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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 13, de 
recollida, transports i tractament dels residus sòlids urbans, que fou sotmesa a informació 
pública segons Edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, de data 11 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. 13, de la taxa de 
recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans, domèstics, comercials i de 
professionals. 

Segon: Modificar l’article 6è, de l’Ordenança Fiscal núm.13, de la taxa de recollida, transport 
i tractament de residus sòlids urbans, domèstics, comercials i de professionals, quedant de 
la següent manera:

“ 2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 

Epígraf primer. HABITATGES DE CARÀCTER FAMILIAR 2019

Per cada vivenda de caràcter familiar a l’any:

Habitatge urbà 141,55 €
Habitatge urbà amb parcel·la de fins a 250 m2 193,59 €
Habitatge urbà amb parcel·la d'entre 250,01 fins a 500 m2 215,16 €
Habitatge urbà amb parcel·la d'entre 500,01 fins a 1.000 m2 265,21 €
Habitatge urbà amb parcel·la d'entre 1,000,01 fins a 1.500 m2 358,01 €
Habitatge urbà amb parcel·la d'entre 1,500,01 fins a 2.000m2 440,93 €
Habitatge urbà amb parcel·la de més de 2.000m2 525,58 €
Habitatges en sòl no urbanitzable 216,43 €
Zona comunitària 525,58 €

Epígraf segon. ESTABLIMENTS D’HOSTELERIA

Bars, cafeteries o establiments similars a l’any. 
361,24 €

Hotels, fondes, residències, restaurants i bars on es 
serveixin menjars, etc 553,22 €

Epígraf tercer. ESTABLIMENTS INDUSTRIALS I COMERCIALS

Tallers i locals industrials:
Fins a 10 treballadors, a l’any
Més de 10 i fins a 25 treballadors, a l’ any
Més de 25 i fins a 50 treballadors, a l’any
Més de 50 treballadors, a l’any
Locals comercials i d’alimentació:
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Fins a 300 m2, a l’any  336,08 €
Més de 300 m2 i fins a 1000 m2, a l’any  785,90 €
Més de 1000 m2 i fins a 2500 m2, a l’any         1.282,20 €
Més de 2500 m2 per cada 500 m2 o fracció a l’any 294,52 €

Epígraf quart. ESTABLIMENTS COMERCIALS TANCATS

Establiments comercials tancats 141,55 €

Epígraf cinquè. TAXA VERDA

a) Recollida de residus orgànics originats pels jardins i les zones verdes del municipi.
 
Per a la prestació d’aquest servei, es requerirà prèviament l’adquisició d’un sac de lona 
estandarditzat.

La compra del sac serà d’adquisició obligatòria per a l’usuari i tindrà un preu de 7 €.

La recollida d’aquest sac tindrà els següent cost per a l’usuari:

· Recollida del primer del sac ................................ 0 €
· Recollida del segon i posteriors sacs .................. 18 €/sac

b) Màquina trituradora. El preu de la cessió de la màquina trituradora serà el següent:

· Preu del desplaçament .......................................15 €
· Preu per hora treballada .................................... 20 €

c) Moment del pagament de la “Taxa Verda”

L’Ajuntament podrà exigir el pagament del preu en el moment de la sol·licitud, realitzant una 
liquidació provisional de la mateixa. 

Una vegada prestat el servei, l’Ajuntament procedirà a practicar una liquidació definitiva del 
preu i exigir-ne el pagament a l’obligat en funció del servei efectivament prestat”

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.
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O R D E N A N Ç A  F I S C A L  NÚM. 13

TAXA DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 
DOMÈSTICS, COMERCIALS I DE PROFESSIONALS. 

Article 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 l’art 20.4.s)  del Text refós de  la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 05/03, i en la Llei 6/93, de 15/06, de la 
Generalitat de Catalunya, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13/06,  
aquest Ajuntament regula la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i 
tractament de residus sòlids urbans  domèstics, comercials  i de professionals.

El servei anteriorment esmentat es declara, per raons de salubritat ciutadana, de recepció 
obligatòria, d'acord amb el que disposa l'art. 155 del Decret 179/95, de 13/06 (DOGC del 23), 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Aquesta taxa es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al 
que disposa l'article 54 del  Text refòs abans esmentat.

Article 2n. Fet imposable

1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la possibilitat de la utilització, amb 
independència de la seva intensitat, del servei, que es presumirà, tenint en compte el 
caràcter obligatori de la seva recepció, pel sol fet de poder ocupar, mitjançant qualsevol títol 
jurídic, un edifici o part d'ell, destinat a habitatge o establiment comercial o professional.

La possibilitat legal de l'ocupació esmentada en el paràgraf anterior, s'entendrà existent 
pel lliurament de la cèdula d'habitabilitat o de la llicència urbanística de primera ocupació.

2.- A efectes d'aquesta Ordenança, es considerarà residus sòlids urbans  totes les 
deixalles, excepte les industrials, que s'ocasionin en els habitatges o en els establiments 
professionals i comercials.

Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les Entitats a 
què es refereix l'article 35.4 de la Ley General Tributaria que, per qualsevol títol jurídic, 
posseeixin o ocupin immobles emplaçats en el terme municipal.

2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials 
assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen  
contractat amb un gestor  autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que 
produeixi l’activitat corresponent.

Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada 
en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de 
l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a l’al·ludida entrada 
en vigor.
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Els serveis corresponents de l’Ajuntament informaran, cas que opinin que la gestió 
contractada no és l’adequada a la tipologia de l’activitat o al volum dels residus generals, i 
proposaran les mesures a adoptar que estimin pertinents. L’Ajuntament establirà el sistema 
que cregui oportú per comprovar periòdicament (normalment amb caràcter anual) la vigència 
dels contractes amb els gestors autoritzats. 

3.- Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament 
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i industrials 
assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que té 
establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí 
regulada. 

4.- D'acord amb allò que disposa l'art. 23.2.a) del  text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 05/03,  seran substituts del contribuent els 
propietaris dels immobles afectats, els quals podran repercutir les quotes sobre els usuaris 
reals del servei.

Article 4t. Responsables

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’art 42 de  la Llei General Tributària.

2.- Seran responsables subsidiaris els que s’indiquen a l’art. 43 de la Llei General 
Tributària. 

Article 5è Beneficis Fiscals

1. Tindran una reducció fiscal els subjectes passius que, durant l’any natural (1 de gener a 
31 de desembre) anterior, mitjançant la  presentació de la targeta facilitada a tal efecte, el 
servei de la deixalleria municipal mancomunada. Per a l’aplicació d’aquesta reducció, el 
concessionari del servei de la deixalleria facilitarà a l’Ajuntament, durant el mes de gener de 
cada any, una relació comprensiva de tots els ciutadans de Cabrera de Mar que hagin 
utilitzat el seu servei, mitjançant la targeta destinada a tal efecte, amb indicació del nombre 
d’utilitzacions efectuades durant l’any anterior.

Les reduccions a aplicar, sobre la quota tributària, seran les següents:

- De 0 a 2 utilitzacions anuals: 0%
- De 3 a 6 utilitzacions anuals: 5%
- De 7 a 10 utilitzacions anuals: 10%
- De 11 a 14 utilitzacions anuals :

15%
- A partir de 15 utilitzacions anuals: 20%

2. D'acord amb el que disposa l'article 24.4 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 05/03, es podrà concedir bonificacions o 
exempcions de la quota tributària als que acreditin insuficient capacitat econòmica. La 
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competència sobre tal matèria correspondrà a la Junta de Govern Local, que adoptarà els 
acords pertinents, previs els informes i proves oportuns. La tramitació d'aquests expedients 
es subjectarà a les següents normes

a) Procediment per a la seva obtenció

Qui desitgi obtenir l'exempció o bonificació de la taxa de recollida domiciliària 
d'escombraries, per trobar-se en qualsevol de les situacions regulades a tal efecte, haurà de 
presentar, en els Serveis Socials de l'Ajuntament, la corresponent petició, ajustada al model 
que se li facilitarà en l'esmentada dependència. La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de tota la 
documentació que s'exigeixi pels Serveis Socials, a efectes d'acreditació de les 
circumstàncies al·legades com a motiu de l'exempció.

Les peticions s'hauran de formular obligatòriament en el període comprès entre l'1 de gener  
i el 28 de febrer de cada any. Totes les peticions presentades amb posterioritat no produiran 
efectes fins a l'exercici següent.

Les sol.licituds seran informades per l'Assistent Social, que haurà de presentar una proposta 
d'acord a la Junta de Govern Local, amb la finalitat de que aquesta l'adopti, com a més tard, 
en la penúltima sessió que es celebri en el mes de març de cada any.

Un cop adoptat el pertinent acord, es procedirà,  al confeccionar el padró d'exaccions 
municipals de l'exercici, a anul·lar les quantitats exemptes i a aplicar les bonificacions. Tant 
en el padró fiscal, com en els rebuts afectats, figurarà una ressenya específica, que farà 
al·lusió a la situació d'exempció o bonificació fiscal.

Excepcionalment, per motius justificadíssims i urgents, es podrà concedir alguna exempció o 
bonificació fora dels terminis procedimentals assenyalats. En aquest cas, la persona 
afectada haurà d'abonar l'import del rebut, i es procedirà posteriorment a la seva devolució.

Les sol·licituds s'hauran de presentar cada any, amb els corresponents documents 
acreditatius.

Així mateix, els Serveis Socials podran dur a cap, d'ofici, quantes actuacions estimin 
oportunes per assegurar-se de la certesa de les al·legacions presentades.

Els que no acreditin el manteniment de les circumstàncies que van ocasionar la concessió de 
l'exempció o de la bonificació, no seran incorporats en la proposta corresponent a l'exercici 
de què es tracti.

b) Requisits per a l’obtenció de l'exempció o bonificació

El conjunt de dades aportades pels sol·licitants, juntament amb la documentació justificativa 
que s'adjunti, servirà de base als Serveis Socials de l'Ajuntament per elaborar l'oportú 
informe-proposta, suficientment motivat.

La concessió dels beneficis fiscals previstos en la present ordenança no es subjectarà 
prèviament a cap tipus de paràmetre quantificat, amb la finalitat de permetre una suficient 
elasticitat a l'hora de valorar individualment els diferents casos que es presentin. Ara bé, 



Unitat Administrativa
Referència: RAR

tenint en compte que l'element bàsic a considerar és, segons les disposicions legals vigents, 
la capacitat econòmica del subjecte passiu, les dades fonamentals a valorar seran les que 
demostrin l'esmentada capacitat, tant pel que fa a propietat de patrimoni, com a l'obtenció de 
rendes (del treball, pensions, subsidis d'atur, del capital mobiliari o immobiliari, etc.), tant per 
part del subjecte passiu, com dels qui amb ell convisquin. La propietat de l'habitatge 
efectivament ocupat no es tindrà en compte, a aquests efectes.

La Junta de Govern Local podrà establir criteris a seguir  pels serveis socials a l’hora 
d’efectuar les seves anàlisis i propostes.

Els beneficis fiscals només podran ser d’aplicació als habitatges.  

Article 6è. Quota tributària.

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del 
lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.

2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 

Epígraf primer. HABITATGES DE CARÀCTER FAMILIAR
2019

Per cada vivenda de caràcter familiar a l’any:  
Habitatge urbà 141,55 €
Habitatge urbà amb parcel·la de fins a 250 m2 193,59 €
Habitatge urbà amb parcel·la d'entre 250,01 fins a 500 m2 215,16 €
Habitatge urbà amb parcel·la d'entre 500,01 fins a 1.000 m2 265,21 €
Habitatge urbà amb parcel·la d'entre 1,000,01 fins a 1.500 m2 358,01 €

Habitatge urbà amb parcel·la d'entre 1,500,01 fins a 2.000m2 440,93 €

Habitatge urbà amb parcel·la de més de 2.000m2 525,58 €
Habitatges en sòl no urbanitzable 216,43 €
Zona comunitària 525,58 €
  

Epígraf segon. ESTABLIMENTS D’HOSTELERIA
 

  
Bars, cafeteries o establiments similars a l’any. 361,24 €
Hotels, fondes, residències, restaurants i bars on es serveixin menjars, etc 553,22 €

Epígraf tercer. ESTABLIMENTS INDUSTRIALS I COMERCIALS
 

Tallers i locals industrials:  
Fins a 10 treballadors, a l’any  
Més de 10 i fins a 25 treballadors, a l’ any  
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Més de 25 i fins a 50 treballadors, a l’any  
Més de 50 treballadors, a l’any  
Locals comercials i d’alimentació:  
Fins a 300 m2, a l’any 336,08 €
Més de 300 m2 i fins a 1000 m2, a l’any 785,90 €
Més de 1000 m2 i fins a 2500 m2, a l’any 1.282,20 

€
Més de 2500 m2 per cada 500 m2 o fracció a l’any 294,52 €

Epígraf quart. ESTABLIMENTS COMERCIALS TANCATS
 

Establiments comercials tancats 141,55 €

Epígraf cinquè. TAXA VERDA

a) Recollida de residus orgànics originats pels jardins i les zones verdes del municipi.

Per a la prestació d’aquest servei, es requerirà prèviament l’adquisició d’un sac de lona 
estandarditzat. 

La compra del sac serà d’adquisició obligatòria per a l’usuari i tindrà un preu de 7 €.

La recollida d’aquest sac tindrà els següent cost per a l’usuari: 

 Recollida del primer del sac ................................  0 €
 Recollida del segon i posteriors sacs .................. 18 €/sac 

b) Màquina trituradora. El preu de la cessió de la màquina trituradora serà el següent:

 Preu del desplaçament ..........................................15 €
 Preu per hora treballada ....................................... 20 €

c) Moment del pagament de la “Taxa Verda”

L’Ajuntament podrà exigir el pagament del preu en el moment de la sol·licitud, realitzant una 
liquidació provisional de la mateixa.

Una vegada prestat el servei, l’Ajuntament procedirà a practicar una liquidació definitiva del 
preu i exigir-ne el pagament a l’obligat en funció del servei efectivament prestat”

Article 7è. Acreditament

1.- El naixement de l'obligació de contribuir, pel que fa al cas de les quotes i els seus 
percentatges, en relació a l'import normal assenyalat en l'article anterior, serà el següent:

a) Beneficiaris existents l'1 de gener: íntegrament la quota anual, en aquesta data.
b) Nous beneficiaris donats d'alta abans del 31 de maig: la quota íntegra, a partir del moment 
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de cursar-se l'alta fiscal.
c) Nous beneficiaris donats d'alta entre l'1 de juny i el 31 d'octubre: la quota es reduirà, per 
dit exercici, en un 50% en relació a la normal, i l'obligació de contribuir naixerà en el moment 
de cursar-se l'alta fiscal.
d) Nous beneficiaris donats d'alta entre l'1 de novembre i el 31 de desembre: no es produirà 
l'obligació de contribuir pel mateix any.

2.- Es considerarà data d'alta aquella en que es produeixi l'ocupació del local o aquella en 
que s'hagi expedit per al mateix la cèdula d'habitabilitat o la llicència urbanística de primera 
ocupació. 
3.- A efectes  de la data de l’alta fiscal, sobre tot en relació als comerços i similars, es podrà 
utilitzar qualsevol instrument d’acreditació (alta en l’IAE, cens d’obligats tributaris o de 
contribuents, contracte de lloguer, contractes de serveis de subministrament d’aigua, 
electricitat, gas, telèfon...). Cas de mancança d’acreditació documental, o de que aquesta no 
sigui totalment fiable, es podran tenir en compte els informes emesos al respecte pels 
serveis de gestió tributària de l’Ajuntament.

4.- Les baixes produïdes durant l'exercici, respecte dels residus domèstics, no tindran 
repercussió econòmica fins a l'exercici següent. Les baixes hauran de ser suficientment 
justificades.

Art. 8è. Prorrateig de quotes per residus comercials, en cas de baixa, canvis de 
titularitat o d’activitat 

1. - Les baixes produïdes (i que s’acreditin suficientment) durant l’any tindran les següents 
reduccions en la quota anual, exclusivament per als residus comercials ( epígrafs segon i 
tercer de l’article 6 d’aquesta ordenança), sempre i quan impliquin el tancament del local:

a) Baixes produïdes entre l’1 de gener i el 31 de març 75%
b) Baixes produïdes entre l’1 d’abril i el 30  de juny 50% 
c) Baixes produïdes entre l’1 de juliol  i el 30 de setembre 25% 
d) Baixes produïdes entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre cap

Pel període afectat per la baixa (1 de gener, 1 d’abril ó 1 de juliol) es liquidarà l’import 
corresponent a local tancat, amb el prorrateig corresponent.

Si el subjecte passiu afectat per la baixa hagués pagat un import superior al que li correspon, 
es procedirà a l’oportuna devolució d’ingressos, prèvia la seva sol·licitud, la qual s’haurà 
d’acompanyar de l’acreditació corresponent respecte de la data en què s’hagi produït la 
baixa. 

2.- No serà objecte de reducció la quota íntegra anual quan en el local afectat es produeixi 
qualsevol de les següents circumstàncies: 

a) Canvi, ampliació o reducció de l’activitat econòmica per part del mateix titular. Les 
modificacions tributàries en aquests casos tindran efecte a partir de l’exercici següent. 
b) Canvi de titularitat de l’activitat comercial, tant  si continua essent la mateixa, com si passa 
a desenvolupar-se una altra. Les modificacions tributàries en aquests casos tindran efecte a 
partir de l’exercici següent. El titular de l’activitat  que actuï com a contribuent podrà 
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repercutir al nou titular de l’activitat, en els termes que pactin privadament, la part 
corresponent de la quota.

Article 9è. Liquidació i ingrés

1.-Anualment es confeccionarà un padró fiscal que serà exposat al públic reglamentàriament.  
Els interessats disposaran d'un termini d'un mes, a comptar des de la data de la finalització 
del període d'informació pública, per interposar el corresponent recurs de reposició.
2.- La recaptació es durà a terme mitjançant rebut i el termini de cobrament en període 
voluntari serà el que consti en el corresponent calendari fiscal, que aprovarà l’Ajuntament.
 3.- Les quotes no satisfetes en període voluntari, es faran efectives per la via de 
constrenyiment, d'acord amb el procediment establert en el Reglament General de 
Recaptació al qual, així mateix, s'adaptarà la tramitació d'expedients de partides fallides.

Art. 10è.- Infraccions i sancions

En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la 
determinació de les sancions que per les mateixes corresponguin en cada cas, s'aplicarà el 
règim regulat en els articles 178 i següents de la Llei General Tributària, i en les disposicions 
que la complementin i desenvolupin.

Disposició final

La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el BOPB de la seva 
aprovació definitiva 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, 


		2019-12-19T18:45:54+0100
	Jordi Mir Boix - DNI 38072634K (SIG)




