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 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33 
REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ 

MECÀNICA A LA VIA PÚBLICA EN DETERMINADES ZONES 
 
Article 1. Disposició general 
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 i de conformitat amb 
l’ordenança per a la regulació de trànsit a les vies públiques del terme municipal de Roda de 
Berà publicada definitivament al BOP núm. 12 de juliol de 2021. 
 
Article 2. Obligats al pagament 
1. L’obligació de pagament neix des de que s’inicia l’aprofitament mitjançant l’estacionament 
del vehicle en una zona d’aparcament regulat. 
2.  Estaran obligats al pagament:  

a) Els conductors dels vehicles, com a responsables, que estacionin en les zones 
especialment previstes per l’Ajuntament. 

b) Els titulars dels vehicles, com a responsables solidaris, quan l’obligat al pagament sigui 
el conductor. S’entendrà com a titular aquell que consti al registre oficial de vehicles 
en qualitat de propietari o posseïdor. 

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. 

 
Article 3. Conceptes i quanties 
Les zones d’aparcament regulat, el temps màxim d’estacionament, temporades, dies, horaris 
i la forma de pagament es determinaran per acord de l’Alcaldia  
Es considera i té la condició de vehicle resident el vehicle censat tributari a l’ajuntament de 
Roda de Berà. 
1. Tarifes ordinàries fixades pel període d’estacionament des del 15 de juny fins al 15 de 
setembre de cada any de 10:00 h a 20:00 h interrompudament. 
2. Tarifes de la Zona Blava: 

a) TARIFA I : Vehicles censats a la zona delimitada com a Zona d’Estacionament 
Restringit Temporal. 

b) TARIFA II : Vehicles censats en altres municipis que siguin propietat de persones no 
empadronades al municipi que tinguin residència en Roda de Berà.  
Per poder-se beneficiar, caldrà acreditar ser propietari (o pertànyer a la seva unitat 
familiar) d’un habitatge al terme municipal de Roda de Berà. La documentació a 
presentar al fer la sol·licitud serà: 

• Qualsevol rebut a nom del propietari amb identificació de la referència 
cadastral. 

• Documentació que acrediti pertànyer a la unitat familiar del propietari (justificant 
de convivència). 

• Aportar còpia del permís de circulació del vehicle. 
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c) TARIFA III: Tarifa per la resta d’usuaris de la Zona d’Estacionament Regulat 
 

ZONA BLAVA (estància) TARIFA I TARIFA II TARIFA III 
Import mínim ( 15 minuts) 0,20 € 0,20 € 0,40 € 

60 minuts 0,40 € 0,80 € 1,60 € 
120 minuts 0,80 € 1,60 € 3,20 € 

Anul·lació de la infracció 
administrativa per tiquet que hagi 
superat el temps límit i que no superi 
el 50% del temps abonat i amb un 
màxim de 3 hores des de la imposició 
de la denuncia. 

6,00 € 6,00 € 6,00 € 

 
d) Abonaments de la Zona Blava: 

ZONA BLAVA TARIFA I TARIFA II TARIFA III 
10 hores 1,50 € 3,00 € ---------- 
70 hores 9,00 € 18,00 € ---------- 
150 hores 15,00 € 30,00 € 50,00 € 

*L’abonament no garanteix la reserva d’una plaça específica 
 
3. Adscripció a les diferents Tarifes  

Els vehicles de ciutadans empadronats i censats al sistema tributari de Roda de Berà o de les 
empreses amb seu social al municipi Roda de Berà hauran de complir amb el requisit següent 
per ser beneficiaris de les diferents tarifes: 

• No tenir cap deute pendent en via executiva, sempre que no s’hagi acordat el seu 
fraccionament, ajornament o suspensió 

• Trobar-se al corrent de les quotes corresponents per cadascun dels vehicles dels quals 
siguin titulars. 

• Que els vehicles estiguin catalogats com a turisme, furgoneta o similar al padró 
municipal de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica del municipi.  

 
4. Tarifa bonificada d’estacionament en zona blava per compres i restauració. 
Els vehicles, els usuaris dels quals realitzin una despesa comercial o de restauració en 
empreses incloses dins de l’àmbit de la zona d’estacionament controlat, podran gaudir d’un 
temps bonificat d’estacionament en la zona blava, segons el detall següent: 

Comerç 1 hora 
Restauració 2 hores 

 
A aquests efectes, els comerços o locals de restauració situats en la zona de l'Ordenança 
Reguladora de l'Aparcament podran sol·licitar els bons per a bonificar als seus clients amb 
aquest temps màxim d'aparcament gratuït a través dels bons-comerç. 
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L'ús gratuït de la zona d'aparcament pretén incentivar l’activitat comercial dels establiments i 
premiar als consumidors. Aquest sistema permetrà també garantir rotació en les àrees 
d'aparcament regulat.  
Els bons-comerç seran distribuïts pels comerços entre els seus clients, que hauran de canviar-
los en la màquina expenedora per a poder gaudir del temps màxim d'aparcament gratuït. 
Aquesta temps es podrà gaudir també mitjançant l’ús de l’aplicació informàtica que es facilitarà 
a l’usuari a través de dispositius intel·ligents (telèfons o tauletes). 
 
Article 4. Normes de gestió 
1. La gestió de la zona d’estacionament controlat és directa, sense perjudici que es pugui 
arribar a contractar la prestació consistent en l’aportació de medis materials o personals per a 
dur a terme el control. 
2. La taxa corresponent a l’estacionament es farà efectiva mitjançant l’adquisició, pels obligats 
al seu pagament, dels tiquets físics o virtuals que aprovi l’Administració municipal, la qual 
podrà utilitzar el sistema de màquina expenedora automàtica o d’aplicacions per a dispositius 
mòbils com puguin ser telèfons o tauletes intel·ligents, entre d’altres. 
3. Sense 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 en la regulació de les zones d’aparcament regulat es podran anul·lar 
amb el pagament, abans de 24 hores, de l’import següent: 
 

 CASOS IMPORT 

a) Si s’ha tret el tiquet, però s’ha excedit el temps màxim 
(segons art. 3.2. c)) d’aquesta ordenança) 20 € 

b) Utilitzar la ZERT sense obtenir el corresponent tiquet 30 € 
 
4. En el cas d’haver passat les 24 sense haver ingressat l’import corresponent per la seva 
anul·lació de manera voluntària, s’iniciarà una via executiva implicant una nova infracció 
administrativa per valor de 80,00 € en tots els supòsits. 
Notificada la denúncia, ja sigui a l’acte o en un moment posterior, el denunciat disposa d’un 
termini de vint dies naturals per fer el pagament voluntari amb reducció del 50% de la infracció 
administrativa, o per formular les al·legacions i proposar o aportar les proves que consideri 
oportunes. 
A l’Annex I de la present ordenança es mostra una taula resum del temps màxim 
d’estacionament i carrers. 
 
Article 5. Exempcions 
1. Estaran exempts del pagament de la taxa prevista a la present ordenança els vehicles 
contemplats en els següent casos: 

a) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats com a tal, que siguin propietat 
d’organismes de l'Estat, de Comunitats Autònomes o de la Corporació Local, els 
destinats a l’assistència sanitària, ambulàncies i serveis d’emergència, quan estiguin 
prestant serveis propis de la seva comesa, així com els vehicles que disposin 
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d'autorització especial d'estacionament, expedida a aquest efecte per l’ajuntament. 
Les autoritzacions especials d’estacionament s’expediran, per causa justificada, en 
supòsits de prestació de serveis públics o d’interès general. L’ús inadequat o fraudulent 
de l’autorització especial suposarà la intervenció de l’autorització vigent i la no 
renovació de la mateixa per als períodes successius. 

b) Els vehicles conduïts o destinats al transport de persones amb mobilitat reduïda, 
sempre que estiguin en possessió de la Targeta d'Estacionament per a Persones amb 
mobilitat reduïda segons el Model de la Comunitat Europea, i la col·loquin en un lloc 
de la part interna del parabrisa que sigui totalment visible i llegible des de l’exterior del 
vehicle. 

c) Els vehicles dels cossos diplomàtics (CD), organitzacions internacionals (OI), oficines 
consulars (CC) i del personal tècnic-administratiu amb dret de legació (TA), identificats 
externament amb plaques de matrícula oficial. 

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 el dia de la seva publicació definitiva al BOPT i continuarà 
vigent fins que no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
Diligència: Aquesta Ordenança ha estat aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió ordinària el dia 31 de març de 2022, queda definitivament aprovada en data 4 de juliol 
de 2022, entra en vigor a partir d’aquest dia, i continua vigent mentre no se n'acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten 
vigents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


