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Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic i naturalesa no 
tributària (PPCPNT) per estacionament de vehicles de tracció mecànica en 
aparcaments municipals soterrats 

Article 1. Objecte, naturalesa i àmbit d’aplicació 

1. L’objecte d’aquesta ordenança és regular la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari 
corresponent a la prestació del servei d’estacionament de vehicles de tracció mecànica en 
aparcaments municipals soterrats en el municipi del Masnou. 

2. El referit servei, de titularitat municipal, es gestiona actualment de forma directa a través de la 
societat mercantil local Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL, mitjà propi de 
l’Ajuntament, a través del corresponent encàrrec de gestió. 

3. Les tarifes que abonen les persones usuàries per la recepció del servei esmentat, tenen la 
naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic i naturalesa no tributària, de 
conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la redacció donada per la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrimonial i naixement de l’obligació 

1. Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari aquí 
regulada l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en els aparcaments soterrats de 
titularitat municipal. 

2. L’obligació de pagament de la prestació patrimonial regulada en aquesta ordenança neix en el 
moment en que s’iniciï la prestació del servei. 

Article 3. Obligats al pagament 

Resten obligades al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic i naturalesa no 
tributària regulada en aquesta ordenança, les persones físiques i jurídiques que siguin usuàries del 
servei d’estacionament de vehicles de tracció mecànica en els aparcaments soterrats de titularitat 
municipal. 

Article 4. Tarifes 

1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei són les 
que es detallen seguidament:  

Concepte 
Vehicles 

de 4 rodes 
Vehicles 

de 2 rodes General 

A) Aparcament de la plaça de Marcel·lina Monteys:    

1. Aparcament exclusiu amb plaça reservada, al mes: 53,71901 € 24,79338 €  

B) Aparcament de la plaça del Mercat Vell:    

1. Aparcament exclusiu amb plaça reservada, al mes: 70,24793 € 24,79338 €  

2. Reposició del comandament d’accés:   33,05785 € 



Concepte 
Vehicles 

de 4 rodes 
Vehicles 

de 2 rodes General 

C) Aparcament de l’Edifici Centre i aparcament de la 
plaça Nova de les Dones del Tèxtil: 

   

1. Rotació:    

1.1. Horari diürn:    

‒ Preu per minut: 0,02893 € 0,01446 €  

‒ Estada completa diürna, per dia: 14,87603 € 7,43802 €  

‒ Esta completa diürna, un mes: 43,80165 € 21,48760 €  

1.2. Horari nocturn:    

‒ Preu per minut: 0,01479 € 0,00740 €  

‒ Estada completa nocturna, per dia: 7,43802 € 4,13223 €  

‒ Esta completa nocturna, un mes: 22,31405 € 11,57025 €  

2. Abonaments, per usuari particular, al mes: 57,85124 € 24,79339 €  

3. Reposició del comandament d’accés:   33,05785 € 

4. Reposició de targeta o dispositiu similar:   1,65289 € 

2. La determinació de les tarifes s’efectuarà previ l’estudi dels costos relacionats amb la gestió de 
les prestacions de servei incloses a l’ordenança. 

3. La quota resultant de l’aplicació de les tarifes està subjecta  i es veurà incrementada pel  tipus 
de gravamen de l’Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) vigent  que li resulti d’aplicació. 

Article 5. Gestió i recaptació  

La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques  seran  realitzades per Serveis 
Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL, d’acord amb el que disposa el Reglament del servei, 
en el que es regulen les relacions entre l’entitat prestadora del servei i les persones obligades al 
pagament. 

Disposició addicional  

Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats o substituïts, en el moment en 
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

Disposició final 

La present ordenança, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 28 
d’abril de 2022 i que ha quedat definitivament aprovada en data 3 de gener de 2023, regirà des del 
dia  1 de setembre de 2022 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 

 


