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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29 DE 
DESEMBRE DE 2014 

 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 9.10 hores 
Hora que acaba:  9.45 hores 
Lloc: Sala de Junta de Govern 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Antoni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Manel Almellones Conesa 
Àngel López Solà 
Josep M. Masvidal Serra 
Pere Xirau Espàrrech 
Blanca Arbell Brugarola 
Ivan Aranda Mena 
Lluís Llovet Bayer 
Coia Tenas Martínez 
Sílvia Tamayo Mata 

 
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 
Jordi Planet Rovira 
Víctor Cerveto Hernández 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel i Tusell, secretària municipal de la corporació. També hi assisteix Daniel 
Martín Enrique, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Resolució al·legacions presentades a l’aprovació inicial de les ordenances 
fiscals exercici 2015 i aprovació definitiva 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El senyor alcalde obre la sessió recordant que les intervencions dels diferents grups 
municipals es faran com sempre de menor a major representació dins del Ple 
municipal. Abans, però, de passar als assumptes de l’ordre del dia, dóna la paraula a la 
senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC. 
 



S/iu 
 

2 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetdemar@canetdemar.cat- web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

La senyora Sílvia Tamayo Mata demana disculpes per l’absència dels regidors del seu 
grup municipal, el senyor Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández. Explica que 
prèviament ja ho van fer saber a Secretaria per correu electrònic. 
 
1.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’APROVACIÓ INICIAL DE 
LES ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2015 I APROVACIÓ DEFINITIVA 

 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 02/2004, de 
5 de març (endavant TRLRHL) estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
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. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
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. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació 
de tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de 
gener de 2015, s’han presentat reclamacions. 
 
Vist la documentació que obra en l’expedient, i l’informe emes, en data 22 de 
desembre de 2014, per l’Interventor de la Corporació, el contingut del qual es transcriu 
a continuació: 
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“INFORME D’INTERVENCIÓ 

 
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 

I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Informe relatiu a la Resolució de les al·legacions presentades contra l’aprovació de les 
Ordenances de l’Ajuntament de Canet de Mar, per l’exercici 2015. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar en sessió duta a terme el dia 5 de novembre de 
2014 va aprovar inicialment les Ordenances Fiscals de la Corporació per a l’any 2015. 
 
En el Butlletí Oficial de la Província de data 13 de novembre de 2014 es va publicar 
l’anunci de l’aprovació inicial de les ordenances i l’exposició pública del mateix durant 
trenta dies hàbils per tal que els interessats el poguessin examinar i, si fos el cas,  
presentar reclamacions.  
 
El termini per a l’examen de les ordenances i presentació de reclamacions ha finalitzat el 
dia 20 de desembre de 2014. 
 
En data 12 de desembre de 2014 el grup municipal del Partit Socialista de Catalunya ha 
presentat, en el Registre General de l’Ajuntament (assentament núm. 6272/2014), un 
escrit d’al·legacions a l’aprovació inicial de les ordenances en el qual proposen 
fonamentalment: 
 
 Que durant l’exercici 2015, l’Ajuntament activi la revisió de la Ponència Cadastral, 

amb l’objectiu de situar els valors d’aquesta a la realitat del mercat immobiliari. 
 
 Que s’apliqui el recàrrec previst a l’article 72 del RDL 2/2004, en quant a immobles 

urbans d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent, i que s’apliqui una 
bonificació del 50% sobre la quota íntegra de l’impost als habitatges que es lloguin, 
amb finalitats socials, a través del servei delegat al Consell Comarcal del Maresme. 

 
 Que s’apliqui una bonificació del 50% a les famílies nombroses o monoparentals, 

sempre que l’habitatge sigui l’habitual. La bonificació serà del 90% en famílies de 
quatre fills o més. El valor cadastral no pot superar el barem proposat a la proposta. 

 
 Que s’apliqui una bonificació del 50% a les vivendes en els que s’hagin instal·lat 

sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per l’autoconsum. 
La bonificació serà aplicable durant tres períodes fiscals. 

 
 Que s’apliqui una bonificació del 50% als immobles destinats a activitats 

econòmiques que contractin treballadors per un període mínim de 6 mesos o bé per 
aquells autònoms que es donin d’alta d’Activitats econòmiques i Seguretat Social 
per un període continuat de 6 mesos. 

 
 Que en el supòsit que es pogués correspondre a un mateix immoble dues o més 

bonificacions, únicament serà prevista la que sigui més beneficiosa pel ciutadà. 
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LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
L’article 28.3.a) de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovada, aprovada per Reial Decret 
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, estableix que: 
 
“De caràcter general, quan requereixi l'aprovació d'una ponència de valors total. Aquest 
procediment, en el qual s'han d'observar les directrius que s'estableixin per a garantir la 
coordinació nacional de valors, només podrà iniciar una vegada transcorreguts, 
almenys, cinc anys des de l'entrada en vigor dels valors cadastrals derivats de 
l'anterior procediment de valoració col·lectiva de caràcter general i es realitzarà, en 
tot cas, a partir dels 10 anys des de la data.” 
 
El Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que: 
 
Article 9.1: 
 
“1. No podran reconèixer-se altres beneficis fiscals en els tributs locals que els 
expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació dels 
tractats internacionals.” 
 
Article 72.4 últim paràgraf: 
 
“Si es tracta d'immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter 
permanent, per complir les condicions que es determinin per reglament, els ajuntaments 
podran exigir un recàrrec de fins al 50 per cent de la quota líquida de l'impost. Aquest 
recàrrec, que s'exigirà als subjectes passius d'aquest tribut i al qual resultaran aplicable, 
en el no previst en aquest paràgraf, les seves disposicions reguladores, es meritarà el 31 
de desembre i es liquidarà anualment pels ajuntaments, un cop constatada la 
desocupació l'immoble, juntament amb l'acte administratiu pel qual aquesta es declari” 
 
Article 17.3: 
 
 “Finalitzat el període d'exposició pública, les corporacions locals adoptaran els acords 
definitius que procedeixin, resolent les reclamacions que s'haguessin presentat i 
aprovant la redacció definitiva de l'ordenança, la seva derogació o les modificacions a 
què es refereixi l'acord provisional. En el cas que no s'haguessin presentat reclamacions, 
s'entendrà definitivament adoptat l'acord, fins llavors provisional, sense necessitat 
d'acord plenari.” 
 
Article 74.2 quater: 
 
“Els ajuntaments mitjançant ordenança podran regular una bonificació de fins al 95 per 
cent de la quota íntegra de l'impost a favor d'immobles als que desenvolupin activitats 
econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, artístics, històriques o de foment de l'ocupació, que 
justifiquin tal declaració. Correspon aquesta declaració al Ple de la Corporació i 
s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple 
dels seus membres.” 
 
Article 74.4: 
 
“Les ordenances fiscals poden regular una bonificació de fins al 90 per cent de la quota 
íntegra de l'impost a favor d'aquells subjectes passius que ostentin la condició de 
titulars de família nombrosa. L'ordenança ha d'especificar la classe i característiques 
dels béns immobles a què afecti, durada, quantia anual i altres aspectes substantius i 
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formals d'aquesta bonificació, així com les condicions de compatibilitat amb altres 
beneficis fiscals.” 
 
Article 74.5: 
 
“Les ordenances fiscals poden regular una bonificació de fins al 50 per 100 de la quota 
íntegra de l'impost per als béns immobles en què s'hagin instal·lat sistemes per a 
l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol. L'aplicació d'aquesta 
bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a producció de calor incloguin 
col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l'Administració competent. 
Els altres aspectes substantius i formals d'aquesta bonificació s'especificaran en 
l'ordenança fiscal.” 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
I. Sobre que durant l’exercici 2015, l’Ajuntament activi la revisió de la Ponència 
Cadastral, amb l’objectiu de situar els valors d’aquesta a la realitat del mercat 
immobiliari. 
 
L’article 28.3.a) de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovada, aprovada per Reial Decret 
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, estableix que un procés de valoració col·lectiva general 
només podrà iniciar-se “una vegada transcorreguts, almenys, cinc anys des de 
l'entrada en vigor dels valors cadastrals derivats de l'anterior procediment de 
valoració col·lectiva de caràcter general”, i en conseqüència, i atès que l’entrada en 
vigor del procés de valoració col·lectiva actual data en l’exercici 2012, l’any 2015, 
l’Ajuntament no podria iniciar un nou procés de valoració col·lectiva general. 
 
No obstant, es tracta aquesta d’una al·legació que el que proposa no té efectes en 
l’ordenança fiscal, i per tant no afecta a l’acord d’aprovació inicial. 
 
II. Sobre l’aplicació del recàrrec previst a l’article 72 del RDL 2/2004, en quant a 
immobles urbans d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent, i que 
s’apliqui una bonificació del 50% sobre la quota íntegra de l’impost als habitatges 
que es lloguin, amb finalitats socials, a través del servei delegat al Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
Pel que respecte a l’aplicació del recàrrec als habitatges desocupats, l'article 72.4 del 
TRLRHL estableix que els ajuntaments poden exigir un recàrrec de fins a un 50% de la 
quota líquida de l'IBI quan es tracta de “immobles d'ús residencial que es trobin 
desocupats amb caràcter permanent, per complir les condicions que es determinin per 
reglament” . No obstant això, fins al moment, encara no s'ha definit per l’Estat les 
característiques d'aquest tipus d'habitatges, i en conseqüència, l'efectiva aplicació del 
recàrrec previst a l'article 72.4 del TRLRHL està supeditada a la concreció reglamentària 
del concepte d'immoble residencial desocupat permanentment, que competeix a l’Estat, i 
per tant es tracta d’un recàrrec de difícil aplicació. 
 
Pel que respecte a l’aplicació d’una bonificació del 50% sobre la quota íntegra de l’impost 
als habitatges que es lloguin, amb finalitats socials, a través del servei delegat al Consell 
Comarcal del Maresme, el RDL 2/2004 no contempla ni al seu article 73 (Bonificacions 
obligatòries), ni al seu article 74 (Bonificacions potestatives), aquest tipus de bonificació, i 
en conseqüència i d’acord amb el que estableix l’article 9.1 del RDL 2/2004, no es pot 
reconèixer aquest tipus de benefici fiscal en el tribut local, al no estar expressament 
previst a la Llei. 
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III. Sobre que s’apliqui una bonificació del 50% a les famílies nombroses o 
monoparentals, sempre que l’habitatge sigui l’habitual. La bonificació serà del 90% 
en famílies de quatre fills o més. El valor cadastral no pot superar el barem 
proposat a la proposta. 
 
L'article 74.4 del RDL 2/2004 permet que les ordenances fiscals puguin regular una 
bonificació de fins al 90 per cent de la quota íntegra de l'impost a favor d'aquells 
subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Així mateix 
estableix que serà l’ordenança la que reguli la classe i característiques dels béns 
immobles a què afecti, durada, quantia anual i altres aspectes substantius i formals 
d'aquesta bonificació, així com les condicions de compatibilitat amb altres beneficis 
fiscals. 
 
En aquest sentit, pel que respecte a la bonificació plantejada per a les famílies 
nombroses, l’al·legació proposada s’ajusta a la legalitat vigent, no obstant l’anterior, i pel 
que respecte a la bonificació plantejada per a les famílies monoparentals, i atès que 
l’article 74.4 del RDL 2/2004 no contempla aquesta bonificació, no es podria reconèixer 
aquest tipus de benefici fiscal en el tribut local, al no estar expressament previst a la Llei, 
atès l’establert en l’article 9.1 del RDL 2/2004. 
 
En conseqüència, pel que respecte a la proposta d’aplicació d’un major benefici fiscal 
sobre les famílies nombroses, es tracta aquesta d’una qüestió sobre la que el sotasignant 
no ha de pronunciar-se, al ajustar-se a la legalitat vigent, destacant únicament que la 
seva aplicació implicaria una reducció de la recaptació prevista per IBI. 
 
IV. Sobre que s’apliqui una bonificació del 50% a les vivendes en els que s’hagin 
instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per 
l’autoconsum. La bonificació serà aplicable durant tres períodes fiscals. 
 
L'article 74.5 del RDL 2/2004 permet que les ordenances fiscals puguin regular una 
bonificació de fins al 50 per cent de la quota íntegra de l'impost a favor d'aquells béns 
immobles en què s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de 
l'energia provinent del sol. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a que les 
instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la 
corresponent homologació per l'Administració competent. 
 
En conseqüència, pel que respecte a la proposta d’aplicació d’un benefici fiscal sobre 
aquest tipus de bé, es tracta aquesta d’una qüestió sobre la que el sotasignant no ha de 
pronunciar-se, al ajustar-se a la legalitat vigent, destacant únicament que la seva 
aplicació implicaria una reducció de la recaptació prevista per IBI. 
 
V. Sobre que s’apliqui una bonificació del 50% als immobles destinats a activitats 
econòmiques que contractin treballadors per un període mínim de 6 mesos o bé 
per aquells autònoms que es donin d’alta d’Activitats econòmiques i Seguretat 
Social per un període continuat de 6 mesos. 
 
L'article 74.2 quater del RDL 2/2004 permet l’aplicació d’una bonificació fiscal de fins al 
95 per cent de la quota íntegra de l'impost a favor d'immobles als que desenvolupin 
activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, artístics, històriques o de foment de 
l'ocupació, que justifiquin tal declaració. 
 
No obstant l’anterior, correspon aquesta declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, 
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus 
membres. 
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En conseqüència, tal i com esta proposada la citada bonificació, no s’ajustaria a la 
legalitat vigent, atès que caldria per a la seva correcta aplicació, la sol·licitud prèvia per 
part del subjecte passiu, i l’acord posterior de la declaració d’immoble d'especial interès o 
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, artístics, històriques o de 
foment de l'ocupació per part del Ple de la Corporació per vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres. Tot i així, l’article 74.2 quater permet aquest tipus de 
bonificació sempre i quan es tramiti d’acord amb l’esmentat anteriorment. 
 
VI. Sobre que en el supòsit que es pogués correspondre a un mateix immoble duos 
o més bonificacions, únicament serà prevista la que sigui més beneficiosa pel 
ciutadà. 
 
L’article 73 (Bonificacions obligatòries), i al seu article 74 (Bonificacions potestatives), 
estableixen per a les bonificacions allà tipificades que les ordenances fiscals 
especificaran els aspectes substantius i formals de les bonificacions indicades en els 
apartats anteriors, així com les condicions de compatibilitat amb altres beneficis fiscals, 
per tant, a criteri del sotasignant, aquest aspecte s’ajustaria a la legalitat vigent, i per tant 
es tracta d’una qüestió sobre la que el sotasignant no ha de pronunciar-se. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot el què s’ha exposat cal dir que procedeix desestimar l’al·legació segona pel que 
respecte a la bonificació d’habitatges buits que es lloguin a través del Consell Comarcal, 
la bonificació a les famílies monoparentals, i la bonificació sobre els immobles destinats a 
activitats econòmiques que contractin treballadors, sempre i quan no es tramiti a 
sol·licitud del subjecte passiu i que s’acordi per majoria simple del Ple, pels motius 
exposats anteriorment, sense fer cap pronunciament jurídic en relació a la resta 
d’al·legacions per no qüestionar motius de legalitat.” 
 

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 29 de desembre de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, es va donar per assabentada 
d’aquesta proposta. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i de Règim Intern, s’acorda per vuit vots 
a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Laureà Gregori 
Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. Assumpció Sànchez Salbanyà, Àngel López Solà, 
Josep M. Masvidal Serra i Pere Xirau i Espàrrech, cinc vots en contra dels regidors 
Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez i 
Sílvia Tamayo Mata, i dues abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell i Manel 
Almellones Conesa: 
 
PRIMER.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades dins del termini 
d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació de tributs, i de 
modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2015. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament per l’exercici de 2015 i següents, la modificació de 
les ordenances fiscals que a continuació es relaciona, el text de les quals figuren en 
l’acord d’aprovació provisional: 

 
- Ordenança fiscal núm. 1. Impost sobre Béns Immobles. 
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- Ordenança fiscal núm. 7. Taxa per aprofitament especial del domini públic 
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general. 

- Ordenança Fiscal núm. 13. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic, utilització de casetes i llocs de venda al 
mercat municipal, i l’ocupació de terrenys de la platja durant la temporada 
estival. 

- Ordenança fiscal número 20. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme. 

- Ordenança fiscal número 29. Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries. 

- Ordenança fiscal general Reguladora dels Preus Públics 
 

TERCER.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província sota els criteris següents:  
 

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 

 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre 
de 2014. 

 
QUART.- Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província. 
 
El senyor alcalde dóna pas a la intervenció del senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent 
d’alcalde d’Hisenda, Règim Intern i Esports, però la senyora Sílvia Tamayo Mata, 
portaveu del grup municipal del PSC, demana la paraula perquè té entès que primer 
hauria de fer la seva intervenció per poder explicar les al·legacions presentades a les 
ordenances fiscals i després, el senyor Gregori ja explicarà per què s’han acceptat o 
no s’han acceptat. Així, doncs, es canvia el torn de paraula i comença la seva 
intervenció la senyora Tamayo. 
 
La senyora Tamayo explica que el seu grup municipal ha presentat al·legacions a les 
ordenances fiscals, tal i com ja va manifestar que faria a la sessió del Ple on es van 
aprovar inicialment. En aquest Ple ja van explicar una mica el sentit que tindrien 
aquestes al·legacions. Explica que farà una lectura ràpida dels punts que han 
presentat. En primer lloc, demanen que durant l’exercici de l’any 2015, l’Ajuntament 
activi la revisió de la ponència cadastral, amb l’objectiu de situar els valors d’aquesta a 
la realitat del mercat immobiliari. En segon lloc, demanen que s’apliqui el recàrrec de 
l’article 72 de la Reial decret 2/2004, quant als immobles urbans d’ús residencial 
desocupats amb caràcter permanent i que s’apliqui una bonificació del 50% sobre la 
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quota íntegra de l’impost als immobles que es lloguin amb finalitats socials a través del 
servei de lloguer social del Consell Comarcal del Maresme. En tercer lloc, demanen 
que s’apliqui una bonificació del 50% a les famílies nombroses o monoparentals, 
sempre que l’habitatge sigui habitual. Aquesta bonificació hauria de ser del 90% en 
famílies amb quatre fills o més. Cal tenir en compte que el valor cadastral de 
l’habitatge no pot superar el que dicta la proposta. En quart lloc, que s’apliqui una 
bonificació del 50% als habitatges on s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia solar, per a l’autoconsum. La bonificació serà aplicable 
durant tres períodes fiscals. En cinquè lloc, que s’apliqui una bonificació del 50% als 
habitatges dedicats a activitats econòmiques que contractin treballadors per un 
període mínim de sis mesos o bé per aquells autònoms que es donessin d’alta 
d’activitats econòmiques i a la seguretat social per un període continuat de sis mesos. 
Per últim, també demanen que en el supòsit que es pogués correspondre a un mateix 
immoble dues o més bonificacions, que s’apliqui la més beneficiosa. La senyora 
Tamayo, en la primera al·legació explica que l’equip de govern fa referència, d’acord 
amb l’informe que es fa des d’Intervenció i Secretaria, a la legislació aplicable, que 
estableix que aquesta revisió no es podrà tornar a aplicar fins que no hagin 
transcorregut almenys cinc anys des de l’última vegada que es va fer. Per tant, és cert 
que aquesta al·legació no es podria aplicar ara mateix, però sí que es podria fer veure 
la voluntat de fer aquesta revisió, el primer any que es pugui que serà el 2016. Pel que 
fa a la segona al·legació, manifesten que es tracta d’un recàrrec de difícil aplicació 
perquè l’Estat encara no ha definit les característiques d’aquests immobles. Hi ha 
alguns exemples de municipis que ja ho fan i si hi hagués voluntat es podria estudiar la 
manera de fer-ho, que podria ser via sanció. Pel que fa a la bonificació als immobles 
que es lloguin amb finalitats socials, a través de la bossa de lloguer social del Consell 
Comarcal del Maresme, el govern manifesta que els articles 73 i 74 del Reial decret 
2/2004 no preveuen aquest tipus de bonificació. Possiblement és així, però hi ha molts 
exemples d’ajuntaments, entre ells el de Sant Cugat, que tenen prevista la bonificació 
d’un 50% a tots els habitatges que formin part del servei de mediació de lloguer social. 
De fet, ja ho han aplicat durant l’any 2014. Per tant, si hi ha voluntat es poden trobar 
solucions. Quant a la tercera al·legació, explica que els exemples són múltiples i que 
no cal anar gaire lluny, ja que l’Ajuntament de Mataró aplica un 50% de bonificació a 
les famílies nombroses i també apliquen una bonificació a les famílies monoparentals, 
encara que el concepte que fan servir és el de subvenció. Pel que fa a la quarta 
al·legació, l’informe manifesta que implicaria una reducció de la recaptació d’aquest 
impost, per tant, aquí no hi ha una resposta legal, sinó que es tracta de voluntat 
política. Pel que fa a la cinquena al·legació, és cert que ha costat més trobar exemples 
d’ajuntaments que l’apliquin, però sí que n’hi ha algun, com per exemple el de La 
Sènia que, previ a la declaració d’interès especial de les activitats i previ a la creació 
d’un reglament de com s’ha de fer, s’està portant a terme. Per tant, demana que es 
tinguin en compte aquestes al·legacions, ja que es tracta de buscar solucions amb 
l’assessorament legal de Secretaria i Intervenció. Si hi ha la voluntat política de fer-ho, 
es pot fer. Reconeix que la primera al·legació no es pot aplicar, perquè no s’ajusta a la 
Llei, però les altres al·legacions, amb voluntat, es podrien tirar endavant. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, Règim Intern i Esports, 
explica que si es fa una anàlisi de l’exposició de la senyora Tamayo es podria arribar a 
la conclusió que la paraula més utilitzada ha estat voluntat. El senyor Gregori li pot 
assegurar que de voluntat el seu grup municipal en té, però aquesta voluntat no 
coincideix amb la del grup municipal del PSC. Aquesta és l’única diferència i les 
prioritats que aquest govern municipal té, no coincideixen amb les prioritats del grup 
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municipal del PSC. Explica que les al·legacions presentades per aquest grup PSC són 
incongruents i no s’ajusten a la legalitat, la qual cosa fa que no es puguin posar a la 
pràctica. La primera al·legació, en realitat no afecta les ordenances fiscals, sinó que la 
Llei del cadastre estableix que una revisió col·lectiva només es podrà iniciar 
transcorreguts almenys cinc anys des de l’entrada en vigor dels nous valors 
cadastrals. Per tant, no es podria fer com a mínim fins al 2017 si hi hagués causes 
objectives que així ho requereixin, com pot ser que els valors reals dels habitatges 
hagin baixat i la diferència amb el valor cadastral sigui poca. La segona proposta, si bé 
la Llei reguladora de les hisendes locals estableix la possibilitat que demana el grup 
municipal del PSC, supedita aquesta possibilitat a una normativa que encara no s’ha 
desenvolupat, per tant, tampoc es pot aplicar. Pel que fa a la tercera al·legació, 
aquesta petició sí que no està regulada en cap normativa i tampoc és d’aplicació. 
Quant a la reducció del 50% de l’impost per a les famílies nombroses, aquest ajut sí 
que està regulat, però no ho està l’ajut a les famílies monoparentals. Els pressupostos 
aprovats per a l’any 2015 preveuen una línia de subvencions per a famílies en situació 
econòmica desfavorida que, a la pràctica, entenen que és més justa que aquesta 
al·legació. Segons la taula que s’adjunta en aquesta proposta, una família de set 
membres amb un habitatge d’un valor cadastral de 250.000 euros, és a dir, amb un 
valor de mercat de 500.000 euros, només pagarien el 10% de l’impost de l’IBI. En la 
quarta proposta, quan es fa referència a la proposta de fomentar l’estalvi energètic, 
explica que l’actual normativa municipal obliga a utilitzar aquest tipus d’energia, per 
tant, com que no és una qüestió opcional, aquesta al·legació perd el seu sentit. Per 
últim, la cinquena al·legació, tal i com el grup municipal del PSC la redacta, tampoc no 
s’ajusta a la legalitat vigent. En tot cas, caldria fer una sol·licitud prèvia i, en segon lloc, 
fer una declaració d’especial interès per part del Ple municipal. Per tant, el govern 
proposa la desestimació d’aquestes al·legacions. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que tot i 
que la primera al·legació no es pot dur a terme perquè hi ha un termini per poder 
executar el que se sol·licita, el que sí que es podria fer és tenir la voluntat política 
d’intentar que el coeficient sigui al més reduït possible en els propers exercicis. 
Demana la voluntat política de tots els grups per comprometre’s a dur a terme aquesta 
proposta fins que no es pugui fer la revisió cadastral. Pel que fa a la resta de 
propostes, el seu grup municipal no veu factible la gran majoria, excepte dues, les 
quals podrien ser, com a mínim valorables. Una és la bonificació per a la col·locació de 
sistemes d’aprofitament tèrmic, que no caldria que fossin solars, sinó que podrien ser 
d’altres tipus. L’energia és un problema de sostenibilitat i caldria la voluntat política, 
tant des de les institucions municipals, com de les autonòmiques o les estatals, 
d’intentar solucionar aquest problema. L’altra al·legació a tenir en compte és la que fa 
referència a les bonificacions adreçades a les activitats econòmiques i a les persones 
autònomes. Considera que és una molt bona possibilitat d’ajudar a qui vol obrir una 
activitat a Canet. El vot del grup municipal del PP serà d’abstenció. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que celebren 
que cada cop hi hagi més grups que estiguin d’acord amb algunes propostes que ERC 
ja fa anys que va repetint a cada pressupost i a cada aprovació de les ordenances 
fiscals. Creuen que el que es demana és una declaració d’intencions de tots els grups 
polítics, que quan s’arribi al topall dels cinc anys s’iniciï una altra revisió cadastral. El 
seu grup ho ha explicat, especificat i repetit en cada un dels plens en què s’ha parlat 
de l’assumpte de l’IBI i veuen que cada cop hi ha més grups que estan d’acord amb el 
fet que aquesta revisió cadastral s’haurà de fer, senzillament perquè els preus amb 
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què es va fer l’última revisió i els preus actuals dels habitatges estan molt desfasats i 
és una raó amb prou pes per iniciar-la. Esperen que quan sigui l’hora, tothom aposti 
per aquesta revisió. Pel que fa al recàrrec a pisos desocupats o la bonificació per 
aquells habitatges de lloguer social, entenen que a Canet hi havia una eina molt 
poderosa sobre aquest assumpte com era l’Oficina d’Habitatge, amb totes les eines i 
tots els recursos necessaris per treballar amb una bossa de pisos de lloguer social i 
amb això s’hauria pogut buscar alguna línia d’ajuts a les persones que posaven 
aquests pisos en mans de l’Ajuntament. Sobre la bonificació a famílies nombroses, 
recorda que aquest any l’Ajuntament la va rebaixar i només hi poden accedir casos 
excepcionals. El seu grup també ha expressat en nombrosos plens que és del tot 
necessari que les famílies nombroses tornin a recuperar aquest 50% de bonificació, en 
aquells casos que el topall, marcat per l’Ajuntament, que ells creuen que hauria de ser 
proporcional al nombre de persones que ocupen l’habitatge, permetés aquest 
descompte. Per tant, no són partidaris que el 100% de les famílies nombroses puguin 
gaudir d’aquest ajut, però sí que s’augmenti de manera important el topall per accedir 
a aquest ajut. Tampoc no entenen que no es pugui buscar un tipus de subvenció per a 
les famílies monoparentals. Si bé és cert que la Llei del 2004 no preveia les famílies 
monoparentals, aquestes famílies van ser considerades famílies nombroses a partir 
d’un Decret del 2009. Així, doncs, són els ajuntaments, els que han de posar les 
condicions i els requisits perquè aquestes famílies monoparentals, que són famílies 
amb situacions molt concretes, tinguin també la possibilitat d’acollir-se a aquestes 
bonificacions. Entenen que el senyor Gregori expliqui que hi ha molts conceptes que 
estan fora de la llei, però aleshores hi hauria molts municipis, que estan governats per 
CiU, com Sant Cugat o Mataró, que estarien fora de la llei. Si aquests ajuntaments han 
aplicat aquestes bonificacions, alguna raó de pes hi deu haver. Pel que fa a les 
bonificacions per a l’aprofitament tèrmic, creuen que s’hauria de matisar més aquest 
assumpte. S’hauria de concretar quin tant per cent d’aprofitament tèrmic o solar hauria 
de tenir l’habitatge, perquè sí que hi ha una normativa municipal que demana que els 
habitatges tinguin algun tipus d’aprofitament tèrmic, però es podria afegir que la part 
important de consum d’aquest habitatge es produís amb aquest tipus d’energia, només 
per als tres primers anys des de les obres de l’habitatge. El seu grup també ho 
ampliaria a qualsevol tipus d’energia renovable i no només a la solar. Pel que fa a 
l’última al·legació, el seu grup comparteix aquest punt, malgrat que hi ha molts matisos 
que s’haurien de treballar, per veure exactament en cada cas, què representaria. De 
totes maneres, aquest punt, primer obliga una sol·licitud de l’autònom o de l’empresa a 
l’Ajuntament, com es fa en altres casos, per demanar la reducció de l’IBI i l’Ajuntament, 
a través de Serveis Tècnics, hauria de valorar si aquestes empreses o aquests 
autònoms mereixen aquest descompte. Finalment, explica que per al seu grup, les 
ordenances fiscals són una font d’ingressos molt important per l’Ajuntament, la qual 
cosa vol dir que repercuteixen directament en el pressupost municipal i, per tant, els 
estranya que un grup que ha votat a favor del pressupost municipal presenti 
al·legacions a unes ordenances, que formen part dels ingressos d’aquest Ajuntament. 
El grup municipal d’ERC es va abstenir en l’aprovació del pressupost i creuen que és 
la postura que haurien d’haver tingut els grups que creien que s’havien de modificar 
els ingressos de l’Ajuntament. 
 
El senyor Gregori comenta que vol fer unes puntualitzacions a algunes de les coses 
que ha dit el senyor Llovet. Explica que no és cert que els valors cadastrals estiguin 
desfasats, actualment. Normalment, el valor cadastral d’un habitatge és el 50% del seu 
valor real. En aquests moments, a Canet s’està al voltant d’un 55%. Es considera que 
el cadastre està desfasat quan el valor del cadastre s’aproxima al 70% del valor real. 
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Està d’acord amb el senyor Llovet que aquestes al·legacions fan una declaració 
d’intencions i unes al·legacions no serveixen per això, ja hi ha altres instruments per 
fer aquesta declaració d’intencions. Continua la seva intervenció explicant que, 
personalment, entén que les subvencions han d’anar a ajudar a qui realment ho 
necessita. Hi pot haver una família nombrosa que econòmicament no tingui cap 
problema i considera que la línia de subvencions, tal i com està plantejada, és més 
justa que no pas el que demanen els grups municipals d’ERC i el PSC. Considera que 
en les circumstàncies actuals ha de prevaler la situació de la família, sigui nombrosa, 
monoparental a d’una altra forma. Demana al senyor Llovet que vagi amb cura quan 
diu que hi ha ajuntaments governats per CiU que cometen il·legalitats, ja que el senyor 
Llovet confon el que són bonificacions amb el que són subvencions. 
 
El senyor Llovet explica que el seu grup municipal creu que el valor cadastral dels 
habitatges sí que està desfasat. El senyor Gregori comenta que el valor cadastral és el 
55% del valor real de mercat dels habitatges. Explica que quan es va al notari i es fa el 
traspàs d’un habitatge, obliguen a posar, com a mínim, dos cops i mig el valor 
cadastral d’aquest habitatge, per transferència d’herència. Per tant, ja es considera 
que el valor cadastral hauria d’estar com a molt al 40% del valor real. Per tant, és 
evident que hi ha un desfàs. Però, a més a més, el preu del mercat dels habitatges ha 
baixat un 40%. I no només hi ha el problema que els valors estan desfasats, sinó que 
també s’hi afegeix el problema de com s’ha repartit aquest desfàs entre els diferents 
tipus d’habitatge de la població. Pel que fa a la bonificació de les famílies nombroses, li 
sembla que no s’ha entès el concepte de topall, ja que el que ha explicat és que el seu 
grup no vol pas que rebin aquest ajut totes les famílies nombroses, sinó només una 
part. Si la mitjana d’habitants per habitatge de Canet de Mar és 2,2 i la mitjana del 
valor cadastral es troba entre 80.000 i 90.000 euros, només cal fer una proporció per a 
les famílies nombroses, ja que se’ls està exigint el mateix quan són el doble de 
persones en un mateix habitatge. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 9.45 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,       L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Jesús Marín i Hernàndez 

 


