AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 L’Ampolla
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39
REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
A LA VIA PÚBLICA EN DETERMINADES ZONES
Disposició general
Article 1.
A l’empara del que es preveu als articles 57 i 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 27 d’aquest text , aquest Ajuntament estableix la taxa per a
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals prèviament
delimitades i en el pàrking municipal del barranc de Cervera. ( zona blava) . Als efectes d’aquesta
ordenança es considerarà estacionament qualsevol immobilització d’un vehicles la durada de la
qual sobrepassi els dos minuts, sempre que no estigui motivada pels imperatius de la circulació.
Obligats al pagament
Article 2.
2.1. L’obligació de pagament neix des de que s’inicia l’aprofitament mitjançant l’estacionament del
vehicle en una zona d’estacionament limitat ( zona blava i pàrking del barranc de Cervera) .
2.2. Estaran obligats al pagament de la taxa prevista a la present ordenança:
2.2.1. Els conductors dels vehicles, com a responsables, que estacionin en les zones especialment
previstes per l’Ajuntament.
2.2.2. Els titulars dels vehicles, com a responsables solidaris, quan l’obligat sigui el conductor.
S’entendrà com a titular aquell que consti al registre oficial de vehicles en qualitat de propietari o
posseïdor.
2.3 Són responsables tributaris les persones físiques , jurídiques i les entitats previstes a la Llei
general tributària, en els supòsits previstos en aquesta última llei, en l’Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació d’aquesta corporació i en la resta de normativa aplicable.
Conceptes i quanties
Article 3. Àmbits i quanties.
3.1 Les zones d’estacionament limitat en la via pública ( zona blava), el temps màxim
d’estacionament i les temporades, dies i horaris de pagament es determinaran per acord de la
Junta de Govern Local o del ple, i són els següents:
-

C/ Sant Jordi.
C/ Codines.
C/ Tarragona.
C/ Girona.
Avda. Barceloneta.
C/ Barcelona.
C/ Del Rall.
Avda. Marítima Ramon Pous.
C/ Ronda del Mar.
C/ Joaquim Pàfila.
C/ Vista Alegre.
C/ Lleida.
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-

C7 Banys.
Plaça dels Països Catalans.
Plaça Mossèn Francisco.
C/ Platja.
C/ Menorca.
C/ Mallorca (tram comprès entre el carrer Platja i el carrer Marcel Miralles).
C/ Mar (tram comprès entre la baixada a la platja de les Avellanes i el fortí defensiu).
C/ Barranc de la Cervera.

Període d’estacionament: des de l’1 de juny fins al 15 de setembre.
Horari: de les 10,00 a 14,00 h. I de 17,00 a 21,00h.
Tarifa mínima
1ª Hora d’estacionament
2ª Hora
3ª Hora

0,05 €
0,90 €
1,00 €
1,10 €

Temps màxim tiquet 3 hores
Anul·lació denúncia

3,00 €
6,00 €

3.2 L’estacionament limitat al pàrking del barranc del Cervera, el temps màxim d’estacionament i
les temporades, dies i horaris de pagament es determinaran per acord de la Junta de Govern
Local o del ple, i són:
Període d’estacionament: des de l’1 de juny fins al 15 de setembre.
Horari: de les 10:00 a 14:00 h. I de 17:00 a 21:00h.
Tarifa mínima
1ª Hora d’estacionament
2ª Hora
3ª Hora

0,04 €
0,74 €
0,83 €
0,91 €

Temps màxim tiquet 3 hores
Anul·lació denúncia

2,48 €
4,96 €

Tiquet diari pàrking barranc de Cervera

4,13 €

La quota de la taxa en el cas del pàrking del barranc de Cervera serà el que conté aquesta
ordenança a la que se li aplicarà a més l’IVA corresponent.
3.3 Els propietaris de vehicles que paguin l’Impost de Vehicles a l’Ampolla podran adquirir
voluntàriament a l’ajuntament una enganxina que els permetrà aparcar en la zona blava de la via
pública (no del pàrking del barranc de Cervera) sense cap cost. Aquesta enganxina s’haurà de
pegar en el vehicle en un lloc visible, i s’identificarà amb la matrícula del mateix.
Els propietaris o conductors de vehicles que disposin d’enganxina podran recollir en els
expedidors automàtics de la via pública el corresponent tiquet que tindrà una duració màxima de
24 hores, i pel qual s’abonarà 0 €, el tiquet s’haurà de posar en lloc visible dins del vehicle. Una
vegada transcorregudes les 24 hores de duració màxima del tiquet per a poder continuar
estacionat a la zona blava el vehicle sense cost se n’haurà de moure el vehicle per facilitar la
rotació.
Cost d’adquisició de l’enganxina

5,00 €/any
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3.4. Els propietaris de vivendes situades al municipi de l’Ampolla que paguin l’IBI corresponent i
estiguin al corrent de pagament de l’impost, podran adquirir voluntàriament a l’ajuntament una
enganxina identificativa que els permetrà aparcar al PARKING MUNICIPAL DEL BARRANC DE
CERVERA sense cap cost. Només es podrà obtenir 1 enganxina per vivenda. No s’aplicarà als
titulars de béns immobles que no siguin vivenda o habitatges ( com pàrkings, solars, etc.)
Cost d’adquisició de l’enganxina

15,00 €/any

3.5. Comerços. A tots els comerços de la zona blava se’ls donarà 50 tiquets/ any d’una hora, els
quals podran disposar-ne per a ús del negoci, ja sigui clients o del personal del mateix. El cost
d’aquests tiquets i la gravació d’1 hora és de 0,2 €, i serà condició per poder adquirir-los estar
l’establiment al corrent de pagament amb l’ajuntament.
Cost dels 50 tiquets

10,00 €

3.6. Ús privatiu del pàrking Barranc de Cervera. Els qui hagin sol·licitat i se’ls hagi concedit l’ús
privatiu d’una plaça del pàrking del Barranc de Cervera abonaran mensualment la tarifa següent
que correspongui segons el temps de la llicència i en funció de la temporada de l’any ( inclou l’IVA
corresponet) . Per a facilitar el pagament hauran de domiciliar-ho a un nº de compte bancari, que
serà carregat de l’1 al 5 de cada mes. En cas d’impagament d’un o més rebuts quedarà
automàticament sense efectes l’autorització o llicència d’ocupació privativa concedida.
Ús privatiu durant un període inferior a 12 mesos i que no inclogui
els mesos d’estiu (mínim 1 mes)

30,00 €/mes (equival a
24,79 + 5,21 d’IVA)

Ús privatiu durant un període mínim de 12 mesos o superior

35,00 €/mes (equival a
28,93 + 6,07 d’IVA)

Ús privatiu durant un període inferior a 12 mesos que coincideixen
amb la temporada d’estiu (zona blava) (mínim 1 mes)

50,00 €/mes (equival a
41,32 + 8,68 d’IVA)

Ús privatiu durant un període inferior a 1 mes (mínim 1 setmana)

20,00 €/setmana(equival
a 16,53 + 3,47d’IVA)

En el cas que es presenti una sol·licitud d’ocupar de forma privativa un nombre de places superior
a 3 per part d’establiments hotelers, càmpings, o agència de lloguer de pisos o apartaments a
l’Ampolla, a la tarifa que resulti segons l’anterior detall se’ls aplicarà una bonificació del 15%, i en
lloc de vincular l’aparcament a 3 matrícules concretes de vehicles, es vincularà a l’establiment
corresponent.
Normes de gestió
Article 4.
4.1. La taxa corresponent a l’estacionament es farà efectiva mitjançant l’adquisició, pels obligats al
seu pagament, dels tiquets que aprovi l’administració municipal, la qual podrà utilitzar el sistema
de màquina expenedora automàtica.
4.2. Les condicions que cal acreditar per l’obtenció de l’enganxina pel titular d’un vehicle catalogat
com a turisme o furgoneta mixta que pagui l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica a l’Ampolla,
és formular la petició corresponent a les oficines municipals i un cop comprovat pels serveis
municipals de recaptació que no hi ha pendent de pagament de l’IVTM cap rebut del vehicle, se li
facilitarà l’enganxina amb l’abonament previ dels 10,00 €/any.
També caldrà acreditar el compliment d’un dels següents requisits:
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a) Que el vehicle si no està catalogat com a turisme o similar no ha de sobrepassar una amplada
total de 1.800 mm ni una longitud total de 4.500 mm.
b) Que el vehicle si no està catalogat com a turisme o similar sigui propietat d’una persona titular
del carnet de família nombrosa.
4.3. Les condicions que cal acreditar per l’obtenció dels 50 tiquets per comerç a l’ampolla són:
a) Ser titular d’un comerç o establiment situat a la zona blava.
b) 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.
c) Que el vehicle, si no està catalogat com a turisme o similar no ha de sobrepassar una amplada
total de 1.800 mm ni una longitud total de 4.500 mm.
4.4. Sens perjudici de respectar el temps màxim autoritzat d’estacionament i les altres restriccions
generals que estableix el Reglament general de circulació, les denúncies per infraccions
específiques a la regulació de les zones blaves d’estacionament limitat es podran anul·lar amb el
pagament, abans de dues hores, de l’import següent:
- Si s’ha tret el tiquet, però s’ha excedit el temps màxim: 5,0 €
- Si no s’ha tret cap tiquet: 6,00 €
Exempcions
Article 5.
5.1. Estaran exempts del pagament de la taxa prevista a la present ordenança els titulars de la
targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, en la modalitat de conductor o no
conductor, que exhibeixin aquesta targeta que ha de ser vàlida.
5.2. Excepte la previsió de l’apartat anterior, i d’acord amb l’article 9 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, no es
reconeixerà cap benefici fiscal que no estigui expressament previst en una norma amb rang de llei
o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al BOP de Tarragona i
continuarà vigent fins que no s’acordi la seva modificació o derogació.
Signat i rubricat.- L’Alcalde.- Francesc Arasa Pascual. Davant meu, el Secretari.

