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Ordenança Fiscal núm. 15 ◄ 
 

Taxa per l’estacionament regulat de vehicles 
 
 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa 

D’acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix la Taxa per l’estacionament regulat de 
vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals, que es regirà per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20 i següents 
d’aquest Reial Decret Legislatiu. 
 
 
Article 2.- Fet imposable 

1.- Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que es produeix per 
l’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica en determinades zones públiques del 
municipi, aprovades per l’Ajuntament i degudament delimitades i senyalitzades. 
 
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. 
 
3.- No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança ni a la limitació de durada 
l’estacionament dels vehicles següents: 

• Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, propietat d’organismes de l'Estat,  de 
les comunitats autònomes o de les entitats locals, que estiguin prestant serveis públics de la 
seva competència. 

• Els vehicles destinats a l’assistència sanitària de la Creu Roja i d’altres organismes, així com 
les ambulàncies, sempre  que es trobin prestant servei. 

• Els vehicles que transportin persones amb mobilitat reduïda, sempre que el vehicle tingui en 
lloc visible la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. 

• Els vehicles exclusivament elèctrics. Aquesta no subjecció no és aplicable als vehicles 
híbrids. Perquè la no subjecció resulti aplicable el vehicle haurà de disposar en lloc visible 
el distintiu oficial que acrediti la circumstància de tractar-se d’un vehicle exclusivament 
elèctric. 

• Els vehicles que acreditin cero emissions mitjançant la targeta/o adhesiu facilitat per la 
Direcció General de Trànsit. 

 
 
Article 3.- Subjectes passius 

1.- Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents els conductors que estacionin els 
vehicles en les zones públiques especialment reservades per a  l’estacionament regulat, d’acord 
amb els articles anterior. 
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2.- Són substituts del contribuent les empreses concessionàries del servei, les quals repercutiran 
les quotes satisfetes als usuaris. 
 

Article 4.- Quota tributària 

1.- La quota consisteix en un sistema de tarifes en funció del temps d’estacionament per cada una 
de les zones:   
 

A) Tarifa Normal: 

Durada Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zones 4 i 5 Zona 6 Zona 7 
Mínim 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,30 € 0,45 € 

30 minuts 0,95 € 0,95 € 0,80 € 0,95 € ---- ---- 
1 hora 1,80 € 1,80 € 1,75 € 1,80 € 0,30 € 0,45 € 

1,30 hores 2,75 € 2,75 € 2,60 € 2,75 € 0,35 € 0,65 € 
2 hores 3,60 € 3,60 € 3,40 € 3,55 € 0,45 € 0,90 € 
3 hores 5,50 € 5,50 € 5,35 € 5,10 € 0,65 € 1,25 € 
5 hores ---- ---- ---- 6,00 € 1,05 € 2,05 € 
7 hores ---- ---- ---- 6,60 € 1,45 € 2,85 € 
9 hores ---- ---- ---- 7,10 € 2,05 € 3,70 € 

 
B) Tarifa reduïda 

Durada Zones 4 i 5 Zona 6 Zona 7 
Mínim 0,40 € Gratuït 0,40 € 
1 hora 0,40 € Gratuït 0,40 € 

1,30 hores ---- Gratuït 0,55 € 
2 hores 0,60 € Gratuït 0,70 € 
3 hores 0,90 € Gratuït 0,90 € 
5 hores 1,50 € Gratuït 1,50 € 
7 hores 2,10 € Gratuït 2,10 € 
9 hores 3,00 € Gratuït 3,00 € 
Mensual 41,00 € ---- ---- 

 
L’aplicació de la Tarifa reduïda requereix: 
- Que el vehicle estigui anotat al registre de Trànsit al municipi de Vilanova i la Geltrú i, 

per tant, que hi figuri al padró municipal de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
- El titular del vehicle al padró municipal de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

no ha de tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, 
pendent amb l’Ajuntament. 

 
C) Tarifes Zona verda Ribes Roges 
 

Durada (1) (2) (3) 
Mínim Gratuït 0,40 € 0,40 € 

30 minuts Gratuït ---- 0,95 € 
1 hora Gratuït ---- 1,80 € 

1,30 hores Gratuït 0,40 € 2,75 € 
2 hores Gratuït 0,60 € 3,55 € 
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3 hores Gratuït 0,90 € 5,10 € 
5 hores Gratuït 1,50 € 6,00 € 
7 hores Gratuït 2,10 € 6,60 € 
9 hores Gratuït 3,00 € 7,10 € 
3 dies ---- 13,00 € 13,00 € 
7 dies ---- 21,00 € 21,00 € 

15 dies ---- 31,00 € 31,00 € 
30 dies ---- 41,00 € 41,00 € 

 

(1) Residents zona verda Ribes Roges: 

- Persones físiques empadronades o que siguin propietaris d’habitatges als carrers 
compresos en la darrera zona delimitada com a zona verda de Ribes Roges. 

- Persones jurídiques o entitats amb seu o que siguin propietaris d’habitatges als carrers 
compresos en la darrera zona delimitada com a zona verda de Ribes Roges 

L’aplicació d’aquesta tarifa requereix: 

• Disposar d’una tarja identificativa del vehicle que es facilitarà als: 

1. Vehicles anotats al registre de Trànsit al municipi de Vilanova i la Geltrú, i als vehicles 
titularitat dels propietaris d’habitatges inclosos al sector.  

2. Vehicles en règim de rènting, leasing o lloguer estable (més de 3 mesos) amb contracte 
a nom del sol·licitant. 

Documentació que cal aportar: 
- DNI, Passaport o NIE 
- Permís de circulació 
- Fixa tècnica del vehicle 
- Original i copia del contracte de leasing, rènting o lloguer. 

 
3. Vehicles a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un 

contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant. 

Documentació que cal aportar: 
- DNI, Passaport o NIE. 
- Permís de circulació 
- Fixa tècnica del vehicle 
- (En cas de no disposar de la documentació definitiva, cal adjuntar la documentació 

provisional de la Direcció General de Trànsit) 
- Pòlissa vigent de l’assegurança en la que figuri la persona que la sol·licita com 

conductora habitual o primera conductora del vehicle. 
(En cas de constar l’empresa com conductora habitual o primera conductora, o no 
consti ningú, cal aportar també una declaració subscrita per el o la representant legal 
de l’empresa on presti els seus serveis, en la qual es manifesti l’adscripció del vehicle 
a la seva persona). 
(Si en aquesta pòlissa no figura el període de vigència o s’ha superat la data de 
finalització, cal aportar també l’últim rebut bancari). 
 

4. Vehicles en règim de rènting, leasing o lloguer estable (més de 3 mesos) a nom de 
l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de 
prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant. 
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Documentació que cal aportar: 
- DNI, Passaport o NIE 
- Permís de circulació 
- Fixa tècnica del vehicle 
- Original i fotocòpia del contracte de leasing, rènting o lloguer, o el certificat original 

de l’empresa de leasing, rènting o lloguer. 
(En ambdós casos ha de constar la duració del contracte, la matrícula i la persona 
conductora habitual o primera conductora del vehicle). 

  
• No tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, pendent 

amb l’Ajuntament. 
 

(2) Residents VNG: Persones físiques empadronades a Vilanova i la Geltrú, no incloses 
com a Residents zona verda Ribes Roges. 

L’aplicació d’aquesta tarifa requereix: 

• Disposar d’una tarja identificativa del vehicle que es facilitarà als vehicles anotats al 
registre de Trànsit al municipi de Vilanova i la Geltrú. 

• Que el vehicle, no estant anotat al registre de Trànsit al municipi de Vilanova i la Geltrú, 
disposi de la tarja identificativa de tarifa reduïda per vehicles no anotats al registre de 
Trànsit al municipi de Vilanova i la Geltrú (tarifa D) 

• No tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, pendent 
amb l’Ajuntament. 

 

(3) No Residents: Persones físiques, jurídiques o entitats no incloses en els apartats 
anteriors  

 
D) Tarifa per a l’obtenció de la tarja identificativa de tarifa reduïda per vehicles no anotats al 

registre de Trànsit al municipi de Vilanova i la Geltrú 

Durada  
Any natural 85,00 € 

 
L’aplicació d’aquesta tarifa requereix: 

• Persones físiques empadronades a Vilanova i la Geltrú. 

• Persones jurídiques amb domicili fiscal a Vilanova i la Geltrú. 

• No tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de de dret públic o de dret privat, pendent 
amb l’Ajuntament. 

• Vehicles en règim de rènting, leasing o lloguer estable (anual) amb contracte a nom del 
sol·licitant. 

Documentació que cal aportar: 

- DNI, passaport o NIE 
- Permís de circulació 
- Fitxa tècnica del vehicle (en cas de no disposar de la documentació definitiva, cal 

adjuntar la documentació provisional de la Direcció General de Trànsit) 
- Cas de vehicles a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un 

contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant, també 
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s’haurà d’acompanyar pòlissa vigent de l’assegurança on figuri la persona sol·licitant 
com a conductora habitual o primera conductora o, en cas de no constar ningú, 
declaració subscrita pel representant legal de l’empresa on presti els seus serveis, en la 
qual es manifesti l’adscripció del vehicle a la seva persona; si en aquesta pòlissa no 
figura el període de vigència o s’ha superat la data de finalització, cal aportar també 
l’últim rebut bancari. 

- Cas de vehicles en règim de rènting, leasing o lloguer estable (anual) a nom de 
l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de 
prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant, també s’haurà d’acompanyar 
original i còpia del contracte de rènting, leasing o lloguer, o el certificat original de 
l’empresa de rènting, leasing o lloguer (en ambdós casos ha de constar la duració del 
contracte, la matrícula i la persona conductora habitual o primera conductora del 
vehicle). 

 
La fixació de les vies públiques de cada zona, en funció de la previsible demanda de rotació 
d’estacionament, i la seva adscripció a un dels tipus de la classificació anterior, es farà mitjançant 
acord de la Junta de Govern Local.  
 
2.- El temps màxim d’estacionament s’estableix en la major durada amb import de tarifa fixada per 
a cada zona als quadres del número 1. 
 
3.- Si el temps d’estacionament supera fins a 1 hora el límit horari que autoritza el tiquet expedit 
d’acord amb l’article següent, es podrà regularitzar la situació abonant un tiquet complementari 
d’anul·lació de la denúncia per un import únic de 5,00 Euros. 
 
4.- En el cas d’estacionament sense tiquet, si el temps d’estacionament supera fins a 1 hora des del 
moment d’emissió de la denúncia, es podrà regularitzar la situació abonant un tiquet complementari 
d’anul·lació de la denúncia per un import de 8,00 Euros. 
 
5.- A les Zones 1, 2, 3 i 7 la utilització entre 9,00 i 9,30 hores i entre 20,00 i 20,30 hores serà gratuïta 
pels usuaris que compleixen les dos condicions establertes a la tarifa reduïda de l’article 4, apartat 
1, punt (2). 
 
 
Article 5.- Meritació i pagament 

1.- La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir en el moment que s’efectuï l’estacionament en 
les zones d’estacionament regulat assenyalades.   
 
2.- El pagament de la taxa es satisfarà, d’acord amb les tarifes esmentades, mitjançant l’adquisició 
dels tiquets  a les  màquines  expenedores que s’instal·lin a cada zona d’estacionament i seran 
vàlids per la durada màxima que s’especifiqui en els mateixos, o bé mitjançant les aplicacions mòbils 
que l’empresa VNG Aparcaments posi a disposició dels usuaris. 
En el cas de la tarifa per a l’obtenció de la tarja identificativa de tarifa reduïda per vehicles no anotats 
al registre de Trànsit al municipi de Vilanova i la Geltrú, aquesta es farà efectiva a les dependències 
de VNG Aparcaments. 
Els tiquets esmentats s’hauran d’exhibir a la part interior del parabrisa de davant del vehicle, en un 
lloc ben visible des de l’exterior. 
L'Ajuntament aprovarà els models oficials dels tiquets d’estacionament. 
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Disposició final 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de novembre de 
dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El  seu període de vigència es 
mantindrà fins que s’esdevingui’n la seva modificació o derogació expresses. 
 
 

* * * * * *
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