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ORDENANÇA NÚM. 19 
 
 
TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES 
VIES PUBLIQUES MUNICIPALS 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.u de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  
a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’estacionament de 
vehicles de tracció mecànica en els vies públiques municipals que es regirà per la 
present Ordenança fiscal. 
 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local 
que es produeix per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies 
públiques d'aquest municipi, dintre de les zones determinades per l’Ajuntament. 
 
2. Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entendrà per estacionament qualsevol 
immobilització d'un vehicle la durada de la qual passi de dos minuts, sempre que no 
estigui motivada per imperatius de circulació. 
 
3. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l'estacionament dels 
vehicles següents: 
 
a) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat. 
b) Els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present. 
 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa: 
 
a) En els estacionaments de duració limitada, els conductors de vehicles estacionats 
en les vies públiques, en les zones a l’efecte reservades. 
b)  En els estacionament de duració ilꞏlimitada, les persones que figuren com titulars 
dels vehicles en el permís de circulació. 
 
2. En els estacionaments de duració limitada, quan s’ignori la titularitat del conductor, 
es liquidarà la taxa al titular del permís de circulació de vehicle. 
 
 
Article 4t.- Responsables 
 



 

 
 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan solꞏlicitin llicència per a estacionar amb duració ilꞏlimitada 
determinats vehicles, sempre que l’estacionament sigui necessari per als serveis 
públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que 
immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa 
continguda en l'apartat següent. 
 
1. Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada s’aplicarà la 
següent tarifa: 
                EUROS  
                                              
Estacionament d’un vehicle per 15 minuts                0,40                        
Estacionament d'un vehicle per mitja hora o fracció 0’80 
Estacionament d'un vehicle per una hora.                       1,60 
Estacionament del vehicle per una hora i mitja                2,40 
Estacionament del vehicle per dues hores i mitja    
(tarifa exclusiva per al Pg Marquès de Casa Riera)             4,00 
 
 
2. Abonaments: 
 
Per als supòsits d'estacionament de vehicles sense limitació en la seva durada 
s’estableix un sistema d’abonaments anuals que es facilitarà a aquells qui ho 
solꞏlicitin i que reuneixin aquestes condicions:  
 

-Tarifa 1a................................. 70,00 euros anuals per vehicle.  
a) -Vehicles de persones que són titulars d’un bé immoble o ho és la seva parella 

o algun familiar de primer grau. 
b) -Vehicles de persones que són arrendatàries d’algun bé immoble o ho és la 

seva parella o algun familiar de primer grau. 
c) -Vehicles de persones que acreditin tenir el seu lloc de treball a Sant Vicenç de 

Montalt 



 

 
 

d) - Activitats empresarials amb domicili fiscal a Sant Vicenç de Montalt poden 
adquirir un màxim de dos distintius sense que hi consti la matrícula del vehicle, 
on hi figurarà el nom de l’activitat.  

 
-Tarifa 2a................................. 140,00 euros anuals per vehicle.  
a) -Vehicles de visitants habituals no inclosos a la tarifa 1ª. 
 
 
 
 
3. Quedaran exempts d’aquesta taxa: 
 

 Els vehicles  que disposin de distintiu de Resident Autoritzat de Sant Vicenç de 
Montalt vigent l’any en curs, excepte a la Zona Blava del Passeig Marquès 
Casa Riera en el període comprès entre els dies 1 de maig fins al 31 d’octubre,  

 
 Els vehicles  que disposin de distintiu de Resident Autoritzat de Caldes d’Estrac 

o Sant Andreu de Llavaneres vigent l’any en curs, sempre i quan hagi un 
conveni vigent entre l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i els respectius 
ajuntaments esmentats en aquest punt, en aquelles Zones Blaves que 
s’assenyalin en els citats convenis.  

 
4.   Les sancions, per estacionament en zona d’estacionament limitat amb l’obligatori 
pagament de la Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies 
publiques municipals, contemplades en l’article 12è. de l’Ordenança 25 de Circulació 
de Sant Vicenç de Montalt podran ser anulꞏlades pel denunciat amb el pagament de 10 
EUROS dins de les 2 hores següents a la interposició de la denúncia. 
 
Article 7è. Acreditament 
 
1. Quan es tracti de l'estacionament de vehicles de durada limitada la taxa 
s’acreditarà en el moment que s'efectuï aquest estacionament en les vies públiques. 
 
2. Quan es tracti de l'estacionament de vehicles sense limitació  en la seva 
durada, periòdicament el dia 1 de gener de cada any. Les quanties corresponents 
tindran caràcter irreduïble. 
 
 
Article 8è.- Període impositiu 
 
1. Quan es tracti d’un estacionament de duració limitada, el període impositiu 
coincideix amb el temps d’estacionament, el qual no pot excedir de 1,5 hores en tot el 
terme a excepció del Passeig Marquès Casa Riera que el temps màxim és de 2,5. 
2. Quan es tracti d’un estacionament de duració ilꞏlimitada, l’autorització de la qual 
s’estén a varis exercicis, el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els 
supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial. En 
aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 



 

 
 

 
Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es tracti 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 
expedidores de bitllets acreditatius del pagament realitzat, instalꞏlades en les vies 
públiques, havent de figurar, durant el temps de l’estacionament aquest bitllet en la 
part interior del parabrises, de forma totalment visible des de l’exterior. 
 
3. En els supòsits en què es solꞏliciti autorització per estacionar determinats vehicles 
en règim de duració ilꞏlimitada, caldrà ajustar-se a allò establert a l’Ordenança número 
62, reguladora del Reglament del servei públic d’estacionament de vehicles a motor en 
zones especials i determinades de la via pública, sota control horari limitat “zona 
blava”.El distintiu acreditatiu haurà de figurar en lloc visible sempre que el vehicle es 
trobi estacionat en l’espai de la via pública autoritzat. 
 
Article 10è.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i l’Ordenança General. 
 
 
PUBLICACIÓ: 
 
El text d'aquesta Ordenança fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 246 
pag. 35 i s.s. de 14/10/98 al haver-se adherit al model tipus d’Ordenança de la 
Diputació de Barcelona i pel que respecta a l’article 6è, al BOP. Nº 313  de 31 de 
desembre de 1998, i va ser modificada per última vegada pel ple en sessió celebrada 
el dia 24 d’octubre de 2019 i continuarà vigent entre no s'acordi la modificació o 
derogació.  
  


