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APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 18 2021 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el 

procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 

 

Atesa la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals. 

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 

contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la 

doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals 

i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 

municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 

d’activitats administratives de competència local, que es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 

activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General. 

 

Per tot l'exposat i a proposta del regidor de l'àrea d'Hisenda, el Ple de 

l'Ajuntament adopta els següents 

 

 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2021 i següents la modificació 
de la següent Ordenança Fiscal: 

 

Ordenança Fiscal 18 
Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de 

construcció, rues, tnques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues 

 
Es modifica l'article 6è Quota tributària, epígrafs 5è i 6è: 

   
Epígraf cinquè.- Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d'ús públic 
per a l'estacionament d'autocaravanes. 
 
1. Zona estacionament permanent reservada per autocaravanes    

  173,50 € 
 

2. Zona d'estacionament d’autocaravanes en trànsit, àrea de pernocta: 
 

2.1. De dilluns a dijous: 24 hores estància que inclou servei d’aigua, 
buidatge  

aigües grises i negres i wifi         

 3€/dia 
2.2. De divendres a diumenge: 24 hores estància que inclou servei d’aigua, 

buidatge  



 

 

aigües grises i negres i wifi         

 5€/dia 
2.3. Temporada d’estiu (del 23 de juny al 11 de setembre)    

 5€/dia 
2.4. Setmanes de Gran Premi de F1 i MotoGP       

 12€/dia 
 

Epígraf sisè.- Punt de recàrrega per a vehicle elèctric 
 
En aquests estacionaments hi regiran les següents tarifes: 

-Punt de recàrrega ràpida, situat al carrer Vic: 0.35 €/kWh. 
 

Forma de pagament: des de l’App EVCharge. L’usuari ha seleccionar l’estació de 
recàrrega de Montmeló i realitzar l’abonament (L’aplicació es pot obtenir des de 
l’App Store o des de l’App Google Play). 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complert de les Ordenances fiscals modificades durant el 

termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci 

d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 

examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 

restaran definitivament aprovats. 

 

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA 
Signat: LLUÍS ESTEBAN GARCÍA 

(signat electrònicament) 
 

COMPLEIXI'S 
L'ALCALDE 
(signat electrònicament) 

APROVAT PER  
PLE DE L'AJUNTAMENT 

27 de juliol de 2021 
LA SECRETÀRIA 

(signat electrònicament) 
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