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EDICTE
No havent-se presentat reclamacions contra l’acord del Ple de l’Ajuntament
de data 17 d’octubre de 2019, d’aprovació inicial de modificació de
l’Ordenança Fiscal número 20 Taxa per l’entrada de vehicles a través de les
voreres; i per les reserves a la via pública per a càrrega, descàrrega i trasllat
de mercaderies de l’Ajuntament de qualsevol mena, i per aparcament
exclusiu, que fou sotmès a informació pública segons Edicte publicat al
Butlletí Oficial de la Província, de data 8 de novembre de 2019, l’acord
d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu, transcrivint-se a continuació l’acord
i el text íntegre definitivament aprovat de l’ordenança:
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.20, de
la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres; i per les reserves a
la via pública per a càrrega, descàrrega i trasllat de mercaderies de qualsevol
mena, i per aparcament exclusiu
Segon: Modificar l’article 6è, de l’ordenança fiscal número 20, la taxa de
l’entrada de vehicles a través de les voreres; i per les reserves a la via
pública per a càrrega, descàrrega i trasllat de mercaderies de qualsevol
mena, i per aparcament exclusiu, quedant de la següent manera:
“Art. 6è. Quotes tributàries
Les quotes a exigir pels conceptes regulats en la present Ordenança es
determinaran en funció de les següents:
QUOTA TRIBUTÀRIA

2019

Per la reserva d’entrada de vehicles, per cada metre lineal o
fracció de llargada de vorera reservada, a l’any:
Particulars
D’ús comercial o industrial
30,17 €
Reserva especial per a càrrega i descàrrega de mercaderies,
Per cada metre lineal o fracció de llargada de vorera reservada,
a l’any
16,35 €
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Reserva d’aparcament exclusiu o de prohibició d’aparcament,
Per cada metre lineal o fracció, a l’any
32,68 €
Concessió de llicència de guals o de reserves d’espai, per cada
gual o reserva
62,86 €
Per cada placa de gual o reserva d’espai, d’adquisició obligatòria
10,05 €”
Tercer: Publicar l’anunci de l’acord d’aprovació inicial en el BOP i en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un període de trenta dies, comptadors
des del dia següent al de la seva publicació en el BOP, per a què els
interessats, dins de l’esmentat termini, puguin formular les al·legacions i
reclamacions que estimin convenients, considerant-se definitivament aprovat
en el cas que no se’n presenti cap en l’esmentat termini.
Quart: En cas de no haver-se presentat cap reclamació, publicar en el BOP
l’acord definitiu així com el text íntegre de l’ordenança aprovada. També es
publicarà en el butlletí informatiu local, en el tauler d’anuncis de la corporació
i anunciar al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat íntegrament
el text.
Ordenança Fiscal núm. 20
TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES; I
PER LES RESERVES A LA VIA PÚBLICA PER A CÀRREGA,
DESCÀRREGA I TRASLLAT DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA,
I PER APARCAMENT EXCLUSIU
Art. 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133,2 i 142 de la Constitució
Espanyola, i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, i 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
per RDL 2/2004, de 5 de març aquest Ajuntament té establerta en aplicació
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del que estableixen els apartats 1,A i 3,h de l'art. 20 del text refós esmentat,
la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres; i per reserves a la
via pública per a càrrega, descàrrega i trasllat de mercaderies de qualsevol
mena.
Aquesta taxa es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la
qual s'atenen al que disposa l'article 57 del text refós anteriorment citat, i
substituirà l’actualment vigent.
Art. 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la reserva d'ocupació del domini públic
local, en qualsevol de les modalitats recollides en la present Ordenança.
També l’obtenció de la corresponent llicència i el lliurament de la placa de
senyalització.
A aquests efectes s'equipararà a ocupació real la tinença d'una llicència per
practicar-la, amb independència de que l'interessat en faci ús efectiu.
Art. 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les
Entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 50/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, que ocupin el domini públic local, en qualsevol
de les modalitats definides en la present Ordenança.
Tindran la condició de substituts del contribuent, d'acord amb el que disposa
l'art. 23.2.d) del Text refós repetidament citat, els propietaris de les finques i
locals a què donin accés les entrades de vehicles, els quals podran
repercutir, en el seu cas, les quotes, sobre els respectius beneficiaris.
Art. 4t. Responsables
Respondran de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei General
Tributària.
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Art. 5è. Exempcions i bonificacions
Estaran exempts del pagament de la taxa per reserva d’aparcament exclusiu
les persones que ho sol·licitin per escrit a l’Ajuntament i que acreditin un grau
de minusvalia igual o superior al 33% i superin el barem de mobilitat reduïda,
reconegut en el certificat oficial de la Generalitat de Catalunya i que hauran
d’aportar juntament amb la sol·licitud.
La concessió d’aquest benefici resta delegada a favor de la Junta de Govern
local.
Art. 6è. Quotes tributàries
Les quotes a exigir pels conceptes regulats en la present Ordenança es
determinaran en funció de les següents:
QUOTA TRIBUTÀRIA

2019

Per la reserva d’entrada de vehicles, per cada metre lineal
o fracció de llargada de
vorera reservada, a l’any:
Particulars

8,80 €

D’ús comercial o industrial

30,17 €

Reserva especial per a càrrega i descàrrega de
mercaderies, per cada metre lineal o fracció de llargada
de vorera reservada, a l’any

16,35 €

Reserva d’aparcament exclusiu o de prohibició
d’aparcament, per cada metre lineal o fracció, a l’any

32,68 €

Concessió de llicència de guals o de reserves d’espai, per
cada gual o reserva

62,86 €

Per cada placa de gual o reserva d’espai, d’adquisició
obligatòria

10,05 €
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Art. 7è. Acreditament de la taxa
1.- L'obligació de pagar les quotes relatives a tots els aprofitaments naixerà,
pel seu total, que serà irreduïble, l'1 de gener de cada any. Les quotes
s'incorporaran en el padró d'exaccions municipals.
2.- Pel que fa als aprofitaments que s’iniciïn durant l'exercici, la quota
s'acreditarà íntegra al començar l'aprofitament o quan es concedeixi la
llicència, excepte que això s'esdevingui amb posterioritat al 30 de setembre,
en quin cas no es procedirà a practicar cap liquidació per l'exercici en
qüestió.
3.- Les baixes que es produeixin durant l'exercici no sortiran efectes
econòmics fins a l'exercici següent. L'Alcaldia o, per delegació d'aquesta, la
Junta de Govern Local, no concedirà cap baixa, mentre no s'acrediti per
l'interessat la reposició de la vorera o la voravia al seu estat normal, aspecte
sobre el qual informarà la Secció Tècnica Municipal.
4.- L’obligació de pagar les quotes relatives a la concessió de la llicència i al
lliurament de la placa senyalitzadora naixeran en la data de l’atorgament de
la llicència.
Art. 8è. Liquidació i ingrés
1.- El padró d'exaccions municipals, en el qual constaran les quotes relatives
als aprofitaments, un cop aprovat, s'exposarà al públic, durant un mes,
mitjançant Edicte inserit en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
municipal d'anuncis.
El període de recaptació en via voluntària de les quotes esmentades en el
paràgraf anterior serà el que consti en el corresponent calendari fiscal, que
aprovarà la Junta de Govern Local.
2.- Les liquidacions que es produeixin, i que no puguin ser incorporades en el
Padró d'Exaccions, es notificaran individualment als interessats, als quals
se'ls hi concedirà, per al seu ingrés en la Tresoreria de l'Ajuntament en
període voluntari, el termini que, per als ingressos directes, assenyala l’art.
62 de la Llei General Tributària. Aquest procediment es practicarà sempre,
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respecte de les liquidacions per la concessió de la llicència i per l’expedició
de la placa.
Art. 9è. Normes de gestió
1.- Les llicències es concediran per anualitats prorrogables per la tàcita, si no
les anul·la la Junta de Govern Local, en un termini mínim de 15 dies abans
de finalitzar l'exercici econòmic.
2.- Totes les reserves d'entrada de vehicles, es senyalitzaran, obligatòriament
amb el model de placa oficial de l'Ajuntament, que s'expendrà en les oficines
municipals, previ pagament de la quota corresponent. Les reserves que ja
existeixen actualment, també hauran d'estar senyalitzades amb el model
unificat de placa.
3.- No es permetrà el rebaix de voreres per a facilitar l'accés de vehicles a
través de les mateixes, amb la finalitat de mantenir uns adequats nivells de
seguretat i fluïdesa en la circulació de vianants.
El sistema utilitzat per facilitar l'accés de vehicles serà indicat pels tècnics
municipals, i consistirà normalment en bisellar les voravies.
4.- L'adequada conservació de les senyalitzacions anirà a càrrec dels
concessionaris de les llicències. En el cas d'incompliment de l'esmentada
obligació, l'Ajuntament requerirà a l'interessat per a què dugui a terme les
actuacions necessàries, en el termini de 30 dies. De no produir efectes el
requeriment, l'Ajuntament procedirà a l'execució subsidiària, i repercutirà els
costos al titular de la llicència .
5.- Quan es produeixi la baixa d'alguna reserva d'entrada, tant d'ofici com a
instància de part, l'interessat estarà obligat a tornar a l'Ajuntament la placa
senyalitzadora, sense dret a cap indemnització.
6.- En l'Ajuntament es portarà un registre, en què constaran les dades
fonamentals de totes les reserves existents (número, sol·licitant, adreça, data
de la concessió, dimensió, etc.).
Art. 10è. Infraccions i sancions
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En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així
com a la determinació de les sancions que en corresponguin en cada cas,
s’aplicarà el règim regulat en el Títol IV de la Llei General Tributària, i en les
disposicions que la complementin i desenvolupin.
Art. 11è. Gestió per delegació
Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les
normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions
que ha de fer l'Administració delegada.
L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuïts administratius més
adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives
dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les
obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de
liquidació o recaptació.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon
als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats
en la Diputació.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el BOP
de la seva aprovació definitiva, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2020 i
romandrà en vigor mentre el Ple de l'Ajuntament no acordi la seva
modificació o derogació.
Cabrera de Mar, a 19 de desembre de 2019.
Jordi Mir i Boix
Alcalde,

