
Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
3/2022/1216

Codi validació document:
14155461752533301345

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 1 de 4

18 – TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES 
MUNICIPALS, EN ZONES D’ESTACIONAMENT REGULAT EN SUPERFÍCIE

Article 1. Fonament i naturalesa 

A l'empara d’allò previst als articles 57 i 20.3. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març d’aprovació del 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica destinats al servei 
particular o públic, als espais  de la ciutat subjectes a règim d’estacionament regulat en superfície (“zones blaves”).

 Article 2. 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 destinats al servei particular o públic, als espais de la ciutat 
especialment reservats per a zones d'estacionament regulat en superfície, mitjançant comprovant d’estacionament 
segons els sistemes habilitats per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

2. Als efectes d'exigibilitat de la taxa s'entendrà 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 resta subjecte a la taxa regulada en aquesta Ordenança l'estacionament dels vehicles següents: 

a) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, i els particulars utilitzats per personal adscrits a 
organismes de l'Estat, la comunitat autònoma o les entitats autònomes, ajuntaments, que estiguin destinats 
directament i exclusivament a la prestació dels serveis públics de la seva competència, quan estiguin 
desenvolupant els serveis esmentats i degudament identificats.

 b) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària de la Seguretat Social, i les ambulàncies, que es trobin 
prestant servei.

 c) Els vehicles utilitzats per persones amb mobilitat reduïda, degudament identificats amb la targeta 
d'aparcament per a persones amb discapacitat. 

d) En les zones blaves, les persones residents de fet i de dret en el mateix carrer i tram de carrer a nivell de 
cantonades afectades, en zona blava poden estacionar sense deure de satisfer  la taxa entre les 9 i les 10 del 
matí, i entre les 19:30 i 20:30 del vespre.

e) Els vehicles del parc mòbil municipal degudament identificats.

f) Altres vehicles degudament autoritzats pel Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
A aquells vehicles que, tot i no ser subjectes a la taxa, necessitin amb caràcter previ disposar d’una 
autorització administrativa, se’ls hi pot aplicar limitació horària per dies i/o per franges horàries segons 
determini l’òrgan competent. 

Article 3. Subjecte passiu 
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Són subjectes passius de la taxa: 
Els conductors de vehicles estacionats en les vies públiques, en les zones reservades a l’efecte. En el supòsit que 
s’ignori la titularitat del conductor s’exigirà la taxa al titular del permís de circulació del vehicle. 

Article 4.- 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. 

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 5. Beneficis fiscals 

1.L’Estat, les Comunitats Autònomes 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 explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la 
seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

3.No es podran reconèixer d’altres beneficis fiscals que els previstos expressament en normes amb rang de llei o 
derivats de l’aplicació de tractats internacionals. 

Article 6. Quota tributària

1. La quantia exigible de la taxa municipal serà la que resulti d'aplicar les tarifes contingudes en l’annex 1 
adjunt d’aquesta Ordenança. 

2. Quant a zones d’estacionament s’aplicaran les prescripcions del plànol establert en l’annex  2 d’aquesta 
Ordenança.

3. Si el temps d'estacionament del vehicle sobrepassa el temps autoritzat en cada cas d’acord amb el 
tiquet de pagament de la taxa, es podrà regularitzar la situació sense sanció, abonant, en el termini de 
les dues hores posteriors al temps autoritzat, l'import de set (7) euros, mitjançant els procediments 
previstos d'anul·lació de denúncies.  Si no s’ha obtingut tiquet d’estacionament, es podrà no pagar 
sanció si es satisfà una taxa d’anul·lació de deu (10) euros, només si el pagament té lloc dins de les dues 
hores posteriors a la denúncia per estacionament indegut.

Article 7. Acreditació 

La taxa s'acreditarà en el moment en el qual tingui lloc l’estacionament en les vies públiques i altres espais compreses 
a les zones determinades .
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Article 8. Règim de declaració i ingrés 

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. 

2. El pagament de la taxa es portarà a terme: 

a) Quan es tracti de l’estacionament de vehicles de durada limitada, el pagament de la taxa s’efectuarà al tramitar 
l’obtenció del comprovant d’estacionament mitjançant els sistemes habilitats per l’Ajuntament de Vilafranca 
(“parquímetres”).
b) També es podrà fer pagament mitjançant els sistemes habilitats per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, com 
ara màquines expenedores, aplicacions per a telefonia mòbil, o d’altres sistemes que s’implantin.
c) En tot cas, la persona usuària haurà d’introduir la matrícula del vehicle estacionat. 

Article 9. Infraccions 

En relació a les infraccions i sancions tributaries que derivin de la regulació d’aquesta taxa a les Ordenances, s'aplicarà 
allò que disposa la Llei General Tributaria i l'Ordenança General. 

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i 
començarà a aplicar-se a partir del primer de gener de 2023. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

Diligència
Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en sessió 
celebrada el dia 20 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

El Secretari

ANNEX 1 DE TARIFES DE LA TAXA

Servei d'aparcament d’estacionament regulat en superfície, amb comprovant d’estacionament segons els sistemes 
habilitats . En els casos de zona blava el temps màxim d’estacionament és de dues (2) hores).

1. Zona blava 1: Import 1,20 euros /hora, aplicant-se la part proporcional corresponent amb un mínim de 
15 minuts. El sistema d’aparcament regulat en superfície opera de dilluns a dissabte, de 9 a 13:30 hores i 
de 16:30 a 20:30 hores, exceptuant els dissabtes a la tarda i els dies festius intersetmanals oficials.

2. Zona blava 2: Import 2,00 euros /hora, aplicant-se la part proporcional corresponent amb un mínim de 
15 minuts. El sistema d’aparcament regulat en superfície opera de dilluns a dissabte, de 9 a 13:30 hores i 
de 16:30 a 20:30 hores, exceptuant únicament els dies festius intersetmanals oficials.
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3. Zona taronja de mitjana i llarga durada, prevista entre dilluns i dissabte (exceptuant dies festius oficials) 
8 i 20 hores: Estacionament fins a un màxim de 5 hores, 3 euros; estacionament de 5 a 12 hores, 5 euros.

4. Zones de regulació especial (aparcaments Mas Rabassa, adjacent a CAP Nord i Cementiri): Import 1,20 
euros /hora, aplicant-se la part proporcional corresponent amb un mínim de 15 minuts. Opera de dilluns 
a dissabte excepte festius oficials, de 8 a 20 hores. Tanmateix, s’establirà el sistema pel qual sigui gratuït 
a Mas Rabassa l’estacionament els dies que s’empri efectivament el sistema de transport de Rodalies de 
RENFE o d’autobús regular o de línia públic; i en els altres aparcaments (cementiri i CAP nord) serà 
gratuït l’estacionament fins a noranta minuts per a les persones que s’adrecin i accedeixin al cementiri o 
al CAP Nord.

ANNEX 2 DE ZONES D’ESTACIONAMENT REGULAT EN SUPERFÍCIE
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