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Número ALC/548/2020

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
ÀREA FUNCIONAL Tresoreria
IDENTIFICACIÓ
Ampliació període de pagament voluntari en relació a les liquidacions de la taxa d'ocupació a la
via pública amb taules i cadires, regulades a l’ ordenança T01 .

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

ANTECEDENTS
L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació
d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. L'evolució
dels fets requereix l'adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta conjuntura.
Per donar resposta a aquesta greu crisi, el Govern d'Espanya ha decretat l'estat d'alarma a través
del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Així mateix, s'han adoptat diverses mesures amb l'aprovació del Reial Decret Llei 8/2020, de 17
de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del
COVID-19.
A la vista d'aquesta situació, l’equip de govern d’aquest ajuntament entén que ha d'adoptar les
mesures que siguin necessàries per protegir la salut i la seguretat de la ciutadania i contenir la
progressió de la malaltia.
Segons consta en els antecedents exposats, la Junta de Govern Local, en exercici de les
competències que li venen delegades per resolució d’alcaldia de 28 de juny de 2019, és l’òrgan
competent per a l’aprovació calendari fiscal i dels padrons fiscals la gestió dels quals no hagi
estat delegada a la Diputació de Barcelona.
En data 22 de maig de 2020, el Cap de Serveis Territorials ha emès informe que proposa a
l’òrgan de govern que ampliï el període de pagament voluntari per les liquidacions que es
derivin de l’ocupació de la via publica per taules i cadires regulat en la tarifa 4 de l’article 6 de
l’ordenança municipal T01 per tot l’any 2020.
FONAMENTS JURÍDICS
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article
34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front
a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
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L’article 26 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei d’hisendes Locals, en el sentit que a conseqüència de l’estat
d’alarma, no es dona el requisit per a la meritació de la taxa per ús privatiu o aprofitament
especial del domini públic, ni així per la prestació del servei públic
Els articles 24 i següents del Reglament General de Recaptació aprovat pel Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol.
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Ordenança fiscal núm.T01 .Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
Tarifa 4. Taules i cadires
4.1. Ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer (preu unitari d’una taula i quatre
cadires, per any) : .................................................................................. 189,63 euros
4.2. Ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer (preu unitari d’una taula i quatre
cadires, per mes).........................................................................................15,82 euros
4.3. Ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer (preu unitari d’una taula i quatre
cadires per dia): ..........................................................................................
8,35 euros
Normes d’aplicació:
a) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per tot l’any natural, i temporals, quan
el període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense
autorització administrativa es consideren anuals.
b) L’Ajuntament es reservarà el dret de disposar de l’espai autoritzat per l’ocupació, quan ho
consideri convenient, previ avís als interessats i adequació de la taxa al temps efectiu
d’utilització privativa.
c) Una taula i quatre cadires, ocuparan una superfície màxima de 3,50 m2.
Els deutors de l’ajuntament per anys anteriors per aquest concepte, no podran ser beneficiaris
d’aquesta llicència, llevat que en el mateix acte liquidin tots els seus deutes pel mateix
concepte”

L'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
de l'Ajuntament de la Garriga
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53 del DL
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist que aquesta competència va ser delegada a la Junta de Govern Local pel decret d’Alcaldia
de 28 de juny de 2019 però tenint en compte la urgència de l’actuació alcaldia pot avocar
puntualment aquesta competència, d’acord amb l’article 10 de la Llei 40/2015, de Règim jurídic
del sector públic.
L’article 116 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per R.D.2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l’òrgan delegant podrà
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avocar en qualsevol moment la competència delegada, de conformitat
amb la legislació vigent de procediment administratiu comú.
Per tot això
RESOLC:
Primer. Avocar la competència delegada a la Junta de Govern relativa a les liquidacions de la
taxa d’ocupació a la via pública amb taules i cadires.
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Segon . Disposar el període de cobrament en voluntària de les liquidacions que es generin per
la taxa de l’ocupació a la via pública amb taules i cadires, amb la següent periodicitat:
Concepte i període
OVP taules i cadires maig
OVP taules i cadires juny
OVP taules i cadires juliol
OVP taules i cadires agost
OVP taules i cadires setembre

Inici període voluntària
01/06/2020
01/07/2020
01/08/2020
01/09/2020
01/10/2020

Fi període voluntària
31/10/2020
31/10/2020
31/10/2020
31/10/2020
31/10/2020

Tercer. Traslladar a l’àrea de territori i sostenibilitat, l’àrea de tresoreria per al seu
coneixement.
Quart. Publicar aquesta resolució a la web corporativa d’aquest Ajuntament per a coneixement
general.

Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
23-05-2020 13:20:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
25-05-2020 08:58:00

Pl. de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlagarriga.cat

3/3

