehicle. 

 
En el cas d’incompliment de les obligacions serà d'aplicació el que disposa l’Ordenança de 
Circulació i Mobilitat de Caldes de Montbui, el Reglament del servei d’aparcaments públics de 
Caldes de Montbui i en matèria tributària serà d'aplicació el que regula la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, Llei General Tributària i el RD 2063/2004, de 15 d'octubre, d’aprovació del 
Reglament General del Règim Sancionador Tributari. 
 
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, aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a 
Caldes de Montbui el _______________, definitivament en data 
____________________________, publicada al Butlletí Oficial de la Província en data 
_______________________ i que ha entrat en vigor el dia _______________________, 
continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació expressa. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 


