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TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL 
 
 
 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local, 
que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
 

Article 2n. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable la utilització per estacionament en terrenys d’ús públic local amb 
caràcter exclusiu i limitat. 
 
 

Article 3r. Subjecte passiu 

Són subjectes passius de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys 
d’ús públic local, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les 
entitats que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin 
especialment el domini públic local en benefici particular. 
 
 

Article 4t. Exempcions i bonificacions 

No es concedirà cap exempció o bonificació, respecte a la taxa regulada per la present 
Ordenança. 
 

Article 5è. Tarifa 

A) Estacionament exclusiu limitat i controlat: 

1. Estacionament “en zona blava”, per minut pre-pagat: 

1.1. Vehicles sense distintiu ambiental  .............................  1,25 € per hora. 
1.2. Vehicles amb distintiu ambiental “B”  ..........................  1,00 € per hora. 
1.3. Vehicles amb distintiu ambiental “C”  ..........................  0,75 € per hora. 
1.4. Vehicles amb distintiu ambiental “ECO”  .....................  0,50 € per hora. 
1.5. Vehicles amb distintiu ambiental “0”  ..........................  0,00 € per hora. 
1.6. Anul·lació de denúncia  ..............................................  6,00 € 

 
2. Estacionament “en zona taronja”, temporada estival entre 

 l’1 de juny i el 30 de setembre: 
 
2.1. Tiquet de matí o tarda (fins a 6 hores)  .......................  5,00 € 
2.2. Tiquet de tot el dia (de 6 a 10 hores)  .........................  10,00 € 
2.3. Anul·lació de denúncia  ..............................................  8,00 € 
2.4. Distintiu per vehicle no censat, a l’any  .......................  51,50 € 
2.5. Distintiu per vehicle no censat, per mitja temporada  ..   25,75 € 
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3. Estacionament “en zona verda”,  preferent per a residents: 

3.1. Residents a l’àmbit de cada zona, alternativament: 
 - Tarifa diària  ......................................................................  0,10 € per dia.  
 - Tarifa setmanal  .................................................................  0,50 € per setmana. 
 - Tarifa mensual  ..................................................................  2,00 € per mes. 

3.2. Residents al municipi, fora de l’àmbit  
de cada zona  ......................................................................  1,25 € per hora. 

3.3. No residents al municipi del Masnou  ...................................  1,75 € per hora. 

3.4. Industrials que desenvolupin part de l’activitat a les zones 
verdes d’estacionament regulat, per obtenció del distintiu 
(pagament anual) .................................................................  51,50 € 

3.5. Residents a l’àmbit de cada zona que tinguin vehicle 
d’empresa, renting, leasing o anàleg, per l’obtenció del 
distintiu (pagament únic) ......................................................  51,50 € 

3.6. Anul·lació de denúncia.........................................................  8,00 € 
 

B) Altres estacionaments en terrenys municipals:  

1. Turismes i vehicle similars  ..................................................   4,35 € per dia. 
2. Motocicletes i bicicletes  ......................................................   2,10 € per dia. 
3. Autocars i camions  .............................................................   10,95 € per dia. 

 

C) Reposició del comandament de les pilones automàtiques a la via pública: 

1. Reposició del comandament  ...............................................       40,00  € 

 

 

Article 6è. Acreditament 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de pagament en el moment en que s’efectuï l’estacionament en 
zones predeterminades dels terrenys d’ús públic local. 

 

Article 7è. Gestió i ingrés 

La gestió de la taxa serà realitzada pels propis serveis municipals o per la societat mercantil 
municipal Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL, en qualitat de mitjà propi i d’acord 
amb el corresponent encàrrec de gestió, mitjançant sistemes de control mecànic. 
 

1. Article 5.A)  Estacionament exclusiu limitat i controlat: 

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. Atès que es tracta de l’estacionament de duració 
limitada la taxa s’haurà de pagar en el moment de l’inici de dit estacionament. El pagament 
s’efectuarà en les màquines expenedores de títols acreditatius del pagament realitzat, instal·lades 
en les vies públiques. El pagament efectuat haurà de poder ser verificat durant tot el temps de 
l’estacionament mitjançant l’exhibició del títol en la part interior del parabrises, de forma totalment 
visible des de l’exterior, o bé mitjançant els mecanismes informàtics que es puguin implantar a tal 
efecte. 
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2. Article 5, apartats B) per altres estacionaments en terrenys municipals i C) per 
reposició del comandament de pilones automàtiques ubicades a la via pública: 

La taxa s’exigirà en règim de liquidació. 
 
  
Article 8è. Infraccions i sancions 

S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries establert en la Llei General Tributària i en les 
disposicions que la complementen i desenvolupen. 
 

Disposició final 

Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el 28 d’abril de 2022, 
començarà a regir el dia 30 de setembre de 2022, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació.  

En el cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 

 
 

Diligència 

Publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 26 de juliol de 2022. 


