ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL MAGATZEM MUNICIPAL COM A DIPÒSIT DE
BENS DE TITULARITAT PRIVADA
===================================================================

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.h) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament
estableix la taxa per la prestació del servei d’inscripció i manteniment del registre de
gossos, que es regirà per la present Ordenança.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització del magatzem municipal com a
dipòsit de bens de titularitat privada.

Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'autorització per a l'ús del
magatzem municipal.

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. Exempcions
Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que siguin titulars d'empreses que
explotin serveis públics municipalitzats amb caràcter de monopoli.
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Article 6è. Quota tributària
La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i els imports que es
determinen a continuació:
Concepte

Euros

1. Material d’obres. Per dia

19

2. Electrodomèstics. Per dia

28

3. Altre material no fungible. Per dia

10

4. Vehicles. Per dia

48

5. Mobiliari. Per dia

19

Article 7è. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des de que l’Ajuntament autoritzi l’ús del
magatzem.

Article 8è. Declaració
1. L'autorització per utilitzar el magatzem municipal s'atorgarà a instància de part i, una
vegada concedida, s'entendrà tàcitament i anualment prorrogada mentre el seu
titular no hi renunciï expressament.
2. La concessió de l'autorització de l'ús del magatzem municipal s'entendrà atorgada a
la persona o l'entitat que l'hagi sol·licitada, per la qual cosa els qui els succeeixin
hauran d'obtenir novament l'autorització i pagar les quotes corresponents per
aquesta taxa.

Article 9è. Ingrés de la taxa
1. Quan s'aprovi la concessió o la successió de l'autorització el pagament de la quota
s'efectuarà mitjançant prèvia liquidació per a ingrés directe que inclourà la que
assenyala l'article 6è 1.A) i la quota anual de l'exercici en el que es realitza la
concessió o successió referida (article 6è 1.B)), i que es notificarà degudament
perquè hom procedeixi al seu ingrés en els terminis que assenyala el Reglament
General de Recaptació.
2. En els anys següents al de la concessió o successió de l'autorització, la quota que
assenyala l'article 6è 1.B) s'ingressarà per mitjà de rebut dins dels mateixos terminis
de recaptació d'aquesta mena de liquidacions.

2

C/Bisbe Torras i Bages, núm. 6 - 08794 LES CABANYES (Alt Penedès – Barcelona) - Telèfon : 93 892 10 48 - Fax : 93 222 02 73
correu electrònic: cabanyes@diba.cat — web: ajuntamentdelescabanyes.cat

Article 10. 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

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 5 de novembre de 1998, entrarà en vigor el mateix dia
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1
de gener de 1999. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o la seva derogació expresses.
Aquesta ordenança fiscal, ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària
celebrada el dia 20 d’octubre de 2004, i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2005
Aquesta ordenança fiscal, ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària
celebrada el dia 15 de novembre de 2005, i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2006
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 13 de novembre de 2006, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2007, i
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 24 d'octubre de 2007, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 21 de gener de 2009, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 26 d’octubre de 2011, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 24 d’octubre de 2012, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 23 d’octubre de 2013, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Les Cabanyes, 31 de desembre de 2015
Vist i plau
l'Alcalde

La secretària,
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