
33. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'ESTACIONAMENT
DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

DE PERMANÈNCIA LIMITADA

ARTICLE 1. CONCEPTE

1. En ús de les facultats concedides pels articles 133é.2 i 142é de la Constitució i per l'article 106é de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb el que es disposa en els articles 15é i
19é i la nova redacció donada per la Llei 25/1988, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes
estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic, a l'article 20.3 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'estaci-
onament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d'aquest Municipi de permanència limitada, el
qual es regirà per la present ordenança, les normes de la qual atenen al previngut en l'article 58é de la citada
Llei 39/1988.

2. A l'efecte d'aquesta taxa s'entendrà per estacionament tota immobilització d'un vehicle la durada del qual
excedisca de dos minuts, sempre que no estiga motivada per imperatius de la circulació.

3. La seua exigència no eximirà de les responsabilitats en què s'hagués pogut incórrer per contravenció de les
ordenances municipals.

4. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l'estacionament dels següents vehicles:

a) Les motocicletes , ciclomotors i bicicletes, en l'espai reservat a aquest efecte.

b) Els vehicles estacionats en zones reservades per a càrrega i descàrrega.

c) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, propietat d'organismes de l'Estat, comunitat autònoma
o entitats autònomes, que estiguen destinats directa i exclusivament a la prestació dels serveis públics de la
seua competència, quan estiguen realitzant tals serveis.

d) Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, externament identificats amb plaques
de matrícula diplomàtica, a condició de reciprocitat.

i) Els vehicles que estiguen en servei destinats a l'assistència sanitària i les ambulàncies.

f) Els vehicles propietat de minusvàlids, exempts de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, quan estiguen
en possessió de la corresponent autorització especial concedida per l'Ajuntament de Vinaròs.

5. No estaran obligats al pagament d'aquesta taxa les Administracions públiques pels aprofitaments inherents
als serveis que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

ARTICLE 2. SUBJECTES PASSIUS

Estan obligats al pagament de la taxa:

a) Els conductors que estacionen els vehicles en els termes previstos en l'apartat primer de l'article anterior.

ARTICLE 3. QUOTA

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà fixada en la tarifa continguda en l'apartat següent.

1a. Hora…………………. 60 ptes.

2a hora…………………. ....90 “

tarifa mínima……………… .25 “



La taxa a satisfer per estacionament d'un vehicle per un espai de temps diferent als anteriorment esmentats, es
calcularà prorratejant, per fraccions de 5 minuts, les tarifes anteriorment descrites pel temps de durada de
l'estacionament. 

Durada màxima de l'estacionament 2 hores.

ARTICLE 4. MERITACIÓ

1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança naix:

a) En el moment en què s'efectue aquest estacionament en les vies públiques compreses en les zones determi -
nades previst en l'article 1r.

2. El pagament de la taxa es realitzarà:

Mitjançant l'adquisició per l'usuari del servei, dels efectes valorats municipals, denominats Targetes d'estacio-
nament o Tiquets. Aquestes targetes o tiquets hauran d'adquirir-se en els llocs habilitats a aquest efecte.

A l'efecte d'acreditar l'expressat pagament, la targeta o tiquet al fet que es refereix el paràgraf anterior, haurà
d'exhibir-se en la part davantera i interior del parabrisa del vehicle, de forma totalment visible des de l'exterior.

3. L'Ajuntament de Vinaròs aprovarà els models oficials dels distintius i de les targetes d'estacionament.

La present ordenança fiscal es va aprovar en Ple de data 20 de desembre del 2001, ha entrat en vigor l'1 de
gener del 2002i hi romandrà mentre no siga derogada total o parcialment.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 1 de gener del 2002.


