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Ordenança Fiscal núm. 31 
 
PREU PRIVAT PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LA 

VIA PÚBLICA DINS DE LES ZONES QUE A TAL EFECTE ES DETERMININ I AMB LES 
LIMITACIONS QUE ES POGUESSIN ESTABLIR (ZONA BLAVA) 

 
 
Article 1 – Fonament i Naturalesa 
 

De conformitat amb el que es preveu en el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL), aquest Ajuntament estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de 
tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin, i amb les 
limitacions que es poguessin establir. 
 
Article 2 – Fet Imposable 
 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial que 
derivi de l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones 
que a tal efecte es determinin i amb les limitacions que es poguessin establir. 

 
Als efectes d'aquesta taxa s'entendrà per estacionament, qualsevol immobilització d'un 
vehicle sempre que no estigui motivada per imperatius de circulació dintre de les zones 
determinades. 

 
Article 3 – Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria, 
que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, per la utilització privativa o aprofitament 

especial que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
 
Article 4 – Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les 

persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. 
 

2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix 
l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 
respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats. 
 
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 

 
a) Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En els supòsits de cessació de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions 

tributàries pendents en la data del cessament. 

 

4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 
en la Llei General Tributària. 
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Article 5 – Exempcions i bonificacions 
 
1. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta Ordenança, l'estacionament dels vehicles 

següents: 
 

a) Les motocicletes i els ciclomotors. 
 
b) Els vehicles estacionats en zones reservades per la seva categoria o activitat. 
 

c) Els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present. 
 

d) Els vehicles en servei oficial. 
 
e) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertoquin a la Seguretat Social o 
a la Creu Roja i les ambulàncies. 
 

f) Els vehicles que són propietat de minusvàlids, quan tinguin l'autorització especial 
corresponent. 

 

2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6 – Quota tributària 
 

Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents: 
 
QUOTES PER ESTACIONAMENT: 
 
Pels supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada, la quota de la taxa serà la 
següent : 

 
Parquímetres via pública: 
 
8 minuts mínim:  0,05 
15 minuts:   0,10 

23 minuts:   0,15 
30 minuts:   0,20 

36 minuts:   0,25 
42 minuts:   0,30 
48 minuts:   0,35 
54 minuts:   0,40 
60 minuts:   0,45 
66 minuts:   0,50 
72 minuts:   0,55 

78 minuts:   0,60 
84 minuts:   0,65 
90 minuts:   0,70 
95 minuts:   0,75 
100 minuts:   0,80 

105 minuts:   0,85 

110 minuts:   0,90 
115 minuts:   0,95 
120 minuts màxim:  1,00 
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El tiquet  d'excés o d'anul·lació de denuncia és de 3 euros, sempre que l'anul·lació es realitzi 
en el termini d'una hora següent a la que figuri en la notificació d'infracció. 
 

QUOTES TARGETA RESIDENTS: 
 

1. Pels supòsits d’estacionament de durada limitada dels residents en aquestes zones, la 
quota de la taxa serà la següent: 
 

- Targeta anual:  6,60 €  

- Tiquet diari:     0,60 € 
 
2. Els requisits per l’obtenció de la targeta de resident a la zona objecte d’estacionament de 
durada limitada (una per vehicle) són els següents: 
 

- Ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta. 
- Estar empadronat al municipi de Mollerussa en un carrer amb aparcament amb 

horari controlat o en zones de vianants envoltades per zona blava. 
- Tenir domiciliat el vehicle al municipi de Mollerussa. 
- No tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit, que hagi 

adquirit fermesa. 
 
3. S’estableixen 3 zones per poder gaudir de la targeta de resident: 
 

- Zona 1: C/ Palau, Pl. de l’Estació, Av. Generalitat, C/ Ferrer i Busquets, C/ Ciutat de 
Lleida, C/ President Macià, tram C/ Ferrer i Busquets – C/ Muralla. 
 
- Zona 2: Pl. Pla d’Urgell, Pl. de l’Ajuntament, Pl. Manuel Bertran, Pl. Major, Passeig 
Beethoven, C/ Onze de Setembre. 
 

- Zona 3: C/ Ferran Puig, C/ Crist Rei, C/ Arbeca, C/ Santa Joaquima de Vedruna, C/ Verge 
de Montserrat. 
 
Article 7 – Meritació i període impositiu 
 

Quan s’iniciï la utilització privativa o aprofitament especial, a aquests efectes, la meritació de 
la taxa s’entén que neix: 

 
a) Quan es tracti de vehicles de durada limitada, en el moment en que s'efectuï aquest 
estacionament en les vies públiques compreses en les zones determinades. 
 
b) El pagament de la taxa es realitzarà mitjançant l’adquisició als parquímetres del tiquet 
corresponent que marcarà el temps d'estacionament. 
El tiquet o distintiu s'haurà d'exhibir en un lloc ben visible del parabrisa davanter. 

 
Article 8 – Règim de declaració i ingressos 
 
1. Els horaris de funcionament del servei d'estacionament limitat i sotmès a control, seran 
els següents : 

 

a) De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores. 
b) Dissabtes de 9:00 a 13:00 hores. 
c) Diumenges i festius queden exclosos del servei. 
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Excepcions: 
 

a) Els dies que se celebri el mercat setmanal, els carrers afectats quedaran exclosos 
del servei de parquímetres, durant  el  temps  de  duració  del  mercat. 

 
b) Així mateix l'Ajuntament, es reserva el dret de deixar sense efecte el servei de 
parquímetres a determinats carrers, si ho considera necessari per la realització 
d'algun esdeveniment esportiu, cultural, festiu, etc. 

 
2. Es podran establir convenis en quan als tiquets d'estacionament, amb els residents i 
comerciants de la zona, amb les Associacions Comercials, Cambra de Comerç i altres 
entitats. 
 
Article 9 – Infraccions i sancions 
 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General 
Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
aprovat per l’Ajuntament. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió de 

data 28 de març de 2019 regirà a partir de la seva aprovació definitiva i es mantindrà vigent 
fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
 
 


