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TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE 
LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES 
VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PUBLIC LOCAL 
I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU, 
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 
 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 h), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament del Masnou estableix la taxa per la 
utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de 
les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per 
aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, que es regirà per 
aquesta Ordenança fiscal. 

 
Article 2n. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial que té lloc 

per l’entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic 
local, que estigui clarament destinat en exclusiva a trànsit de vianants i la reserva de via 
pública per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, 
especificat en les tarifes contingudes a l’article 6è d’aquesta Ordenança. 

2. Tota entrada de vehicles amb accés rodat a la via pública permet al propietari el dret de pas 
per la vorera; tanmateix, cal sol·licitar llicència municipal per gaudir d’aquest aprofitament 
especial així com satisfer la taxa corresponent. 

3. En el cas de l’entrada de vehicles a través de la vorera i a requeriment de l’interessat, s’establirà 
la presumpció que no s’ha produït el fet imposable en el supòsit que algun element arquitectònic 
impedeixi totalment l’accés rodat. 

 
Article 3r. Subjectes passius 
1. Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques 

així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, a favor de les quals 
s’atorguin les llicències per gaudir de la utilització o l’aprofitament especial, o els qui se’n 
beneficiïn sense l’autorització oportuna. 

2. En les taxes establertes per entrada de vehicles a través de les voreres, tindran la condició de 
substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a què donin accés aquestes 
entrades de vehicles, els quals podran repercutir, si escau, les quotes sobre els respectius 
beneficiaris. 

 
Article 4t. Responsables 
1. Són responsables tributàries les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la 

Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència a l’interessat, es dicti acte 

administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
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Article 5è. Beneficis fiscals 
1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa 

quan sol·licitin llicència per gaudir dels aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta 
Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin 
directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la 
defensa nacional. 

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6è. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el quadre de tarifes següent: 

A) Entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local: 
1. D'ús industrial, per entrada i any ............................................................  173,10 € 
2. D’ús industrial, amb placa horària, per entrada i any: 

2.1. De 8 a 20 hores .........................................................................  109,50 € 
2.2. De 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores  ............................................  82,10 € 

3. Aparcament comercial o industrial fins a 3 vehicles, amb placa horària, per entrada i any: 
3.1. De 8 a 20 hores ...........................................................................  49,25 € 
3.2. De 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores  ............................................  32,85 € 

4. Aparcament comercial o industrial de més de 3 vehicles, amb placa horària, per entrada i 
any: 

4.1. De 8 a 20 hores ...........................................................................  65,65 € 
4.2. De 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores  ............................................  49,25 € 

5. Aparcament privat, per entrada i any: 
5.1. Fins a 3 vehicles  ......................................................................... 66,20 € 
5.2. Més de 3 vehicles  ......................................................................  94,10 € 
5.3. Privat en comunitat......................................................................  52,30 € 

6. Plaça de pàrquing comunitari, per unitat i any  .......................................... 19,80 € 
 

B) Reserves de via pública amb placa horària per càrrega i descàrrega, d’ús privatiu, per metre 
lineal i any: 

1. De 8 a 20 hores  ..........................................................................  131,40 € 
2. De 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores  ...............................................  98,55 € 

 
Article 7è. Acreditament 
1. L’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any. 
2. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització o aprofitament especial, moment que, a aquests 

efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou 
sol·licitada. 

3. Quan es produeixi la utilització o aprofitament especial sense haver sol·licitat llicència, la taxa 
s’acreditarà en el moment de l’inici d’aquesta utilització o aprofitament. 

4. En ambdós casos la quota serà la resultant d’aplicar la part de la taxa corresponent als 
trimestres naturals compresos des de la data de l’inici de l’aprofitament fins al 31 de 
desembre. Posteriorment, s’acreditarà amb efectes des de l’1 de gener de cada any. 
La supressió de l’aprofitament donarà lloc al pagament del rebut corresponent als trimestres 
naturals d’utilització. 

5. No es concedirà cap baixa de la taxa mentre l’interessat no acrediti la reposició de la vorera o 
la vorada al seu estat anterior, d’acord amb els paviments contigus, així com la devolució de 
la placa numerada de senyalització de gual a la Unitat d’Urbanisme de l’Ajuntament. 
La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa. 
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Article 8è. Període impositiu 
1. Quan la utilització o l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu 

coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 

2. Una vegada autoritzada l’ocupació, si no es va determinar amb exactitud la duració de 
l’aprofitament especial o el de la utilització privativa, s’entendrà prorrogada automàticament 
fins que es presenti la declaració de baixa per la part interessada o se’n declari la caducitat. 

 
3. Quan la duració de la utilització o l’aprofitament especial s’estengui a diversos exercicis, el 

període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la 
utilització privativa o l’aprofitament especial; en què s’aplicarà el previst als apartats següents: 

a) Quan s’iniciï en el primer trimestre de l’exercici, s’abonarà en concepte de taxa 
corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici té lloc en un altre trimestre de 
l’exercici, es liquidarà la quota proporcional corresponent al número de trimestres 
naturals que resten per finalitzar l’any, inclòs el de la data de la sol·licitud. 

b) En el cas de baixa, les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, exclòs aquell 
en què es produeixi la baixa. 

A aquest efecte, es considerarà com a data de baixa la de presentació de la sol·licitud al 
Registre general o la del decret de baixa en l’autorització i els subjectes passius podran 
sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals que restin fins 
al dia 31 de desembre. 

 
Article 9è. Règim de declaració i ingrés 
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments hauran de sol·licitar 

prèviament la llicència corresponent. 
2. No es permetrà l’ocupació de la via pública fins que no hagi estat concedida l’autorització. 
3. Una vegada aprovada la concessió, l'Ajuntament lliurarà una placa de gual numerada que s’haurà 

de col·locar a la paret o porta d'accés per al coneixement general de l'existència de l'entrada de 
vehicles, que serà únicament i exclusivament per al local sol·licitat, de manera que queda 
terminantment prohibit el canvi de placa per compte de la persona usuària. 
Si aquest fet tingués lloc, la concessió quedarà automàticament derogada i es procedirà a la 
retirada de la placa. Tot això, sens perjudici de la sanció que, si procedeix, correspongui. 

4. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament autoritzat o realitzat. 
5. Una vegada autoritzada l’ocupació, s’entendrà prorrogada automàticament, fins que 

l’interessat sol·liciti la baixa o se’n declari la caducitat. 
6. Les altes que es produeixin dins de l’exercici tindran efectes des de la data en què neixi 

l’obligació de contribuir. 
7. Per donar-se de baixa, es requerirà la prèvia realització de les accions materials necessàries per 

reposar la configuració i senyalització física de l’espai sobre el que es concedeix la utilització 
privativa o l’aprofitament especial. 
En el cas dels guals, prèviament s’ha de retornar la placa numerada de senyalització a les 
dependències municipals de l’Ajuntament, tal com preveu l’Ordenança municipal reguladora dels 
guals. 

8. La baixa s’haurà de cursar com a màxim l’últim dia laborable del trimestre perquè tingui 
efectes a partir del següent, de manera que el fet de no presentar la baixa determinarà 
l’obligació de continuar pagant la taxa. 
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9. Les variacions dels elements tributaris determinants de la taxa de venciment periòdic 

s’hauran de declarar abans de la finalització de cada trimestre natural. 
 

10. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i/o liquidació en els supòsits següents: 
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a un any. 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a 

diversos exercicis. 
 

11. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzin al llarg de diversos exercicis, el 
pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament en el 
calendari fiscal. 
Amb la finalitat de facilitar el pagament, es remetrà al domicili del subjecte passiu un 
document apte per permetre el pagament en una entitat bancària col·laboradora. 
No obstant això, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació 
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament. 
El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació bancària del pagament de la taxa. 

12. L’ingrés de quotes es realitzarà d’acord amb els terminis que estableix el Reglament 
general de recaptació. 

13. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment. 

 
Article 10è. Infraccions i sancions 
S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries que resultin procedents, que es regirà per les 
normes contingudes a la Llei general tributària i altres disposicions d’aplicació. 
 
 
Vigència  
Aquesta ordenança començarà a regir a partir del primer de gener de 2015 i continuarà en vigor 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
Diligència 
Aquesta ordenança va ser modificada pel Ple en sessió extraordinària i urgent del dia 21 de 
novembre de 2013, exposada al públic mitjançant anunci que es va inserir en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona amb número de registre 022013029247, de 27 de novembre de 2013, al 
tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació, i al diari La Vanguardia de data 4 de desembre de 
2013. Transcorregut el termini d'exposició no es va presentar cap reclamació; per tant, els acords 
resten com definitius i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 10 de 
febrer de 2014. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.  
 
Atesa la data de la publicació definitiva i que el tribut es merita el primer dia de l’any, aquesta 
ordenança serà d'aplicació als tributs meritats el primer de gener de 2015.  
 
 
 
 


