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Esmena transaccional dels Grups Municipals del PSC, ICV-EUIA, PP, GIM i de la
regidora no adscrita a la proposta d’aprovació de la modificació de les
ordenances fiscals referents als impostos i taxes per a l’any 2014.

Els sota-signants, com a portaveus dels grups municipals del PSC, ICV-EUIA, PP, GIM i regidora no
adscrita, presenten la següent esmena transaccional a la proposta d’aprovació de la modificació de les
ordenances fiscals referents als impostos i taxes per a l’any 2014:

1.- Ordenança Fiscal General Article 16: Ajornaments i fraccionaments

Substituir, l’apartat 6a de l’article 16 per:

a) Persones físiques:
 Còpia de l'última declaració de l'IRPF de la unitat familiar o la de cadascun dels cònjuges.
 En el cas que no tinguin obligació de formular aquella declaració, segons normes de l'IRPF, es presentarà

declaració signada dels ingressos anuals del sol·licitant i, en el seu cas, del cònjuge o parella legal.
 Còpia de l'última declaració anual de l'IVA, en el seu cas.

2.- Impost de bens immobles:

Substituir, a l’apartat 3 de l’Article 7è. (Bonificacions), el redactat proposat:

“Per a la determinació del percentatge d’aquesta bonificació, s’estableix el següent barem:

Habitatges amb valor cadastral inferior a 100.000 euros 40%

....”

per:

“Per a la determinació del percentatge d’aquesta bonificació, s’estableix el següent barem:

Habitatges amb valor cadastral inferior a 100.000 euros

Famílies nombroses amb 3 fills/es 50 %

Famílies amb 4 fills/es 55 %

Famílies amb 5 o més fills/es 60 %

Habitatges amb valor cadastral inferior a comprés entre 100.000 i 150.000 euros

Famílies nombroses amb 3 fills/es 30 %

Famílies amb 4 fills/es 35 %

Famílies amb 5 o més fills/es 40 %

Habitatges amb valor cadastral inferior a comprés entre 150.000 i 200.000 euros

Famílies nombroses amb 3 fills/es 25 %

Famílies amb 4 fills/es 30 %

Famílies amb 5 o més fills/es 35 %

Habitatges amb valor cadastral inferior a comprés entre 200.000 i 250.000 euros

Famílies nombroses amb 3 fills/es 15 %

Famílies amb 4 fills/es 20 %

Famílies amb 5 o més fills/es 25 %

Habitatges amb valor cadastral superior a 250.000 euros

Famílies nombroses amb 3 fills/ 5 %

Famílies amb 4 fills/es 7 %

Famílies amb 5 o més fills/es 10 %
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3.- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

a) Substituir el redactat proposat per a l’apartat 3 de l’article 5è, per:

“3. En les transmissions realitzades pels deutors hipotecaris i els fiadors i avaladors hipotecaris del
deutor principal compresos a l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març,
de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, arran de la dació en pagament
del seu habitatge prevista a l’apartat 3 de l’annex de dita norma, tindrà la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del
contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes”.

Per:

“3. En les transmissions realitzades pels deutors hipotecaris i els fiadors i avaladors hipotecaris del
deutor principal, arran de la dació en pagament del seu habitatge, o en els llançaments per impagament
tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble,
sense que el substitut pugui exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes”.

4.- Taxa per concessió de plaques

Afegir, al redactat actual de l’article 4t, ..., el següent text: previ informe favorable de la CI
d’Administració i Finances” , quedant, com a redactat definitiu:

“No obstant, aquelles obres que, previ informe favorable de la CI d’Administració i Finances, hagin
estat declarades per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament, d’interès municipal...”

5.- Taxa per llicències urbanístiques

Afegir, al redactat actual de l’article 6è, apartat 3r de la taxa per llicències urbanístiques, el següent text:
“CI d’Administració i Finances”, quedant, com a redactat definitiu:

“Aquelles obres que, previ informe favorable de la CI d’Administració i Finances, hagin estat
declarades per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament, d’interès municipal...”

6.- Taxa per llicències, comunicacions prèvies i controls posteriors a l’inici de les activitats

Article 4t. Base imposable i tarifes

Substituir, l’apartat 13 proposat

13.- Regulació dels habitatges d’ús turístic, per cada habitatge .. 240,00 €

Per

13.- Regulació dels habitatges d’ús turístic, per cada habitatge .. 100,00 €

7.- Taxa per llicències, comunicacions prèvies i controls posteriors a l’inici de les activitats

Article 4t. Base imposable i tarifes

Estendre als apartats 8,9 i 10 de l’apartat B de l’actual text d’ordenances la bonificació del 25% que proposa
el govern per a l’any 2014:

 Llicència d’espectacles de circ i establiments desmuntables.
 Llicència d’espectacles de caràcter extraordinari.
 Llicència per a la venda d’articles de pirotècnia en locals que no comportin l’ocupació de la via

pública i siguin de caràcter temporal.
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8.- Taxa per llicències, comunicacions prèvies i controls posteriors a l’inici de les activitats

Afegir, al segon paràgraf del nou apartat L proposat, el següent text: previ informe favorable de la CI
d’Administració i Finances” , quedant, com a redactat definitiu:

“La sol·licitud haurà de ser informada pels serveis tècnics municipals i la reducció haurà de ser aprovada, en el
seu cas, per la Junta de Govern Local, previ informe favorable de la CI d’Administració i Finances”.

9.- Taxa per recollida d’escombraries. Article 4t. Beneficis fiscals

Afegir, al segon paràgraf del nou apartat proposat, el següent text: previ informe favorable de la CI
d’Administració i Finances” , quedant, com a redactat definitiu:

“La sol·licitud haurà de ser informada pels serveis tècnics municipals i la reducció haurà de ser aprovada, en el
seu cas, per la Junta de Govern Local, previ informe favorable de la CI d’Administració i Finances”.

10.- Taxa per recollida d’escombraries

Substituir a l’article 5è. Quota tributària

2.7.Habitatges........................................................................... 134,20 €

Per

2.7Habitatges............................................................................ 100,00 €

11.- Taxa per la prestació de serveis i aprofitament especial de la sala capitular amb motiu de la celebració
de casaments.

Substituir el redactat de l’article 4t. Quota tributària

“La quota a pagar pels serveis prestats i per l’aprofitament especial de la Sala Capitular d’aquest
Ajuntament és de 280,00 euros.”

per:

“La quota a pagar pels serveis prestats i per l’aprofitament especial de la Sala Capitular d’aquest
Ajuntament és de 200,00 euros.”

12.- Taxa per la prestació de serveis i aprofitament especial de la sala capitular amb motiu de la celebració
de casaments.

Substituir el redactat de l’article 5è.Beneficis fiscals

“Els contraents o almenys un d’ells que acreditin mitjançant el corresponent justificant del padró municipal
d’habitants estar empadronats en el municipi del Masnou amb una antiguitat mínima d’un any, gaudiran
d’una bonificació del 50% de la quota assenyalada en l’article 4t.”

Per:

“Els contraents o almenys un d’ells que, mitjançant el corresponent justificant del padró municipal
d’habitants, acreditin estar empadronats en el municipi del Masnou amb una antiguitat mínima d’un any,
gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota assenyalada en l’article 4t.”
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13.- Taxa pel servei de clavegueram.

Substituir el redactat proposat per a l’article 4t. Quota tributària

Article 4t. Quota tributària:

La quota tributària per la prestació dels serveis de clavegueram serà la quantitat següent:
- Quota fixa de 8,00 € per cada habitatge, establiment comercial i/o industrial.
- Quota variable, que vindrà determinada pel consum d’aigua de l’exercici anterior, segons el quadre

següent:

QUOTA VARIABLE

Tram Consum anual
Tarifa variable
(abonat/any)

1 De 0 a 72 m3 3,85 €
2 De 72,01 a 144 m3 7,70 €
3 De 144,01 a 216 m3 15,39 €
4 Més de 216,01 m3 30,78 €

Per

Article 4t. Quota tributària:

La quota tributària per la prestació dels serveis de clavegueram serà la quantitat següent:
- Quota fixa de 0,00 € per cada habitatge, establiment comercial i/o industrial.
- Quota variable, que vindrà determinada pel consum d’aigua de l’exercici anterior, segons el quadre

següent:

QUOTA VARIABLE

Tram Consum anual
Tarifa variable
(abonat/any)

1 De 0 a 72 m3 0,00 €
2 De 72,01 a 144 m3 0,00 €
3 De 144,01 a 216 m3 0,00 €
4 Més de 216,01 m3 0,00 €

Marta Neira i Reina Màxim Fàbregas i Añaños
Portaveu Grup Municipal del PSC Portaveu Grup Municipal d’ICV - EUiA

Federico De las Heras Garrido Frans Avilés Salazar
Portaveu Grup Municipal del PP Portaveu Grup Municipal del GIM

Judit Rolan i Romero
Regidora no adscrita

El Masnou, 16 d’octubre de 2013


