
Ordenan^a fiscal num. 3.12

TAXES PER L'ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PUBLICA (AREA)

Art. Ir. Disposicions generals.

1. D'acord amb allo que disposen I'article 106e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril/ reguladora de les bases de regim local,
i especificament Farticle 57e del text refos de la Llei reguladora de les hisendes tecals aprovat pel Reial Decret
legisiatiu 2/2004, de 5 de mar^ i de conformitat amb els articles 15e i 19e de la mateixa Llei, s'estableix la taxa per
I'estacionament de vehicles de traccio mecanica a les vies publiques/ que es regeix pels articles 20e a 27e del text

refos de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Els conceptes relatius al regim d'estacionament a les vies pubiiques continguts en aquesta Ordenan^a

s'interpretaran en els termes establerts a I'Ordenan^a de circulado de vianants i de vehicles de 16 de maig de 2017,,

o norma que la substitueixi.

L estacionament en les places regulades pel sistema de restacionament regulat de Barcelona (anomenat AREA/ en

endavant)/ subjectes o no a taxa, requereix de 1'obtencio previa de comprovant, ja sigui per parquimetre o

electronic/ expedit per I'Ajuntament. L'obtencio del comprovant podra requerir la identificacio de la matricula del

vehicle, ja sigui al parquimetre o be als altres mitjans habilitats per FAjuntament de Barcelona.
L Ajuntament podra establir en la senyalitzacio reglamentaria aquelles places en que Festacionament es reservara a

Fobtencio cTun determinattipus de comprovant.

3. Els ingressos obtinguts per I'aplicacio de la taxa regulada en aquesta Ordenan^a aniran destinats a finan^ar

actuacions orientades a impulsar la mobilitat sostenible.

Art. 2n. Fet imposable.

1. Constitueix e! fet imposable de la taxa regulada per aquesta Ordenanc^a I'estacionament de vehicles de traccio

mecanica de mes de dues rodes a les vies publiques d'aquest municipi en regim d'estacionament regulat (AREA)/
dins les zones i horaris determinats per Decret d'Alcaldia.

2. Als efectes d'aquesta taxa, es considera estacionament qualsevol immobilitzacio d'un vehicle la durada del qual

passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de circulacio o forga major.

En el cas dels residents, es considera que existeix un unic estacionament amb independencia del nombre de vegades

que s'estacioni/ sempre que I'estacionament tingui Hoc a la zona autoritzada de residencia corresponent i dins del

penode temporal cobert per la taxa pagada.

3. A Festacionament a I'AREA/ que constitueix el fet imposable d'aquesta taxa, s'hi distingeixen cinc tipus de places

regulades:
a) Places d'AREABIava:

l/estadonament en aquestes places requereix I'obtencio previa d'un comprovant expedit per I'AJuntament.

b) Places d'AREA Exciusiva per a residents:

L'estacionament en aquestes places requereix I'obtencio previa cTuna targeta de resident o d'un altre sistema que

determini FAjuntament i d'un comprovant/ i estan destinades exclusivament als residents autoritzats a estacionar en

aquella zona.

c) Places cTAREAVerda:
l/estadonament en aquestes places/ destinades a t'us no exclusiu de residents, requereix:

c.l. Per als residents, 1'obtencio previa d'una targets de resident o cTun altre sistema que determini I'AJuntament

icTun comprovant.

c.2. Perals no residents, I'obtencio previa de comprovant.

d) Places d'AREA DUM.( Distribucio Urbana de Mercaderies).
L/estacionament en aquestes places, reservades a vehicles destinats al transport de mercaderies en operacions de

carrega i descarrega/ requereix I'obtencio previa d'un comprovant expedit per I'AJuntament pels mitjans habilitats

peraquest.

e) Places de Zonabus-Blava i ZonaBus-Parada (per a autocars).

L'estacionament o parada en aquestes places/ reservades per autocars, requereix I'obtencio previa d/un comprovant

expedit per I'AJuntament pels mitjans habilitats per aquest Els autocars no podran estacionar a les zones
determinades pels punts a/b,c i d, d'aquest article.



Art. 3t. No subjeccio.

1. No esta subjecte a la taxa regulada per aquesta Ordenan^a I'estacionament dels vehicles seguents:

a) Els vehicles en servei oficial/ degudament identificats, que siguin propietat d organismes de I'Estat/ la Comunitat
Autonoma o les entitats locals i que es destinin directament i exclusivgment a la realitzacio dels serveis publics de la

seva competencia/ quan estiguin prestant aquests serveis.

b) Els vehicles destinats a I'assistencia sanitaria que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu Roja i les ambulancies.
c) Els vehicles propietat de persones amb discapacitat fisica/ sempre que tinguin I'autoritzacio prevista al Decret
97/2002 que regula el model de targeta-d'estacionament de persones amb discapacitat Aquesta targeta haura
cTestar col-locada a rinterior del vehicle. Ha de ser visible des de Fexterior. Ha de ser ['original.

d) Els vehicles de representacions diplomatiques acreditades a Espanya, identificats externament amb plaques de
matncula diplomatica, i els vehicles identificats i registrats corn Consols Honoraris de Barcelona, a condicio de

reciprocitat.

Art. 4r. Subjectes passius.

1. Estan obligats al pagament de la taxa els conductors residents i no residents que estacionin els vehicles en places

d'AREA en els termes previstos en I'article 2 anterior.

2. Tenen la consideracio de conductors residents/ als efectes d'aquesta Ordenan^a, les persones fisiques que figurin

empadronades a les zones regulades i disposin cTun vehicle de mes de 2 rodes i que no super! els 6 metres de

longitud, els 3.500 kg de PMA, i un nombre de 9 passatgers corn a maxim, per algun dels titols seguents:

a) Per constar corn a titular o corn a conductor principal a la polissa d'asseguran^a cTun vehicle donat cTalta

en aquest municipi per Fimpost sobre vehicles de traccio mecanica.

b) Per constar corn a conductor principal a la polissa d'asseguran^a d'un vehicle de Fempresa on treballa o

amb la que mantingui un contracte mercantil de prestacio de serveis en el cas de ser autonom. En cas que a

la polissa no consti ningu o consti la propia empresa corn a conductora, sera necessari aportar tambe una

declaracio subscrita pel representant legal de I'empresa on presti els seus serveis/ en la qual es manifesti

Fadscripcio del vehicle a la seva persona.

c) Corn a conductor principal d'un vehicle del qual disposi en regim de renting, leasing o en lloguer estable/
superior a tres mesos, per empresa I'objecte social de la qual prevegi aquesta activitat, ja sigui al seu nom o

al nom de I'empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestaci6 de serveis en el

cas deserautonom.

d) les persones fisiques que compleixin amb algun dels tftols anteriors (a/ b 6 c), si son alhora titulars d'un

comer? amb establiment obert al public a peu de carrer en una altra zona de residents de FAREA.

3. Els conductors, residents i no residents de vehicles classificats corn "Cero emisionesw per la Direccion General de

Trafico.

Els titulars de vehicles classificats corn "Cero emisiones" per la Direccion General de Trafico que formin part de flotes

de 6 o mes vehicles i que resultin autoritzats per FAjuntament, d'acord amb I'article 7.6.

4. Els agremiats a aquells gremis o coMegis professionals que/ atesa la necessitat d'usar el seu vehicle privat per al

desenvolupament de la seva activitat/ hagin signal un conveni amb FAjuntament de Barcelona a aquest efecte.

5. Els conductors Vo titulars d'empreses que tinguin per objecte e\ transport de persones en autocar que estacionin

a les places de ZonaBus.

Art. 5t. Quotes.

1. Lestarifesa aplicars6n les queesfixen en I'Annexd'aquesta Ordenan^a.

2. En Faplicacio de ies tarifes anteriors es tindra en compte el seguent:

a) En les places d'AREA Blava.
Els residents i els no residents estan subjectes a les mateixa tarifa, la prevista a

Fapartat A) de I'annex cfaquesta ordenan^a.

b) En les places d'AREA Exclusiva per a residents.



Els obligats al pagament que disposin de targeta de resident o cTun altre sistema que determini I'AJuntament
per a la zona autoritzada cTestacionament hauran de satisfer la taxa prevista en Fapartat B) de I'annex

cTaquesta ordenan(,a.

c)Placesd;AREAVerda.

c.l.Els obligats al pagament que disposin de targeta de resident o cTun altre sistema que determini
FAjuntament per a la zona autoritzada d'estacionament hauran de satisfer la taxa prevista en

I'apartat B) de I'annex d'aquesta Ordenanc^a.

c.2.Els obligats al pagament que no disposin de targeta de resident o cfun altre sistema que

determini I'Ajuntament per a la zona on pretenen estacionar el vehicle hauran de satisfer la taxa

prevista a I'a'partat A de Fannex.

3. Els conductors de vehicles classificats corn "Cero emisiones" per la Direccion General de Trafico que compleixin

allo previst al punt 5 i 6 de ['article 7e hauran de satisfer la tarifa especial per vehicles electrics prevista a I'apartat E)
de I'Annex utilitzant la targeta acreditativa de la seva condicio.

4. Els conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies, en operacions de carrega i descarrega, quan

estacionin el vehicle en places d'AREADUM, hauran de satisfer la tarifa especial prevista a Fapartat D de fannex

cTaquesta ordenan^a.

5. Els conductors i/o titulars cTempreses que operin amb autocars hauran de satisfer ta tarifa especial prevista en

Fapartat C de I'annex d'aquesta ordenan<;a, en les operacions d'encotxament i desencotxament de passatgers, quan

els conductors dels vehicles que presten el servei aturin el vehicle en places de ZonaBus-Parada.

Art. 6e. Pagament de la taxa.

1. L'obligado del pagament d'aquesta taxa neix/ amb caracter general, cada vegada que esfa us de I'estacionament

dins dels horaris establerts.

2. En el cas dels residents/ I'obligacio del pagament de la taxa corresponent s'exigira, per una sola vegada/ a Finici del

periods temporal cobert i donara dret a estacionar a qualsevol de les places lliures cTus exclusiu o no exclusiu de

residents dins la seva zona de residencia, amb independencia del nombre de vegades que hi estacionin, i dins del

periode cobert.

3. Per Decret d'Alcaldia es podra eximir del pagament de la taxa per raons d'interes public/ en determinades zones i

periodes. Aquest Decret establira el penode i zones afectades per Fexempcio.

Art. 7e. Normes de gestio i recaptacio.

1. El pagament de la taxa haura cTefectuar -se mitjan^ant la utilitzacio dels parquimetres instal-lats en cadascuna de

les zones d'estacionament o a traves dels mitjans habilitats amb aquesta finalitat.

2. El comprovant acreditatiu del pagament de la taxa s'ha de col-locar a la part interns del parabrisa en Hoc visible

des de Fexterior. Es obligatori i indispensable que totes les dades del tiquet siguin clarament visibles per comprovar
la seva validesa. No seran valids doncs corn comprovant els que el seu estat no permeti ser verificats pel dispositiu

de vigilancia. No s'haura de col-locar comprovant a la part interna del parabrisa quan el comprovant digital s'hagi

obtingut mitjan^ant el sistema de pagament per telefon mobil o qualsevol altre sistema telematic habilitat per
I'Ajuntament de Barcelona.

3. Si s'utilitzen diversos tiquets per a un mateix estadonament, s'han d'exposar de tal manera que Finici del periode

de validesa de 1'un coincideixi amb el final del periode de validesa de ranterior/ sense que la durada de
Festacionament pugui excedir els penodes maxims que estableix FAnnex d'aquesta O.rdenan^a.

4. Residents.

4.1. Els residents disposaran cTuna targeta de resident o d/un altre sistema que determini I'AJuntament

acreditatiu de la seva condido a que es refereix I'article 2. d'aquesta Ordenang:a. Les targetes de resident

seran atorgades per I'Ajuntament i seran remeses d'ofici amb caracter general o sol-licitud previa dels

residents que reuneixin els requisits enumerats en I'article 4t punt 2 d'aquesta Ordenan^a. La targeta de

resident o d'un altre sistema que determini FAjuntament li permetra estacionar, en regim de resident/ els

vehicles autoritzats en la zona que li correspon. La targeta de resident o d'un altre sistema que determini

FAjuntament dura incorporades les matncules d'aquests vehicles. Les zones vindran determinades en el

decret d'alcaldia de fixacio de zones.



4.2. Els residents amb dos o mes vehicles rebran dues targetes. L'emissid de duplicats posteriors/ a sol-licitud

dels residents, restaran subjectes a la taxa regulada en I'ordenan^a 3.1 de serveis generals, excepte en el cas

de mal funcionament i previ lliurannent de la targeta antiga.

4.3. Els residents que estacionin en places cTAREA exclusives per a residents o en places d'AREA Verda, i dins

de la seva zona de residenda/ podran optar pel pagament avan^at d'aquesta taxa de un dia o de varis/ i corn

a maxim fins al darrer dia laborable de I'any. La tarifa es pagarg a traves dels mitjans habilitats a Fefecte.
/Mi Els obligats ol pagament do la taxa amb condicio do rocidont quo no hagin ostat sancionats per cap dc

IQS infraccions ostablortcs a I'Ordcnanca dQ circulaci6 do vianonts i do vohicloG/ a la Llci sobrc transit/

circulacio do vahiclos dc motor i sogurctat viol i al Roglamont gcnoral do circulaci6> o normativa quo Qlc

substituoixi, duront ol 12 mccoc antcriorc, co'ls aplicara la bonificacio provista al punt /1 del apartot B do

I'Annot d'aqucsta Ordonan^a/ cxclusivomont a la cova zona autoritzada d'CEtacionamont, a travoc dole

mitjans habilitats a tal ofecto. A aqucsts ofcctos, el mos d'octubro do coda any> os comprovara quo on cis

12 mocos antcriors/ no oxistoixcn Gancionc fcrmoc por IQG infroccions CGmcntadoc roGpccto cis vohicloG

autoritzats por I'ostacionamont sogons la corrcGponcnt targota do rosidcnt.

4.5. En el cas de persones que disposin del vehicle, mitjan^ant contracte en regim de renting. Leasing o

lloguer/ subscrit al seu nom, hauran de sol-licitar la targeta de resident amb aportacio de I' original i copia del

contracte esmentat. En el cas de realitzar el tramit telematicament, el contracte de Fempresa de rentin/

leasing o lloguer/ a aportar, haura de ser compulsat per un notari.

4.6. En el cas de persones que tinguessin la disponibilitat del vehicle, mitjan^ant contracte de renting/
Leasing o lloguer, subscrit a nom de Fempresa en la qual.prestin els seus serveis/ hauran de sol-licitar la

targeta de resident amb aportacio de original i copia del contracte esmentat o certificat original de Fempresa
de renting. Leasing o lloguer on consti la duracio del contracte, la matricula i el conductor habitual del
vehicle. En el cas de realitzar el tramit telematicament, el contracte o el certificat de I'empresa de renting

leasing o lloguer, haura de ser compulsat per un notari.

4.7. En el cas dels residents titulars d'un comer? que es vulguin acollir a la condicio de farticle 4r punt 2

apartatd) cTaquesta ordenan^a, podran optarpercanviar/ de la zona de residencia on figurin empadronatsa

la zona de residenda que correspongui Fadre^a del domicili del seu comerc,:. Amb aquest canvi es renunclara

a la condicio de resident de la seva zona de residencia i podra gaudir de les condicions de resident de FAREA
a la zona del seu corner^ nomes de cfilluns a divendres. Nomes s'acceptara un canvi per resident i corner?.

Hauran d'acreditar que son titulgrs d'una activitat comercial amb establiment obert al public/ mitjan^ant la
declaracio censal presentada davant I'Agencia Estatal d'Administracio Tributaria (models 036 o 037} per les
activitats classificades a la seccio la, divisio 6a, epfgrafs dels grups 611 a 665 ambdos inclosos en I'impost
sobre activitats economiques; o la certificacio d'alta en el cens d'empresaris/ professionals i retenidors de

I'AEAT, exercint una activitat classlficada entre els epigrafs anteriorment descrits, o f'ultim rebut del preu

public de residus comercials i industrials assimilables als municipals referent a les activitats compreses als
epigrafs de I'fmpost sobre activitats economiques anteriorment detallades. Tambe hauran de presentar una

fotografia on aparegui el corner^ i que permeti comprovar que esta a peu de carrer/ o qualsevol mitja de

prova acceptat en dret que ho acrediti.

5. En el cas de persones, residents o no residents/ que disposin de vehicles classificats corn "Cero emisiones" per la

Direccion General de Trafico, segons descrit a I'article 4 punt 3 hauran de presentar la fitxa tecnica del vehicle

acreditativa d'aquestes condicions. L'AJuntament els facilitara una targeta electronica identificativa per cada vehicle

que permetra al conductor treure un comprovant al parquimetre/ virtual o d'un sistema equivalent conveniat/ que

permeti el mateix reconeixement del vehicle. Hauran de respectar el temps maxim aplicable d'estacionament segons

la seva condicio a cada zona regulada.

6. Els titulars de flotes de vehicles classificats corn "Cero emisiones" per la Direccion General de Trafico de 6 o mes

vehicles d'aquest tipus podran excedir la durada indicada en apartat El) de Fannex si el titular de la flota ha
formalitzat un conveni amb I'Ajuntament de Barcelona que prevegi el seguiment/ control I avaluacio de Focupacio

real total de places d'estacionament regulat amb un sistema telematic i sempre que els vehicles es destinin a us

propi del titular de la flota. De Faprovacio d'aquest conveni es donara compte al Plenari del Consell Municipal. En
aquest cas/ el promig diari d'hores d'estacionament en les places cTestacionament regulat no podra excedir de les 6

hores/dia/vehlcle en servei, o aquell que es determini per Decret d'Alcaldia.



7. Els agremiats segons descrit a Farticle 4 punt 4:

podran accedir a la tarifa especial definida a I'apartat F de I'annex d'aquesta ordenan^a. A tal efecte,

adquiriran directament al seu gremi o col-legi una targeta professional de prepagament/ mitjan^ant la qual
podran treure el comprovant en els parqufmetres en les condicions de dita tarifa.

podran accedir a les condicions definides a I'apartat D de I'annex d'aquesta ordenan^a.

8. Els conductors 4/0 titulars d'empreses dedicades al transport de passatgers mitjan^ant autocars que desitgin

estacionar a I'entorn de !a Font Magica en horaris d'espectacle/estaran obligats previament a realitzar reserva

d'estacionament i el seu pagament pels mitjans telematics habilitats per FAJuntament en cada moment i dels quals

s articularan els diferents mecanismes d'informacio de que disposi en cada moment.. Aquesta reserva donara dret

a estadonar en la data i horari reservat nomes en les zones habilitades i senyalitzades expressament.

9. Els conductors no residents que/ havent estacionat el vehicle en una de les places regulades/ hagin estat

denunciats per la superacio del Ifmit horari indicat en el comprovant, podran enervar els efectes de la denuncia/ si el

temps excedit no supera la meitat del temps pel qual s'ha pagat. En el cas dels autocars en zones d'estacionament

amb reserva/ I'enervacio no sera possible.

10. Els conductors residents que/ havent estacionat el vehicle en places d'AREA Exclusiva per a residents o en places

d'AREAVerda, i dins la seva zona de residencia/ hagin estat denunciats per manca de comprovant/ podran enervar

els efectes de la denuncia si des del final del temps autoritzat a 1'ultim comprovant valid pagat no ha transcorregut

un dia dels que esta regulat Fobligacio de pagament.

11. Els conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies, en operacions de carrega i descarrega que,

havent estacionat el vehicle en una de les places de AreaDUM, hagin estat denunciats per la superacio del limit
horari autoritzat indicat en el comprovant electronic, podran enervar els efectes de la denuncia, si el temps excedit

no supera en una hora el temps autoritzat.

12 L'enervacio dels efectes de la denuncia esfara mitjan(,ant I'obtencio d'un comprovant especial expedit pel mateix

aparell multiparquimetre/ aixi corn pels mitjans telematics que rAjuntament habiliti a tal efecte.

Disposicio addidonal. Tot allo previst en aquesta Ordenanc^a/ que resti sotmes a Factuacio de I'Ajuntament/ sera

desenvolupat mitjan(,ant Decret.d'Alcaldia.

Disposicio final. Aquesta Ordenan^a, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data XX de
desembre de 2019, comen^ara a regir a partir de la seva publicado al Butlleti Oficial de la Provmcia de Barcelona
amb l/excepci6 d'aquelles modificadons que precisin d'adaptacions logistiques per a la seva aplicacio o tecniques en
els aplicatius de gestio/ que es produira Fentrada en vigor quan dites adaptacions ho permetin i continuara vigent
mentre no se n'acordi la modificacio o derogacio.



ANNEX

ESTACIONAMENT REGULAT EN VIES PUBLIQUES

A. Places cTAREA Biava i Area Verda (per a no residents)

1. Component base:

1.1. Places cTAREABIava:

Area Blava A:

Durada maxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalitzacio
Import: 2,50 euros/hora

Area Blava B:

Durada maxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalitzacio
Import: 2,25 euros/hora

Area Blava C:

Durada maxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalitzacio

Import: 1,96 euros/hora
Area Blava D:

Durada maxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalitzacio
Import: 1,08 euros/hora

1.2. Places d'AREA Verda (per a no residents):

Area Verda A:

Durada maxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalitzacio

Import: 3,00 euros/hora
Area Verda B:

Durada maxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalitzacio
Import: 2,75 euros/hora

2. Component variable (igual per a places cTAREA Blava i Verda per a no resident):
2.1. Per episodi de contaminacio:

En el cas que hi hagi activat un episodi de contaminacio s'incrementara al component base la

quantitat de 2 euros/hora en tots els cassos, excepte en els "Eco'/ i els "cero emisiones", en que

excepcionalment sera de 0/0 euros/hora.

2.2 Pertipus de vehicle:

S'afegeix al component base I'import (en euros/hora) que indica la seguent taula, en que en les

columnes hi ha !a tipologia de vehicle segons la classificaci6 de la Direccion General de Trafico de

vehicles segons el seu potencial contaminant.

Eco

+0€/h
c
+0.75€/h

B
+1.00€/h

resta de vehicles

+1.25€/h



3. La tarifa a aplicar sera la suma dels components base i variable/ amb la excepcio de les tarifes especials, que

s'aplicaran segons s'indica en cada cas.

4. Els components variables seran aplicables a partir de la indicacio per part de lAJuntament.

5. La activacio/desactivacio de episodi de contaminacio/ i el criteris d'aplicacio els dictaminara la autoritat

competent. La aplicacio del component variable per episodi de contaminacio tindra una demora suficient des de

I'activacio/ a efectes de comunicacio a usuaris durant la qual I'AJuntament articulara els diferents mecanismes

d'informado de que disposi en cada moment. L'AJuntament podra limitar el nombre d'operadons d'estacionament

els dies en que hi hagi episodi de contaminacio.

B. Places d'AREA exclusives per a residents i Places d'AREA Verda (per a residents)

Targeta de resident: gratuTta.

Durada maxima permesa per vehicle: 7 dies naturals

1. Component base

Import: 0,20 euro/dia amb un maxim d'l euro/setmana

2. Vohiclos d/un matoix titulai-

Les oporcicionG d'cstacionamGnt roalitzadoG polG vohicloG dc titulors dc mcs de un vchiclo tindron un import: afcgit de

0,05 curoG/dia.

3. Bonificacio per no donuncies

Bonificacio del 0/2 curos/dia i vehicle

'1. LQ tarifa a aplicor Gcro la obtingudQ sumant cis punts 1 a 3 antoriorG, amb la oxcopcio dc IOG tarifos CGpccicilsrqye

G'aplicaran sogons s'indica en cada cas.

5. L'AJuntament podra limitar el nombre d'operacions d'estacionament els dies en que hi hagi episodi de

contamfnacio.

C. Places d'AREA ZonaBus (Autocars):

AREA ZonaBus-Blava A:

Durada maxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalitzacio

Import: S'estableixen els imports segons la classificacio establerta per la DGT:

Etiquetes "cero emisiones": 0 euros/hora (bonificado del 100%).

Etiquetes "Eco": 12 euros/hora

EtiquetaT": 13/5 euros/hora

Etiqueta "B": ISeuros/hora

Sense etiqueta i Vehicles en que no sigui possible determinar el tipus de etiqueta: 18

euros/hora.

AREAZonaBus-Blava B:

Durada maxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalitzacio

Import: S'estableixen els imports segons la classificacio establerta per la DGT:

Etiquetes "cero emisionesw: 0 euros/hora (bonificacio del 100%).

Etiquetes "Eco": 4,0euros/hora.

Etiqueta"C": 4,5 euros/hora.



Etiqueta "B//: 5 euros/hora.

Sense etiqueta i Vehicles en que no sigui possible determinar el tipus de etiqueta: 8,5

euros/hora.

AREA ZonaBus-Blava entorn Font Magica: Zona d'estacionament especial amb reserva determinada per

Decretd'Alcaldia.

Durada maxima permesa per vehicle: segons indiqui I'autoritzacio de reserva d'estacionament o la

senyalitzacio.

Import: 20 euros/hora

AREAZonaBus-Parada

Durada maxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalitzacio

Import: 0 euros/per franja d'estacionament.

D. Places cTAREA DUM.( Distribucio Urbana de Mercaderies)
Durada maxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalitzacio.

En el cas concret de vehicles classificats corn "Cero emisiones" per la Direccion General de Trafico autoritzats

per a I'estacionament en places d'AREA DUM, la durado maxima sera de 30 minuts addicionals a allo que

determini el senyal.

En el cas concret del vehicles autoritzats per a I'estacionament en places d'AREA DUM i que compleixin amb

Fesmentat al art. 4 punt 4:

- La duracio maxima sera de fins a 2 hores en les franjes compreses entre les 8 i les 10 h/ i entre les 14 i les

20 h (dins dels horaris de regulacio establerts per la senyalitzacio).

" Addicionalment, aquests vehicles podran obtenir fins a 6 permisos especials per mes/ que permetran una

duracio maxima de fins a 6 hores en la franja compresa entre les 14 i les 20 h (dins dels horaris de regulacio
establerts per la senyalitzacio).
Import: 0/00 euros/temps limit autoritzat.

E. Tarifa especial per a Vehicles classificats corn "Cero emisiones" per la Direccion General de Trafico.

Targeta identificativa: gratuTta.
Durada maxima permesa per vehicle: la mateixa que es determina per la resta de vehicles/ indicat a [a

senyalitzacio vertical.

Import: s'aplicara latarifa reflectida en la segiienttaula.

Tarifa
AREA Blava A,B,C i D
AREAVerdaAiB

Residents

Gremis

Import

O.OOG/hora

0.50€/hora

0.20€/dia

0.00€/hora

F. Tarifa especial gremis i col-lectius professionals

Aplica solament a les places cTAREA Verda (per a no residents)
S'aplicara la tarifa de 2/50 €/h

G. Cobrament de la tarifa
El cobrament es fara arrodonint al multiple de cinc centims d'euro, a la baixa.

En ol cas do pagamont par mobil/ el cobramcnt G'ofcctuara arrodonint al multiplo d'un contim d'ouro, a la baixa. Por

a fus d'oquost canal dc pagamont/ FAJuntamont podra aplicar un 5-% do bonificacio roGpocto dc la tarifa resultant.

H. Enervacio dels efectes de denuncia



Enervacio dels efectes de una denuncia. Amb caracter general/ 1'import del comprovant especial necessari es de 9

euros per a tots els vehicles.

En ei cas dels autocars es de 20 euros.

En el cas de vehicles destinats al transport de mercaderies que/ havent estacionat el vehicle en una de les places

cTAreaDUM/ hagin estat denunciats per la superacio del limit horari autoritzat indicat en el comprovant electronic,

['import del comprovant especial es de 9 euros.


