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Administració Local

2014-13190
Ajuntament de Cabra del Camp

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament en sessió plenària extraordinària celebrada el dia 15 d’octubre de 2014, va adoptar per 
unanimitat l’acord d’aprovar la modifi cació de les ordenances per a l’exercici de l’any 2015 i següents, publicat 
l’acord al BOPT núm. 240 del dia 18/10/2014, al taulell d’anuncis i a la pàgina web municipals,sense que s’hagin 
presentat al·legacions dins del termini establert a l’efecte.

En compliment d’allò que disposa l’art. 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’acord d’aprovació provisional ha esdevingut defi nitiu.

Contra l’acord d’aprovació defi nitiva, pot interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
següents a la data de publicació d’aquest edicte, davant el tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal i com 
disposa l’article 19.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals.

L’alcalde, Andreu Ferré Targa.
Cabra del Camp, 25 de novembre de 2014.

MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 2 I 3 DE L’ANNEX DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS

ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST 
SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS, AIXÍ COM L’IMPOSISICIÓ DELS ELEMENTS 
D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT.

Article 2. Quadre de tipus impositius per determinar la quota tributària:

Període de generació Tipus
Entre un i cinc anys 20%
Fins a 10 anys 15%
Fins a 15 anys 10%
Fins a 20 anys 5%

Article 3. Bonifi cacions potestatives .
1. S’aplicarà una bonifi cació del 50 per cent en aquelles transmissions de béns o de la transmissió o constitució de 
drets reals de gaudiment limitadors del domini que es doni alguna de les següents condicions: 
a) Que es produeixin a títol lucratiu per causa de mort.
b) Que els benefi ciaris de la transmissió o constitució siguin descendents, adoptats, cònjuge, ascendents o 

adoptants.
c) Que l’immoble sigui el domicili fi scal del subjecte passiu.
Amb la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació:
a) Certifi cat de defunció
b) Document públic d’acceptació d’herència 

Disposició fi nal
Aquesta ordenança fi scal aprovada la seva modifi cació pel Ple en sessió celebrada el 15 d’octubre de 2014, 
començarà a regir el 1r dia de gener de l’any 2015 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modifi cació o 
derogació. En cas de modifi cació parcial, els articles no modifi cats restaran vigents.

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA PER LA OCUPACIÓ DE 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS AMB FINALITAT LUCRATIVA

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l 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 
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d’aquet text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terreny d’ús públic amb taules, cadires, i 
altres elements anàlegs, amb fi nalitat lucrativa que es regirà per la present Ordenança fi scal.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofi tament especial del domini públic local que 
té lloc mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements anàlegs, amb fi nalitat 
lucrativa, en els supòsits previstos a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents,les persones físiques i jurídiques, així com les 
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els 
qui es benefi ciïn de l’aprofi tament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
2. Són substituts del contribuent els propietaris dels establiments que originin l’ocupació del domini públic i en tot 
cas el propietari dels elements.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària 
i a la present ordenança.
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 5. Benefi cis fi scals
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals, no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol3licitin 
llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a l’article 1, necessaris per als serveis 
públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonifi cacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes següents:
1. Per cada metre quadrat o fracció de superfície ocupada per taules i cadires: 6 € per m2 / any
2. Per cada metre quadrat o fracció de superfície ocupada per veles o marquesines fi xades a la via pública: 6 € per 
m2/any
Regles particulars d’aplicació:
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofi tament no és sencer, s’arrodonirà per excés per a obtenir la superfície 

ocupada. 
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors i altres elements auxiliars, es 

delimita una superfície més gran que l’ocupada per taules i cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.
c) Els aprofi taments 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 aprofi taments realitzats sense autorització administrativa es consideren nuls, 
però meritaran la taxa pel temps d’ocupació que es determini que s’ha iniciat l’aprofi tament.

Article 7. Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofi tament sol·licitat o realitzat i no es 
podran reduir del període anual o de temporada autoritzat.
2. Les persones físiques o jurídiques o entitats interessades en la concessió d’aprofi taments regulats en aquesta 
ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i formular declaració on hi consti la superfície 
de l’aprofi tament i els elements que s’hi instal·laran. També hauran d’adjuntar un plànol detallat de la superfície que 
es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.
3.  Els serveis tècnics municipals informaran i comprovaran la ubicació i la superfície de espai on es pretén obtenir 
l’aprofi tament.
4. No es podrà ocupar la via pública fi ns que no s’hagi obtingut la llicència corresponent i s’hagi ingressat l’import 
de la taxa fi xada a l’article 6. L’incompliment d’aquest precepte podrà originar la no concessió de la llicència sense 
perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que s’escaiguin. 
5. En el cas d’ocupacions continuades, es tindrà obligació de continuar pagant la taxa, mentre l’interessat no sol·liciti 
de manera fefaent la baixa a l’ajuntament, abans d’acabar l’any en curs o el període corresponent, si es tracta d’una 
ocupació de temporada. 
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6. L’ocupació de la via pública per a la instal·lació de taules, cadires, veles, marquesines i d’altres elements similars, 
no podrà en cap cas entorpir la lliure circulació de vianants. 
7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se a tercers. L’incompliment d’aquest precepte 
provocarà l’anul·lació de la llicència.

Article 8. Meritació
1. La taxa es merita quan s’inicia el gaudiment de l’aprofi tament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén 
que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa es va sol·licitar.
2. Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofi tament especial sense sol·licitar llicència, la meritació de la taxa té lloc 
en el moment de l’inici d’aquest aprofi tament.
3. Quan es tracti de concessions d’aprofi taments que ja estan autoritzats i prorrogats, la taxa es merita el primer dia 
de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats a la tarifa. 

Article 9. Període impositiu
1. Quan la utilització privativa hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincideix amb el determinat a la 
llicència municipal.
2. Quan la utilització privativa o l’aprofi tament especial s’estengui a més d’un exercici, el període impositiu comprèn 
l’any natural, tret dels supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o l’aprofi tament especial, i s’ha d’aplicar 
el que determinen els apartats següents.
3. Quan s’iniciï l’ocupació en el primer semestre de l’any, s’ha d’abonar, en concepte de taxa corresponent a aquest 
exercici, la quota íntegra. Si l’inici de l’ocupació té lloc en el segon semestre de l’exercici, s’ha de liquidar la meitat 
de la quota anyal.
4. Si cessa l’ocupació durant el primer semestre de l’exercici, s’ha de retornar una part de la quota(meitat). Si el 
cessament té lloc en el segon semestre no s’ha de retornar cap quantitat.

Article 10. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació.
2. Per al cas d’autoritzacions de nous aprofi taments, l’obligació de pagament neix en el moment de sol·licitar 
la llicència per a l’ocupació de la via pública amb taules, cadires, veles, marquesines i altres elements anàlegs, 
amb fi nalitat lucrativa . Juntament amb la sol·licitud d’autorització, s’haurà de presentar degudament complimentat 
l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
3. L’interessat haurà de satisfer la quota en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent al de la notifi cació 
de la concessió de l’autorització, en els llocs de pagament indicats en la mateixa. 
4. Per al cas d’aprofi taments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la taxa s’haurà de fer dins del període de 
pagament en voluntària que fi xi l’ajuntament o l’organisme en qui aquest tingui delegada la gestió del seu cobrament.
5. L’interessat podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa.
 
Article 11. 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 58/2003 de 17 de desembre, general tributària i la normativa 
que la desplega.

Article 12. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació de la taxa es deleguen total o parcialment a la Diputació de Tarragona, 
les normes contingudes en els articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració 
delegada.
2. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària, 
s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació, aplicable 
als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de 
Tarragona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 

Disposició Addicional. Modifi cació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, 
amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta ordenança fi scal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la legislació 
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà 
que són automàticament modifi cats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modifi cació dels preceptes 
legals i reglamentaris de què porten causa.
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Disposició fi nal
Aquesta ordenança fi scal aprovada la seva modifi cació pel Ple en sessió celebrada el 15 d’octubre de 2014, 
començarà a regir el 1r dia de gener de l’any 2015 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modifi cació o 
derogació. En cas de modifi cació parcial, els articles no modifi cats restaran vigents.

MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 6 I 7 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ DE BÉNS O ALTRES EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Article 6. Tarifa
La tarifa per a la utilització de béns i altres equipaments municipals, per usos d’interès privat és la següent:

1 SALA DE L’ENVELAT 200 euros
2 SALA DEL SINDICAT 100 euros
3 REFUGI 100 euros
4 POLIESPORTIU 100 euros
5 LOCAL CLUB ESPORTIU MAS DEL PLATA 100 euros
6 Utilització de cadires (import per cada cadira) 0,50 euros
7 Utilització de taules (import per cada taula) 2,00 euros

El pagament de la tarifa per la utilització d’un equipament, dóna lloc a tenir dret d’ús gratuït de les taules i les cadires 
que hi hagi en el mateix, però en cap cas inclou els equips de so o d’altres aparells similars.
S’estableix una fi ança de 50 euros que serà retornada al fi nal de l’ús de l’equipament, una vegada comprovat que 
no s’han produït desperfectes i l’equipament es troba en bon estat de neteja. 

Article 7. Bonifi cacions de la quota
S’estableixen les següents bonifi cacions dels imports de les quotes que s’assenyalen en la tarifa d’aquesta taxa:
- Estaran bonifi cats en un 100% de la quota per la utilització de béns i altres equipaments municipals, les 

associacions, agrupacions i d’altres entitats sense ànim de lucre domiciliades a Cabra del Camp.
- Estaran bonifi cats en un 75% de la quota per la utilització de béns i altres equipaments municipals, les persones 

físiques empadronades a Cabra del Camp i els titulars de béns immobles urbans situats al terme municipal de 
Cabra del Camp.

Disposició fi nal
Aquesta ordenança fi scal aprovada la seva modifi cació pel Ple en sessió celebrada el 15 d’octubre de 2014, 
començarà a regir el 1r dia de gener de l’any 2015 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modifi cació o 
derogació. En cas de modifi cació parcial, els articles no modifi cats restaran vigents.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES BÚSTIES 
PLURIDOMICILIÀRIES DE RECOLLIDA DE CORRESPONDÈNCIA.

Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que preveuen els articles 15 a 19, i en ús de les facultats concedides per l’article 57 en relació a l’article 
20.4, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, l’Ajuntament de Cabra del Camp estableix la taxa per la utilització de les bústies pluridomiciliàries 
de recollida de correspondència en terrenys de domini públic, que es regirà per aquesta ordenança fi scal.

Article 2. Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix l’aprofi tament especial del domini públic local que es produeix per la utilització 
privativa, prèvia cessió demanada a l’ajuntament, de les bústies pluridomiciliàries per al dipòsit i recollida de la 
correspondència particular, situades en diferents terrenys de domini públic del terme municipal de Cabra del Camp. 

Article 3. Subjectes passius 
Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix 
l’article 33 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o que resultin benefi ciades o afectades del gaudiment d’una 
bústia municipal per la recepció i recollida de correspondència. 

Article 4. Responsables
1.- Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General tributària 
i a l’ordenança municipal.
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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 5. Benefi cis fi scals
No s’aplicaran bonifi cacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6. Quota tributària
CONCEPTE IMPORT EUROS
Cessió d’ús privatiu de bústia, per any 12,00
Per cada pany (bombi) de reposició 9,00
Còpies de claus 2,50
Fiança, en obtenir la cessió de la bústia 25,00

La fi ança serà retornada quan es deixi de gaudir de l’ús de la bústia, prèvia sol·licitud de la seva devolució per 
l’interessat i una vegada comprovat el bon estat de la bústia . En cas de ser necessari canviar el pany per estar 
trencat o deteriorat o per no tornar la clau, es descomptarà el seu cost de la fi ança dipositada. 

Article 7. Acreditament
La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei i, a aquets efectes, s’entendrà que aquest inici es produeix 
amb la seva sol·licitud. 

Article 8. Període impositiu
1.- Quan la utilització de la bústia s’estengui a més d’un exercici, la meritació de la taxa té lloc l’1 de gener de cada 
any i el període impositiu comprèn l’any natural, o el període previst a la tarifa i s’ha d’aplicar el que determinen els 
apartats següents.
2.- Quan s’iniciï la utilització en el primer semestre de l’any, en cas de tarifes anuals, s’ha d’abonar en concepte 
de taxa corresponent a aquest exercici, la quota íntegra. Si l’inici de la utilització té lloc en el segon semestre de 
l’exercici, s’ha de liquidar la meitat de la quota anyal.
3.- Si cessa la utilització durant el primer semestre de l’exercici, en cas de tarifes anuals, prèvia sol·licitud, s’ha de 
retornar la meitat de la quota. Si el cessament té lloc en el segon semestre, no s’ha de retornar cap quantitat.
4.- Quan la utilització no s’autoritzi o no sigui possible per causes no imputables al subjecte passiu, s’ha de retornar 
l’import satisfet.
 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant l’expedició del corresponent document, una vegada 
presentada la sol·licitud i efectuat l’ingrés de la taxa corresponent a l’any en curs a les arques municipals. Aquest 
pagament es podrà fer en efectiu o mitjançant transferència bancària .
2. El pagament de la taxa per períodes successius, es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, prèvia sol·licitud 
de l’interessat. En aquest cas, s’ordenarà el càrrec al compte bancari els últims deu dies del termini de pagament 
voluntari.
3. Per al cas d’utilitzacions ja autoritzades,el pagament anual de la taxa s’ha de fer entre els dies 1 a 31 de gener.

Article 10. Notifi cacions de les taxes
En els supòsits de taxes per utilitzacions continuades de caràcter periòdic, s’ha de notifi car personalment al sol·licitant 
l’alta en el registre de contribuents. La taxa corresponent als exercicis successius es notifi carà individualment.
 
Article 11. Infraccions i sancions 
En tot allò relatiu a la qualifi cació d’infraccions tributàries i de les sancions que en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general 
tributària i la normativa que la desplega.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fi scal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió de data 15 d’octubre de 
2014, entrarà en vigor el dia següent al de la publicació defi nitiva al BOP de Tarragona, fi ns a la seva modifi cació o 
derogació expressa.

L’alcalde, Andreu Ferré Targa.
Cabra del Camp, 25 de novembre de 2014.
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