
1

Dimecres, 18 de desembre de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cabrera de Mar

EDICTE

No havent-se presentat reclamacions contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 24 d'octubre de 2013, d'aprovació 
provisional de les modificacions de les següents ordenances:

02- Ordenança Fiscal, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

09- Ordenança Fiscal, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.

10- Ordenança Fiscal, reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d'Iintervenció Administrativa en l'activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels 
controls posteriors a l'inici de les activitats.

13- Ordenança Fiscal, reguladora de la taxa d'escombraries.

Que varen ser sotmeses a informació pública segons Edicte publicat al Butlletí de la Província, de data 4 de novembre 
de 2013, els acord d'aprovació provisional han esdevingut definitius, transcrivint-se a continuació els acords i el text 
íntegre de la ordenances definitivament aprovades:

"Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de la Ordenances Fiscals números 02,  reguladora, de l'Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica, número 09 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, número 10, reguladora de la 
taxa per a la prestació dels serveis d'Intervenció Administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les 
activitats i la número 13, reguladora de la taxa de recollida d'escombraries.

Segon.- Procedir  al  tràmit  d'informació pública dels acords adoptats i  de la ordenances provisionalment aprovades, 
mitjançant Edicte inserit en el taulell d'anuncis municipal, i la corresponent publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
per tal que durant el termini de trenta dies les persones interessades puguin presentar les al·legacions i reclamacions 
que tinguin per convenient. En el cas que no es presentessin reclamacions durant el període d'informació pública, els 
acords i les ordenances esdevindran aprovats definitivament amb caràcter automàtic.

Tercer.- Facultar a l'Il·lm. Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui menester i en dret es requereixi per a l'efectivitat dels 
presents acords.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 02

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable

c) S'estableix una bonificació del 75% de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles elèctrics, i una bonificació 
del 50% de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles bimodals (híbrids).

Per tal d'acreditar que es reuneixen les condicions per obtenir la bonificació, els interessats hauran de presentar la 
corresponent  sol·licitud a l'Ajuntament,  acompanyada de la fitxa de característiques tècniques del  vehicle on quedi 
constància d'aquestes condicions.

Les bonificacions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l'impost, fins i tot quan la liquidació ha estat girada o  
encara no ha finalitzat el termini de cobrament en voluntària, produirà efectes en el mateix exercici, sempre que s'hagin 
complert els requisits establerts per tenir-hi dret en el moment en què es merita l'impost.

Article 6è. Quota tributària

Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 95.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes  
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s'incrementaran per l'aplicació sobre les mateixes del coeficient del 2. 
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Dimecres, 18 de desembre de 2013

Aquest coeficient s'aplicarà fins i tot en el supòsit en què l'esmentat quadre sigui modificat per Llei de Pressupostos 
Generals de l'Estat.

2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest municipi serà el  
següent:

Potència i Classe de Vehicle                                                                  Quota Mínima              Quota               Coef. Tributària  

a) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals 12,62 2 25,24
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 34,08 2 68,16
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 71,94 2 143,88
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 89,61 2 179,22
De més de 20 cavalls fiscals 112,00 2 224,00
b) Autobusos
De menys de 21 places 83,30 2 166,60
De 21 a 50 places  118,64 2 237,28
De més de 50 places 148,30 2 296,60
c) Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 42,28 2 84,56
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 83,30 2 166,60
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil. 118,64 2 237,28
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 148,30 2  296,60
d) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals 17,67 2 35,34
De 16 a 25 cavalls fiscals 27,77 2 55,54
De més de 25 cavalls fiscals 83,30 2 166,60
e) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica.
De menys de 1.000 kg. i més de 750 kg. de càrrega útil 17,67 2 35,34
De 1.000 kg. a 2.999 quilograms de càrrega útil 27,77 2 55,54
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 83,30 2 166,60
f) D'altres vehicles
Ciclomotors 4,42 2 8,84
Motocicletes fins a 125 cc. 4,42 2 8,84
Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc.  7,57 2 15,14
Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc. 15,15 2 30,30
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc. 30,29 2 60,58
Motocicletes de més de 1.000 cc. 60,58 2 121,16

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió ordinària celebrada el 24 d'octubre de 2013, 
començarà a regir el dia 1 de gener de l'any 2014, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 
En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.

Aquesta ordenança fiscal ha estat aprovada definitivament, de forma automàtica, el dia 10 de desembre de 2013.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Article 5è Base imposable

1. Constitueix la base imposable de la taxa, en aquells casos en què sigui procedent practicar liquidació per l'impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, la mateixa que s'utilitzi per a l'esmentada liquidació.

Article 6è Quota tributària

a) Nova construcció, reformes, ampliacions, enderrocs, moviments de terres i  urbanització. La quota s'obté d'aplicar 
sobre  la  base  imposable  un  tipus  del  0,6%,  amb  una  quota  mínima  i  màxima  de  96,00  EUR  i  1.000,00  EUR 
respectivament. C
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b) Assabentats d'obra. La quota s'obté d'aplicar sobre la base imposable un tipus del  0,6%, amb una quota mínima i 
màxima de 48,00 EUR i 118,00 EUR respectivament.

c) Legalització d'obres iniciada sense llicència municipal. S'estableix una quota tributària de 224,00 EUR.

d) Parcel·lacions,  modificacions  de  règim  horitzontal,  operacions  d'aprofitament  independent.  S'estableix  una  quota 
tributària de 160,00 EUR.

e) Comunicació prèvia de primera ocupació, senyalització d'alineacions i rasants i instal·lació de grua torre. S'estableix 
una quota tributària de 128,00 EUR.

f) Cèdula d'aprofitament urbanístic. S'estableix una quota tributària de 96,00 EUR.

g) Col·locació de rètols, cartells i construcció de guals. S'estableix una quota tributària de 80,00 EUR.

h) Obertura de rases i pous. S'estableix una quota tributària de 64,00 EUR.

i) Quiosc, barraques, elements desmuntables, ocupació de via pública (contenidors, maquinària, etc.), canvi de titular 
d'un expedient i sol·licitud de pròrroga. S'estableix una quota de 48,00 EUR.

j) Renuncia o desistiment de tràmit (havent-se iniciat procediment), i altres tràmits. S'estableix una quota única de 32,00 
EUR.

Mentre no s'aprovi la modificació d'aquesta Ordenança, les tarifes incloses en ella experimentaran, amb efectes de l'1 
de gener de cada exercici, l'augment de l'IPC (índex de preus al consum) corresponent a Catalunya, i publicat per l'INE 
(Institut Nacional d'Estadística) o organisme similar, referit al període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 
l'any anterior.

Article 7è. Exempcions i bonificacions

Estaran exemptes les obres destinades exclusivament a adaptació interior dels habitatges, per facilitar la mobilitat de les 
persones usuàries amb mobilitat reduïda. A tal efecte s'haurà d'acreditar el grau oficial de discapacitat de la persona que 
motiva l'execució de les obres. L'exempció es concedirà, en tot cas, previ informe dels serveis socials de l'Ajuntament.

Es concedirà una bonificació fins al 95% de la quota de la taxa a favor dels sol·licitants de la llicència o els presentadors 
de la comunicació prèvia que acreditin que les obres instal·lacions o construccions estan vinculades a una activitat  
destinada a fomentar l'ocupació i la promoció econòmica de la petita i mitjana empresa. La concessió d'aquest benefici 
resta delegada a favor de la Junta de Govern local que acordarà, a petició de l'interessat, el que estimi oportú i fixarà, en 
el seu cas, el percentatge de bonificació concedit. Queden excloses d'aquesta bonificació les taxes que pugui generar la 
tramitació dels expedients per informes i tràmits preceptius d'altres organismes o institucions. En cap cas l'establiment 
on s'ubiqui l'activitat podrà excedir dels 500 m2 de superfície construïda.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 24 d'octubre de 2013, començarà a regir l'endemà 
de  la  publicació  oficial  de  la  seva  aprovació  definitiva,  i  continuarà  vigent  mentre  no  se  n'acordi  la  modificació  o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10

TAXA  PER  A  LA  PRESTACIÓ  DELS  SERVEIS  D'INTERVENCIÓ  ADMINISTRATIVA  EN  L'ACTIVITAT  DELS 
CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O 
DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L'INICI DE LES ACTIVITATS.

Article 5è. Beneficis fiscals

[…]

3.  Es  concedirà  una bonificació  fins  al  95% de la  quota  de  la  taxa  a  favor  dels  sol·licitants  de  la  llicència  o  els 
presentadors de la comunicació prèvia que acreditin que l'activitat està destinada a fomentar l'ocupació i la promoció 
econòmica de la petita i mitjana empresa. La concessió d'aquest benefici resta delegada a favor de la Junta de Govern 
local que acordarà, a petició de l'interessat, el que estimi oportú i fixarà, en el seu cas, el percentatge de bonificació 
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concedit. Queden excloses d'aquesta bonificació les taxes que pugui generar la tramitació dels expedients per informes i 
tràmits preceptius d'altres organismes o institucions. En cap cas l'establiment on s'ubiqui l'activitat podrà excedir dels 
500 m2 de superfície construïda.

4. Les bonificacions contingudes en el present article no son acumulables. Cas que l'interessat estigués inclòs en més 
d'un supòsit i no optés de forma expressa, s'entendrà que sol·licita la bonificació d'import superior.

l) Apartaments d'ús turístic: 100,00 EUR.

15.  PROCEDIMENT  DE  TRAMITACIÓ  DELS  EXPEDIENTS  D'ACORD  A  LA  LLEI  3/2010  PER  ACTIVITATS  NO 
INCLOSES EN ANNEX I O II AMB SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA NO SUPERIOR A 200M2: 100.00 EUR.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13

TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

Article 5è […]

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, 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.
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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.

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 2014 i  romandrà en vigor  mentre el  Ple  de l'Ajuntament no acordi  la seva modificació  o 
derogació."

El que es fa públic als efectes procedents.

Cabrera de Mar, 11 de desembre de 2013
L'alcalde, Jordi Mir i Boix

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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