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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27.
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 públics que es trobin afectes en el moment d'estacionar a un fi o servei públic.
c) Els titulars de targetes de disminuït físic expedides per l'Ajuntament de Pineda de Mar.
d) Els titulars dels vehicles degudament identificats que hagin estat expressament autoritzats per
l’Ajuntament de Pineda de Mar 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. Els vehicles han de tenir més de 2 rodes, no excedir els 6m de longitud, els 3.500Kg
de pes i que no sigui per a més de 9 passatgers.
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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
L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan
sol·licitin llicència per a estacionar amb duració il·limitada determinats vehicles, sempre que
l’estacionament sigui necessari per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a
altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Article 6è – Quota tributària
A) Definició de zones.
Els àmbits exactes adscrits a cada zona quedaran establerts per l’Ajuntament en cada moment.
S’estableixen les següents definicions generals de zones:
 A1) Zona blava A. Temps màxim d'estacionament 2 hores. S'identificarà pel color blau que marcarà el
límit de les places i senyalització identificativa vertical.
 A2) Zona blava B. Llarga durada. Temps màxim d'estacionament: nombre màxim d'hores regulades per
dia. S'identificarà pel color blau que marcarà el límit de les places i amb senyalització identificativa
vertical.
Aquest pàrquing també pot ser utilitzat pels usuaris del règim Zona blava A. Es tracta d’una
reserva d'aparcament multitarifa.
 A3) Zona Verda. La zona d'estacionament per residents quedarà delimitada pel color verd. Es fa una
distinció entre:
4. Zona Verda A. Aquella que està operativa tot l’any.
5. Zona Verda B. Aquella que té una vigència de 3 mesos: 1 juny-31 d’agost, essent una zona no
regulada la resta de l’any.


A4) Zona Blava Resident. S'identificarà pel color blau que marcarà el límit de les places i amb
senyalització identificativa vertical on es reflectirà la gratuïtat per al resident de Pineda de Mar. El
temps màxim d’estacionament per als no residents és el nombre màxim d’hores regulades per dia
tot i que aquest pàrquing també pot ser utilitzat pels usuaris del règim Zona Blava A, atès que es
tracta d’una reserva d'aparcament multitarifa.
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Amb la condició de resident no hi ha límit màxim d’estacionament en aquesta zona, però es
garantirà que el vehicle no estigui ocupant la mateixa plaça durant un període màxim de 72 hores.
Tindran la condició de residents tots el que compleixin al menys un dels següents requisits:
6. Estar en disposició del certificat de pagament de l'IVTM sense cap deute endarrerit.
7. Pagar l’impost de béns immobles a Pineda de Mar.
8. Estar empadronat a Pineda de Mar.
9. Ser titular d’un comerç o establiment situat a Pineda de Mar i acreditar que no hi ha cap deute
pendent amb l’ajuntament pel dit establiment ja sigui d’IBI o de taxes municipals relacionades
amb l’activitat comercial de l’establiment que sol·licita els tiquets. S'haurà d'acreditar titularitat.
10. Treballar a un comerç o empresa amb domicili fiscal (raó social) a Pineda de Mar. S'haurà
d'acreditar contracte laboral.
La quota tributària serà diferent per cadascú dels usuaris descrits anteriorment, com queda recollit
al punt C del present article.
La Zona Verda i la Zona Blava Resident també poden ésser utilitzades pels usuaris que no disposin
de la condició de resident però amb una quota diferent (veure punt C del present article i article
7è). El temps màxim d’estacionament en aquest cas serà de 2 hores, essent compatible també la
llarga durada ala Zona Blava Resident.
 A5) Zona Taronja. es tracta de la zona pròxima a pols turístics. La seva existència queda recollida a la
present ordenança, tot i que les condicions de gestió seran desenvolupades en versions posteriors.
B) Horaris de pagament.
B1) Zona blava A
 De dilluns a dissabte de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00.
 Diumenge i festius exclosos.
B2) Zona blava B Es fa una distinció en funció de la temporada d'hivern i temporada d'estiu.
 Temporada d'estiu: 1 de maig-31 d’octubre.
De dilluns a diumenge 08:00 a 20:00. Festius exclosos.


Temporada d'hivern: 1 de novembre-30 d’abril. Gratuït.

B3) Zona Verda. L’horari serà el mateix per la Zona Verda A i B.
 De dilluns a dissabte de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00.
 Diumenge i festius exclosos.
B4) Zona Blava Resident Es fa una distinció en funció de la temporada d'hivern i
d'estiu.
12. Temporada d'estiu: 1 de maig-31 d’octubre.
De dilluns a diumenge 08:00 a 20:00. Festius exclosos.
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13. Temporada d'hivern: 1 de novembre-30 d’abril.
De dilluns a dissabte de 08:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00.
Diumenge i festius exclosos.
C) Quota tributària.
 C1) Zona blava A. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda en el quadre següent:
RESIDENT
NO RESIDENT
Mínim 30 minuts
0,15 €
0,25 €
Preu per hora
0,60 €
1,00 €
Preu per 1,5h
0,90 €
1,45 €
Preu màxim (2h)
1,35 €
2,05 €
Taula 1. Comparativa de preus RESIDENT vs NO RESIDENT
 C2) Zona blava B. L’estacionament en aquesta zona permet una combinació d'ús d'aparcament en
"llarga durada" o amb tarifes de zona blava convencional (tipus A). Caldrà fer una distinció entre els
preus que s'aplicaran als casos de "llarga durada" segons sigui temporada d'hivern o d'estiu.
Temporada Hivern
Temporada Estiu

Resident
GRATUÏT
1 €/dia

No Resident
GRATUÏT
6 €/dia

 C3) Zona verda A i B. La categoria de resident té una vigència d'un any des de la data d’expedició. Des
d’aquell moment, l’usuari serà inclòs a una base de dades gestionada per Via a Punt SL i tindrà la
condició de resident. L'usuari que hi sigui, podrà accedir a l'estacionament gratuït a les zones verdes i
gaudir de millors tarifes tant a la Zona Blava A com B. El preu del dret de resident serà el següent:
17. 20€/any pels veïns que paguin l’IVTM a Pineda de Mar.
18. 30€/any pels ciutadans que paguin l’IBI però no estiguin empadronats o paguin l’IVTM a
Pineda de Mar.
19. 30€/any per les persones no residents que tinguin un familiar de primer grau amb una
discapacitat igual o superior al 33%, on s’obtindrà una sola targeta d’aparcament per persona
discapacitada.
20. 35€/any pels ciutadans que no acreditin empadronament o pagament d’IBI o IVTM. Seria el
cas de ciutadans que:
21. Treballen a Pineda de Mar però no hi estan empadronats.
22. Només acrediten empadronament sense aportació de liquidació d’impostos municipals:
IBI, IVTM. La casuística més normal en aquest supòsit és el vehicle amb contracte de
lloguer tipus renting.
El dret de resident serà gratuït pels usuaris que paguin l’impost de vehicles de tracció mecànica a
Pineda de Mar.
Els usuaris que no siguin residents podran fer ús d'aquesta zona amb la mateixa tarifa
Zona Blava A:
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Mínim 30 minuts

0,25€

Preu per hora

1,00 €

Preu màxim (2h)

2,05 €
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Taula 2. Tarifes de Zona Verda pels no residents
La tarifa podrà ser abonada als parquímetres o mitjançant la mateixa aplicació mòbil disponible pel
pagament a la zona blava.
C4) Zona Blava Resident. L’estacionament en aquesta zona permet una combinació d'ús d'aparcament
en "llarga durada" o amb tarifes de zona blava convencional. Caldrà fer una distinció entre els preus
que s'aplicaran als casos de "llarga durada" segons sigui temporada d'hivern o d'estiu.
Temporada Hivern
Temporada Estiu

Zona Blava Resident
3 €/dia
6 €/dia

NOTA: Actualment s’està en fase de tenir resposta per part de la «Dirección General De Tributos» en
relació a la qualificació d’aquesta quota tributària. Si fos preu privat quedaria fora de l’abast d’aquesta
Ordenança Fiscal.
Article 7è.- Acreditació i gestió
La taxa s'acreditarà en el moment en que s'efectuï l’estacionament en les vies públiques definides. Si el
pagament es realitza a través dels parquímetres instal·lats a la via pública, aquests expediran un tiquet que
inclourà la matrícula del vehicle i l’hora màxima de l'aparcament permès. Aquest tiquet s’haurà d’exhibir de
manera clara i visible dintre del vehicle. El procediment de pagament es podrà realitzar també, a través del
mòbil, de forma telemàtica. En aquest cas no caldrà l'ús del tiquet.
Per l’obtenció del dret de resident, les condicions que cal acreditar (almenys una) són les detallades a
l'article 6 de la present Ordenança fiscal.
Presentant la documentació de compliment de qualsevol dels requeriments detallats a l'article 6 de la
present Ordenança juntament amb la fotocòpia del DNI i el permís de circulació del vehicle, es podrà
adquirir el dret de resident seguint el procediment que indiqui Via a Punt SL, ja sigui telemàtica o
presencialment. Quan es vulgui obtenir el dret de resident per un vehicle en règim de lloguer de rènting o
de titularitat d'una empresa, s'haurà d'acreditar que el ciutadà n'és el conductor principal.
Si durant la vigència del dret de resident el ciutadà canvia el vehicle, haurà de tornar a realitzar el
procediment de sol·licitud sense abonament de cap quantitat addicional, mantenint el seu dret de resident
el període de vigència original.
Article 8è.- Període impositiu
El període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament, dins del horaris establerts en l’article 6
d’aquesta ordenança.
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Article 9è.- 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 10è.- Drets i obligacions dels usuaris
1. 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.
2. És obligació dels subjectes passius:







Exhibir el tiquet en l'interior del vehicle estacionat en lloc visible i fàcilment localitzable en
cas de que el pagament hagi estat via parquímetre. o efectuar el pagament mitjançant
mitjans telemàtic per l'obtenció del tiquet virtual.
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.
Els vehicles que estacionin fora de l'horari regulat hauran de ser retirats en iniciar-se l'horari
regulat a menys que, prèviament s'hagi abonat l'import corresponent al període en que
prevegi mantenir-lo estacionat. 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 11è.-Infraccions i sancions
En el cas d’incompliment de les obligacions serà d'aplicació el que disposa l'Ordenança Municipal de
Circulació de Pineda de Mar 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.
Es podrà procedir a l' anul·lació de denúncia per temps exhaurit: mitjançant el pagament de 5€ De igual
manera es pot procedir a l'anul·lació de denúncia per no tenir tiquet: mitjançant el pagament de 10€.
Aquests pagaments es poden fer tant als parquímetres o de forma telemàtica a partir de dispositius mòbils.
El temps màxim d’anul·lació de denúncies serà de 2 hores amb posterioritat a la que figura al butlletí de
denúncia. El mateix fet d’infracció (mateixa matrícula i mateix estacionament) es podrà denunciar de
manera reiterada sempre i quan s’hagi produït un canvi de dia natural.
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
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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.
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Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia
26 d’abril de 2018, publicada en el B.O.P. i aprovada definitivament, regirà a partir del dia 1 de juliol de
2018 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Modificació parcial de l’Ordenança Fiscal:
Modificació parcial

Data de l’acord

Publicació
definitiva al
BOP de
Barcelona

Entrada en vigor de la
modificació

Modificació de tota l’OO.FF. 27

Ple 26.04.2018 05.07.2018 06.07.2018

Modificació de l’article 6è, punt C, apartat C3)

Ple 25.10.2018 16.01.2019

17.01.2019

Modificació de l’article 6è i 11è

Ple 29.11.2018 04.02.2019

05.02.2019
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