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Ordenança fiscal Núm. 22 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT 

ESPECIAL DE TERRENYS D’US PÚBLIC, DESTINATS A L’EST ACIONAMENT NOCTURN 
DE CERTS VEHICLES. 

 
 
Article 1.- Introducció  
 
Els vehicles, destinats al transport de mercaderies, camions en general, amb cisternes i 
contenidors ja siguin separats o adossats a les seves tractores, així com capçaleres de tràiler i 
autocars no podran: 
 
• Ser estacionats a les vies públiques de l’Arboç, ni tant sols als llocs destinats a 

estacionament de vehicles. No obstant l’Ajuntament podrà crear zones especials 
d’estacionament de dia i de nit, reservades per aquests.  

 
Article 2.-  Excepció. 
 
No obstant el disposat a l’article 1 no s’aplicarà en aquells supòsits en que el vehicle sigui 
estacionat a les vies públiques per temps limitat i en règim de càrrega i descàrrega el seu 
transport en el lloc, hi tingui destinació o tramesa.  
 
Article 3.- Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 20.3.u) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
municipi estableix la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial de terrenys d'ús 
públic destinats a l'estacionament de nit dels vehicles destinats al transport de mercaderies, 
camions en general, amb cisternes i contenidors ja siguin separats o adossats a les seves 
tractores, així com capçaleres de tràiler i autocars. 
 
Article 4.- Fet imposable  
 
L’objecte d’aquesta ordenança és la de regular la taxa d’estacionament de nit, dels vehicles 
enumerats a l’article 2 de la present ordenança fiscal. 
 
Article 5.- Subjecte passiu 
 
Son subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuents: 
 
• Els propietaris dels vehicles esmentats a la present ordenança fiscal, i que vulguin 

estacionar de nit a la zona contemplada a l’article següent. 
 
Article 6.- Zona destinada a estacionament de dia i  de nit. Horari de vigilància   
 
La zona que es destina i s’habilita com estacionament de dia i de nit, és la continuació de la 
Trobada de Diables, (abans Francesc Macià , futura Rambla del Ball de Bastons)  de la Vila de 
l’Arboç. Aquesta zona serà vigilada per l’Ajuntament des de les 10:00 hores del vespres fins a 
les 6:00 hores del matí. Fora d’aquest horari, la zona d’estacionament no serà vigilada per 
l’Ajuntament. 
 
Article 7.-Quota tributària a satisfer per estacion ar de nit.   
 
Es tracta d’una quantitat fixa diària. Tot propietari que vulgui estacionar de nit, el seu vehicle a 
la zona delimitada a l’article 5, haurà de satisfer la taxa d’estacionament de nit per un import de 
4,36 €/dia, amb independència de les hores d’estacionament que utilitzi. 
 
Article 8.- Exempcions 
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1.- Serà gratuït estacionar de dia, a la zona descrita a l’article 5 de la present ordenança.  
 
2.- L’estacionament de nit només serà gratuït pels propietaris dels vehicles que paguin l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica al municipi de l’Arboç.  
 
Article 9.- Acreditament 
 
Aquesta taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en que el subjecte passiu 
faci ús de la zona per estacionar de nit, i concretament a partir de les 22:00 hores i fins a les 
6:00 hores. No es podrà accedir a la zona d’estacionament durant l’horari esmentat si  no s’ha 
satisfet prèviament la quota regulada a l’article 6. 
 
Article 10.- Lloc de pagament . 
 
1.- El pagament de l’import de la quota tributària, s’efectuarà a la persona habilitada per 
l’Ajuntament, que serà qualsevol Agent de la Policia Local. Una vegada satisfeta la taxa, es 
procedirà a entregar, al propietari o conductor del vehicle, el corresponent tiquet que servirà per 
acreditar el pagament de la quota.  
 
2.- No obstant, l’Ajuntament podrà instal·lar una màquina amb barrera d’accés, que acceptarà 
el pagament de la taxa i expedirà el corresponent tiquet o resguard conforme s’ha satisfet la 
taxa. 
 
Article 11.- Normes de gestió  
 
1.-El departament d’intervenció municipal, serà l’òrgan que diàriament passarà comptes amb 
l’Agent municipal de la zona d’estacionament. La missió principal del departament d’intervenció, 
serà comprovar que la quantitat de tiquets expedits coincideixin amb els ingressos en metàl·lic 
que ha rebut el vigilant, o, si escau, la màquina que en el seu dia es pugui instal·lar. 
 
2.- L’Ajuntament no es farà responsable dels danys, ni dels robatoris dels vehicles estacionats 
a la zona descrita a l’article 5 ni durant el dia ni durant la nit. 
 
Article 12.-  Règim sancionador 
 
Per fer efectiu el compliment de la present ordenança fiscal, s’estableix el següent quadre de 
sancions: 
 
� Els vehicles enumerats a l’article 1 de la present ordenança, amb independència de que 

estiguin o no donats d’alta en l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica a la Vila de 
l’Arboç i que deixessin estacionat el vehicle a qualsevol de les vies públiques, seran 
sancionats d’acord amb el vigent Codi de Circulació i lleis complementàries. 

 
� Els vehicles enumerats a l’article 1 de la present ordenança fiscal i que estiguin obligats al 

pagament de la taxa d’estacionament de nit per poder accedir a la zona habilitada i que per 
qualsevol motiu no la satisfessin, seran sancionats amb una multa de 38,40 €. 

 
APROVACIÓ I VIGENCIA. 
 
Aquesta ordenança que consta de dotze articles, ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament, en 
sessió extraordinària de data 28 d’octubre de 2013, i començarà a regir el dia 1 de gener de 
2014 una vegada hagi estat publicada la modificació en el B.O.P. de Tarragona.  El seu període 
de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació.  En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.  
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Joan Sans i Freixas     Alfons Ribas i Perez 
L’ALCALDE      REGIDOR D’HISENDA 
 
 
 
 
 
Alexandre Pallarès Cervilla 
EL SECRETARI-INTERVENTOR 
 
L’Arboç, 1 d’octubre de 2013 
 
 


