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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 20 

D’OCTUBRE DE 2016 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació 
de protecció de dades 
 
 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.28 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quarta tinenta d’alcalde: M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Coia Tenas i Martínez 
Àngel López Solà 
Esther Agulló Renau 
Quirze Planet Rovira 
Pere Xirau Espàrrech 
Josep Maria Masvidal Serra 
M. Àngels IsartFalceto 
Josep Antoni Romero Carbonell 
Cristina Soler Vílchez 
Raquel Serra Lerga 
Sílvia Tamayo Mata 
Marc Jiménez Torres 
 

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
 
Primer tinent d’alcalde: Jesús Marín i Hernàndez 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel i Tusell, secretària municipal. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas 
Peitabí, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 979/2016 de 2 de setembre, de 
modificació delegació competències Regidors 

2. Aprovació provisional modificació ordenances fiscals exercici 2017 
3. Aprovació modificació de crèdit núm. 52/2016, en la modalitat de transferència 

per despeses diverses 
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4. Aprovació modificació de crèdit núm. 53/2016, en la modalitat de crèdit 
extraordinari 

5. Aprovació modificació data reunió Comissió Assessora Ple Municipal 
 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa obre la sessió del Ple donant la benvinguda als regidors i les 
regidores presents, al públic que els acompanya i als radiooients que els senten per 
l’emissora municipal, gràcies als tècnics d’aquest organisme. Excusa l’assistència 
del regidor del grup municipal de CiU i tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, el 
senyor Jesús Marín i Hernàndez i passa al primer punt de l’ordre del dia. 
 
1.- DONACIÓ COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 979/2016, DE 2 DE 
SETEMBRE, DE MODIFICACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ALS 
REGIDORS I NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 979/2016, de 2 de setembre, de modificació de 
delegació de competències als regidors i nomenament de tinents d’alcalde, el qual 
es transcriu a continuació: 
 
DECRET NÚM. 979/2016, DE L’ALCALDIA 
 
Atès que en data 19 de juny de 2015 es va dictar el Decret d’Alcaldia número 
743/2015, pel qual es va resoldre, entre altres, designar els tinents d’alcalde i 
membres de la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació i efectuar, en el seu 
favor, i en la resta dels diferents regidors del govern, les diferents delegacions 
d’atribucions. 
 
Vist que, amb posterioritat es va modificar aquesta resolució, en concret es dictà el 
Decret d’Alcaldia número 1337/2015, de 22 de desembre, modificant les anteriors 
delegacions en ocasió de al renúncia del regidor senyor Ivan Aranda i Mena, i 
pressa de possessió del nou regidor senyor Quirze Planet i Rovira. 
 
Acceptada la renúncia presentada pel senyor Jesús Marín i Hernàndez, 1er Tinent 
d’Alcalde de Promoció de la Vila, a continuar ostentant la direcció interna i la gestió 
específica dels serveis corresponents a l’àrea de seguretat ciutadana, es dictà el 
Decret d’Alcaldia número 88/2016, de 9 de febrer, de modificació de les 
delegacions d’atribucions, quedant l’organització de les delegacions d’atribucions. 
 
Atès que es fa necessari, per a la bona marxa dels assumptes municipals, 
redistribuir les delegacions d’atribucions actuals, és pel que, de conformitat a les 
competències que m’atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, el Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, TRLMRLC, el ROM i el ROF. 
 
PRIMER.- Revocar, amb efectes del dia 1 de setembre de 2016, la delegació 
efectuada mitjançant el Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, en favor del regidor 
senyor Àngel López i Solà, corresponent a la organització de la direcció interna i 
gestió dels serveis corresponents a l’àmbit funcional d’obres i serveis, de l’àrea 0 
Alcaldia, creada en virtut de l’anterior resolució, quedant configurada, a partir 
d’aquesta data, de la següent manera: 
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Àrea 0: Alcaldia. Aquesta àrea comprendrà les funcions polítiques i 
administratives, de gestió i d’impulsió de comunicació, participació ciutadana i 
seguretat ciutadana.  
 
Aquesta Alcaldia efectua les delegacions específiques de les atribucions que es diran 
en favor dels regidors no integrants de la junta de govern local per tal que, dins 
dels seus respectius àmbits funcionals, puguin organitzar la direcció interna i la 
gestió dels serveis corresponents als que es concreten aquestes delegacions, sense 
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers:  
 
Regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern  
Sra. Misericòrdia (Coia) Tenas Martínez  
 
Regidor delegat de Sistemes informàtics i Desenvolupament Tecnològic.  
Sr. Àngel López Solà  
 
Regidor delegat de Cultura i Participació. 
Sr. Quirze Planet i Rovira  
 
Regidora delegada de Benestar Social i Gent Gran  
Sra. Esther Agulló Renau  
 
L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta 
i l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada 
àmbit d'atribucions concret, no incloent cap facultat resolutòria, en correspondre 
aquestes a l'Alcaldia o a la Junta de Govern Local.  
 
SEGON.- Efectuar, en favor del senyor Jesús Marín i Hernàndez, 1er Tinent 
d’Alcalde de Promoció de la Vila, amb efectes del mateix dia 1 de setembre de 
2016, una nova delegació dins l’Àrea 1 Tinència d’Alcaldia de Promoció de la Vila, 
creada en virtut del Decret d’Alcaldia 743/2015, de 19 de juny, incloent dins les 
seves funcions i abast l’àmbit funcional d’Obres i Serveis, quedant a partir 
d’aquesta data configurada de la següent manera: 
 
Àrea 1. Tinència d’Alcaldia de Promoció de la Vila. Titular: Jesús Marín i 
Hernàndez. Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia la direcció i la gestió 
genèrica dels serveis corresponents a l’Àrea de Promoció econòmica, i la direcció 
interna i la gestió específica dels serveis corresponents de les àrees de Medi 
Ambient, Agricultura i Obres i serveis. L'abast de les funcions d'aquestes 
delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució, referides a la totalitat 
dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions, sense 
facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers.  
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució a les persones afectades. Amb aquesta 
notificació s’entendrà acceptada la modificació de les delegacions d’atribucions, de 
forma tàcita, si dins el termini de tres dies hàbils no es manifesta res en contra, 
sens perjudici de la seva acceptació expressa.  
 
QUART.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
de conformitat amb allò que disposa l’article 44.2 del ROF. 
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CINQUÈ.- Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que es 
celebri conforme determina l’article 38.d) del ROF. 
 
Per això, 
 
ÚNIC.- Se’n dóna compte al Ple municipal, d’acord amb l’article 38.d) ROF. 
 
 
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 
L’EXERCICI 2017 
 
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, i responen fonamentalment als següents criteris: 
 
Adaptació de les ordenances fiscals, i especialment de l’ordenança fiscal general, 
als canvis legislatius introduïts per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic i la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de 
modificació parcial de la Llei general tributària. 
 
En l’Ordenança fiscal núm.1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles, es 
redueix el tipus de gravamen per als béns de naturalesa urbana, del 0,825% al 
0,768%, per compensar l’increment de la base liquidable corresponent al sisè any 
de vigència de la revisió cadastral; es regula de manera expressa el nombre de 
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fraccions en què es cobraran els rebuts domiciliats i s’introdueixen millores 
tècniques en articles 6è i 10è a proposta de l’ORGT; i s’amplia el termini de 
bonificació per als habitatges de protecció oficial. 
 
En l’Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques, 
es modifica l’article 6è per concretar termini de sol·licitud de beneficis fiscals. 
 
En l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, es modifica l’article 9è referit al període de cobrament, per adaptar-lo al 
calendari fiscal aprovat per l’ORGT. 
 
En l’Ordenança fiscal núm.4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, es modifiquen els articles 2n (actes no subjectes) i 
9è (període de generació i meritament) per introduir millores tècniques proposades 
per l’ORGT.  
 
En l’Ordenança fiscal núm.5 reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, es modifiquen els articles 5è (beneficis fiscals d’aplicació 
preceptiva) i 6è (beneficis fiscals d’aplicació potestativa) per millorar la sistemàtica 
dels preceptes. 
 
Es deroga l’Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per l’obertura de 
sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del 
paviment o de les voreres, atès que, a excepció de la taxa per drets de connexió a 
la xarxa de clavegueram, els fets imposables i les quotes tributàries havien quedat 
desplaçats per l’aplicació de l’Ordenança fiscal núm.20. Es refon la regulació de la 
taxa per drets de connexió del clavegueram en l’Ordenança fiscal núm. 28, amb la 
voluntat de millora la seva comprensió. 
 
En l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la Taxa reguladora 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, es modifica l’article 6è (quota tributària) i 7è 
(acreditament) per millorar-ne la sistemàtica, sense que es modifiquin imports. 
 
En l’Ordenança fiscal núm.20, reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, es modifica l’article 6è (quota 
tributària) per establir una taxa pel tràmit de pròrroga de llicència d’obres, i es 
renumeren els epígrafs ja existents. 
 
En l’Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la Taxa pel servei d’aigua, es 
modifiquen les tarifes per adaptar-les a l’acord de Ple de 29 de setembre, 
condicionant la seva entrada en vigor a la prèvia autorització per la Comissió de 
Preus de Catalunya. 
 
En l’Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i 
eliminació de residus, es modifiquen els articles relatius a la gestió de l’ingrés per 
regular el nombre de fraccions dels pagaments domiciliats. 
 
En l’Ordenança fiscal núm.30 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en 
edificis de propietat municipal, es modifica l’article 6è (quota tributària) per millorar 
la seva sistemàtica, sense alterar imports. 
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En l’ordenança fiscal núm.31, reguladora de la Taxa per prestació de serveis 
d’ensenyaments especials en establiments municipal, es suprimeixen les quotes de 
l’Aula de suport i millora de l’aprenentatge per desaparició de la prestació. 
 
En l’Ordenança fiscal 32, reguladora de la Taxa per concessió de llicències i control 
de la publicitat dinàmica, es modifica l’article 6è (quota tributària) per millorar la 
seva sistemàtica, sense alterar imports. 
 
En l’Ordenança fiscal núm.37, reguladora de la Taxa pels servei d’escola bressol, es 
modifica l’article 6è (quota tributària) per adaptar-lo a l’acord d’aprovació de tarifes 
del servei pel curs 2015/2016. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor 
de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o 
la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 
24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’informe emès, en data, 13 d’octubre de 2016, per l’Interventor i la Secretària 
de la Corporació, el qual es transcriu a continuació: 
 

“En Lluís Viñas Peitabí, interventor, i Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, en virtut d’allò previst en l’article 179.1.a) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, emeten el següent: 

 
INFORME NÚM. 20/2016 

 
Assumpte: Modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2017. 
 
I.-. RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha rebut per al seu informe, la proposta d’acord de Ple d’aprovació de les 
modificacions d’ordenances fiscals per l’exercici 2017. 
 
II.- FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- La normativa aplicable a l’expedient ve definida per: 
- Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i els reglaments que la 

desenvolupen.  
- Llei 8/1989, de 13 de abril, de Taxes i Preus Públics. 

 
Segon.-  D’acord amb l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local (LBRL), les entitats locals tenen autonomia per establir i exigir tributs 
d’acord amb el que estableix la legislació de l’Estat reguladora de les hisendes locals. 
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La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exercirà a través 
d’ordenances fiscals reguladores dels seus tributs propis. 
 
Tercer.- El Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, regula en els articles 15 i següents el 
procediment per a la imposició i ordenació dels tributs propis i de les ordenances 
fiscals que els regulen. 
 
Quart.- D’acord amb l’art. 16.1 del TRLRHL, les ordenances fiscals relatives als tributs 
no regulats en l’art. 59.1 han de contenir com a mínim: 
 
a) Determinació del fet imposable, subjecte passiu, responsables, exempcions, 
reduccions i bonificacions, base imposable i liquidable, tipus de gravamen o quota 
tributària, període impositiu i meritament. 
b) Règims de declaració i d’ingrés. 
c) Dates de l’ aprovació i de l’inici de l’aplicació. 
 
Cinquè.- D’acord amb l’art. 16.2, les ordenances fiscals relatives als tributs a què fa 
referència l’art. 59.1 contindran, a més a més, dels elements necessaris per a la 
determinació de les quotes tributàries, les dates de l’aprovació i de l’inici de l’aplicació. 
 
Sisè.- Segons allò establert a l’art. 24.2 TRLRHL, l’import de les taxes que s’estableixin 
o es modifiquin no podran excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del 
servei o activitat de què es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda. 
Aspecte aquest que hauria de quedar acreditat en l’expedient. 
 
Setè.- El procediment per a l’aprovació de les ordenances fiscals és el regulat en l’art. 
17 del TRLRHL: 
 
a) Acord d’aprovació provisional adoptat pel ple de la corporació amb el quòrum de 
majoria simple. 
b) Exposició al públic durant 30 dies hàbils, com a mínim, en el butlletí oficial de la 
província, dins els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar 
reclamacions, si s’escau. 
c) Finalitzat el termini d’exposició pública, si s’han presentat reclamacions es 
resoldran, i l’entitat acordarà l’aprovació definitiva, si escau, de les ordenances fiscals. 
Si no s’han presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins 
llavors provisional, sense necessitat de cap nou acord plenari. 
d) Els acords definitius o els provisionals elevats a definitius i el text íntegre de les 
ordenances o de les seves modificacions han de ser publicats en el BOP, moment en el 
qual entraran en vigor. 
e) Contra l'aprovació definitiva de l'ordenança o de les modificacions es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de la 
seva publicació en el BOP. 
 
III.-CONSIDERACIONS 
 
Primera.- La majoria de les modificacions d’ordenances fiscals proposades tenen 
caràcter tècnic i atenyen, bé a la sistemàtica dels textos vigents, bé a la necessària 
adaptació als canvis legislatius operats per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de 
modificació parcial de la Llei general tributària. 
 
Segon.- La derogació de l’ordenança fiscal núm.8,reguladora de la taxa per l’obertura 
de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del 
paviment o de les voreres, ja s’havia inclòs en l’acord d’aprovació provisional de les 
ordenances fiscals per l’exercici 2016, però no consta en l’acord d’aprovació definitiva 
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d’aquell expedient, de manera que és necessari incloure-ho novament en el present 
expedient. 
 
Tercer.- En l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles, la 
proposta contempla, entre altres modificacions, l’establiment d’una bonificació del 50 
per 100 de la quota per als habitatges de protecció oficial durant els cinc primers 
exercicis següents al de finalització del termini de tres anys de bonificació de concessió 
obligatòria prevista a l’article 4.2.a de la mateixa ordenança fiscal. Aquest benefici 
fiscal està previst com a benefici fiscal potestatiu en l’article 73.2, 2n paràgraf del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals. D’altra banda, la modificació de tipus de gravamen 
per als béns de naturalesa urbana respecta els límits mínims i màxims previstos en 
l’article 72 del TRLHL. 
 
Quart.- La proposta d’acord contempla l’establiment d’una nova taxa per tramitació de 
pròrroga de llicències d’obres. En l’expedient consta informe jurídic de la tècnica 
d’urbanisme, en el qual es posa de manifest que l’import proposat no excedeix el cost 
de realització de l’activitat administrativa corresponent, d’acord amb allò previst en 
l’article 24.2 del TRLHL.  
 
Per la seva banda, la modificació de les taxes pel servei d’aigua reflecteixen les tarifes 
proposades pel concessionari i informades pel Ple en sessió de 29 de setembre de 
2016, i les quals es fonamentaven en la memòria econòmica corresponent. L’entrada 
en vigor dels nous imports es condiciona a l’autorització per la Comissió de Preus de 
Catalunya. 
 
Cinquè.- Entre les modificacions proposades s’inclou la de l’ordenança fiscal núm. 37, 
de Taxa pel servei d’escola bressol. Cal assenyalar que en el text refós vigent existeix 
contradicció entre el títol de l’índex (que qualifica la contraprestació de “preu públic”) i 
la capçalera i contingut de l’ordenança fiscal, que la regula com a taxa per prestació de 
serveis. Atès que el servei d’escola bressol  s’està prestant al municipi en concurrència 
amb el sector privat, els qui subscriuen aquest informe consideren que la 
contraprestació econòmica hauria de tenir naturalesa de preu públic, i no de taxa, atès 
el que disposen els articles 20.1 i 41 del TRLHL. 
 
IV.-CONCLUSIONS 
 
Per tot el què s’ha exposat, i a criteri dels funcionaris signants, aquest és el 
procediment legal que caldria seguir la modificació de les ordenances fiscals.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 18 
d’octubre de 2016, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement aquesta proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda en segona votació i amb el 
vot de qualitat de l’alcaldessa, per vuit vots a favor dels regidors Blanca Arbell 
Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel 
López Solà, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Esther Agulló Renau i Quirze Planet 
Rovira, i vuit vots en contra dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal 
Serra, Àngels IsartFalceto, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez, Raquel 
Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata i Marc Jiménez Torres: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per l’exercici de 2017 i següents, la modificació 
de les ordenances fiscals que a continuació es relaciona, amb el detall de l’Annex 1 
d’aquests acords. 
 

 Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals 
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Núm.01 Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
Núm.02 Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques 
Núm.03 Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Núm.04 Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana 
Núm.05 Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres 
Núm.13 Ordenança fiscal reguladora de la Taxa reguladora 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 

Núm.20  Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 

Núm.26 Ordenança fiscal reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua 
Núm.28 Ordenança fiscal reguladora de la Taxa del servei de clavegueram 
Núm.29 Ordenança fiscal, reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 

de residus 
Núm.30 Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en edificis 

de propietat municipal 
Núm.31 Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis 

d’ensenyaments especials en establiments municipals. 
Núm.32 Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per concessió de llicències i control de 

la publicitat dinàmica 
Núm.37 Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola 

bressol 
 
SEGON.- Imposar, amb efectes 1 de gener de 2017, les taxes per prestació de 
serveis públic o la realització d’activitats administratives de competència local, i de 
les taxes per aprofitament especial i utilització privativa del domini públic local, que 
a continuació es relacionen, i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les 
mateixes: 
 

Núm.20 Taxa per tramitació de pròrroga de llicència d’obres, inserida en l’Ordenança 
fiscal reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme 

 
TERCER.- Derogar provisionalment les següents ordenances fiscals, amb efectes a 
partir de 1 de gener de 2017: 
 

Núm.8 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’obertura de sondatges o rases en 
terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les 
voreres. 

 
QUART.- Aprovar provisionalment per l’exercici 2017 i següents el text refós de les 
ordenances fiscals, segons es conté en l’Annex 2 d’aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
SISÈ.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al 
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
ANNEX I.- MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2017 
 
Modificacions de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals. 
 
Es modifica l’article 5è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 5.- Accés a arxius  
 
1.-Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, arxius i registres en 
els termes establerts a la Constitució, a la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, a la Llei 
40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributària, i a la Llei del Parlament de Catalunya, 10/2001, de 
13 de juliol, d’arxius i documents, i a la normativa sobre transparència. 
 
2. Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada 
especificant els documents que es desitja consultar. 
 
La consulta haurà de ser sol·licitada per l’interessat i no podrà afectar la intimitat 
de terceres persones. Quan el compliment d’aquests requisits resulti dubtós per als 
responsables dels Serveis, caldrà que la Secretaria informi (per escrit o verbalment) 
sobre la procedència de la consulta i valori que aquests documents no contenen 
dades referents a la intimitat de persones diferents del consultant. 
 
3. Per la utilització de documents de propietat municipal per tercers es podrà exigir 
la corresponent taxa, de conformitat amb el que preveu la Llei 10/2001, del 
Parlament de Catalunya, i en els termes que, si s’escau, prevegi l’Ordenança fiscal.” 
 
 
Es modifiquen els articles 10è i 11è, que queden redactats de la següent manera: 
 
“Article 10.- Còmput de terminis 
 
1.- Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per 
hores, s’entén que aquestes són hores hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que 
formen part d’un dia hàbil. 
 
Els terminis expressats per hores es computaran d’hora en hora i de minut en 
minut des de l’hora i el minut en que tingui lloc la notificació o publicació de l’acte 
de que es tracti i no podrà tenir una duració superior a vint-i-quatre hores, ja que 
aleshores es comptaran per dies. 
 
Quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que són hàbils, i s’exclouen del 
còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius. 
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Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions. 
 
En els procediments d’aplicació dels tributs, si el venciment de qualsevol termini 
coincideix amb un dia inhàbil, es traslladarà el susdit venciment al primer dia hàbil 
següent. 
 
2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia 
següent a aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia 
següent a aquell en què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci 
administratiu. Si en el mes de venciment no hagués dia equivalent a aquell en què 
comença el còmput, s’entendrà que el termini finalitza l’últim dia del mes. 
 
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil 
següent. 
 
4. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en 
què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte, o des del dia següent a aquell en 
què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. 
 
5. Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la 
sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre Municipal. 
 
6. Excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una 
ampliació de terminis que no excedeixi de la meitat d'aquests. 
 
7. En aquells procediments corresponents a ingressos de dret públic d’aquest 
Ajuntament tramitats per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona respecte als terminis, s’estarà al que disposi la seva Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació d’ingressos de dret públic. 
 
Article 11.- Tramitació d'expedients 
 
1. Dels escrits que es presentin a les oficines municipals, els interessats podran 
exigir el corresponent rebut; s'admetrà com a tal una còpia en què figuri la data de 
presentació. 
 
2. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, 
es requerirà l'interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies, i 
se li indicarà que, si no ho fa, se'l tindrà per desistit de la seva petició. 
 
3. Quan es requereixi a un interessat l'aportació de la documentació necessària per 
a la continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de 
tres mesos sense que s'hagi produït el compliment del requeriment de 
l'administració, es produirà la caducitat del procediment, de la qual cosa s'advertirà 
l'interessat. 
 
4. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s’han de 
complimentar per part dels interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 
dies a partir de la notificació del corresponent acte. 
 
5. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà 
declarar decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent continuant amb el 
procediment; d’altra banda s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus 
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efectes legals, si es produeix abans o dins del dia que es notifiqui la resolució en la 
que es tingui per transcorregut el termini. 
 
6. La terminació convencional del procediment haurà de ser autoritzada pel Ple. 
 
7.- La notificació d’actuacions de gestió i recaptació dels ingressos municipals que 
hagi de practicar l’ORGT s’efectuarà en la forma prevista en la seva Ordenança 
General.” 
 
 
Es modifiquen els articles 13è, 14è, 15è i 16è , que queden redactats de la següent 
manera: 
 
“Article 13.- Impostos de venciment periòdic 
 
1. En la gestió dels impostos sobre béns immobles, sobre activitats econòmiques i 
sobre vehicles de tracció mecànica, s’aplicarà les prescripcions contingudes a les 
seves Ordenances fiscals específiques. 
 
2. A les actuacions que, en relació als tributs enumerats en el present article, dugui 
a terme l’Organisme de Gestió Tributària, se’ls aplicarà el que preveu la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic.” 
 
Article 14.- Taxes 
 
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi 
incorporaran les modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a 
l'ordenança fiscal municipal corresponent i també altres incidències que no 
constitueixin alteració dels elements essencials determinants del deute tributari i 
que siguin conegudes per l'ORGT o per l'Ajuntament. 
 
2. Quan s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió de les taxes, el padró 
corresponent serà aprovat per l’òrgan competent de l’ORGT. 
 
3. Quan no s’hagi delegat en altra Entitat la gestió de les taxes, correspondrà a  
l’òrgan competent de l’Ajuntament. 
 
4. Quan els períodes de cobrament de diversos tributs de venciment periòdic siguin 
coincidents, es podrà exigir el pagament de les quotes respectives mitjançant un 
rebut únic en el que constaran degudament separats els conceptes d’ingrés. 
 
5. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les 
dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els 
documents públics acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la quota 
sigui superior a 10 euros. 
 
En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de quota de la taxa en els supòsits del 
règim econòmic matrimonial de societat de guanys. 
 
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l’ús 
de l’habitatge a un dels cotitulars, es podrà sol·licitar l’alteració de l’ordre dels 
subjectes passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. 
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6. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a 
varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el 
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament 
especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents: 
 
a)- En els casos d’inici en la recepció dels servis o la utilització privativa o 
aprofitament especial, l’import de la quota es calcularà proporcionalment al  
nombre de trimestres naturals que restin per transcórrer l’any, inclòs aquell en què 
es produeix l’inici de la recepció dels serveis o la utilització o aprofitament. 
 
b)- En els casos de cessament en la prestació del servei o la utilització privativa o 
aprofitament especial, la quota es prorratejarà per trimestres naturals. 
Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de la quota corresponent als 
trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació, inclòs aquell en què es 
produeixi el cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o 
aprofitament especial.  
 
Article 15.- Calendari fiscal 
 
1. Quan es tracti d’ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, correspondrà a l’ORGT la publicació del calendari fiscal en el BOP i 
també en la seva seu electrònica. 
 
La consulta telemàtica dels períodes de cobrança dels tributs municipals serà 
possible al llarg de tot l’exercici, mitjançant accés a la seu electrònica de l’ORGT. 
 
2. Així mateix, es distribuirà un fulletó informatiu del calendari fiscal i, quan calgui, 
es divulgarà a través dels mitjans de comunicació municipals. 
 
3.-Anualment, en el calendari de cobrament, que es publica al Butlletí Oficial de la 
Província, s'inclouran les dates en què es farà el càrrec dels rebuts de cobrament 
periòdic domiciliats.  
 
En el cas que l'Ajuntament titular dels padrons ho aprovi, els obligats tributaris que 
tinguin domiciliat el pagament dels  rebuts  de  venciment  periòdic  gaudiran  d'un  
fraccionament  del  deute  en  dos,  tres  o  quatre  terminis.  Les dades de càrrec 
en compte de cada termini figuraran en el calendari de cobrament anual. 
 
Article 16.- Exposició pública de padrons 
 
1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a 
partir de deu dies abans de l’inici del període de cobrament en voluntària. 
 
Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el 
Butlletí oficial de la província i per mitjans electrònics amb la publicació a la seu 
electrònica de l’ORGT. 
 
2. Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT, o dels 
ajuntaments que han delegat competències de gestió tributària en la Diputació de 
Barcelona i disposin de signatura electrònica, poden consultar, durant el tràmit 
d’informació pública, l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés. 
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La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en les oficines de 
l’ORGT. 
 
3. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de 
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, 
o resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el 
subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu 
l'article 102 de la Llei general tributària i disposició addicional 14ª del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
4. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten 
incorporades, es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós 
administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de la data de finalització del 
termini d’exposició pública dels corresponents padrons. 
 
5. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el 
corresponent padró. Conseqüentment, en els supòsits en què s’hagi aprovat per 
l’òrgan competent de l’ORGT, es formularà el recurs de reposició davant aquest 
òrgan.” 
 
 
Es modifica l’article 19è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 19.- Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de 
gestió, recaptació i inspecció 
 
1.- Les  notificacions  es  practicaran  preferentment  per  mitjans  electrònics  i,  
en  tot  cas,  quan  l'interessat  resulti obligat a rebre-les per aquesta via. 
 
2.- Els  interessats  que  no  estiguin  obligats  a  rebre  notificacions  
electròniques,  podran  decidir  i  comunicar  en qualsevol moment a l'Administració 
Pública la seva voluntat. 
 
3.- La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de 
la recepció, així com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte 
notificat. 
 
4.- La  pràctica  de  notificacions  s’ajustarà  al  que  estableixen  la  Llei  General  
Tributària  i  per  la  normativa  de desenvolupament;  supletòriament,  la  Llei  
39/2015,  d'1  d'octubre  ,  del  Procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques. 
 
5.- Quan  la  notificació  es  practiqui  en  paper,  si  ningú  es  fes  càrrec  de  la  
notificació,  es  farà  constar  aquesta circumstància  en  l'expedient,  junt  amb  el  
dia  i  hora  en  que  es  va  intentar  la  notificació,  intent  que  s'haurà  de repetir  
per  una  sola  vegada  i  en  un  hora  diferent  dins  dels  tres  dies  següents.  En  
cas  que  el  primer  intent  de notificació  s'hagi  realitzat abans  de  les  quinze  
hores,  el  segon intent s'haurà  de  realitzar  desprès  de  les quinze hores i a 
l'inrevés, deixant, en tot cas, un marge de diferència de tres hores entre ambdós 
intents.  
 
6.- Les notificacions per mitjans electrònics s'entendran  practicades en el moment 
en que es produeixi l'accés al seu contingut. La notificació s'entendrà rebutjada 
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quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la 
notificació sense que s'hagi accedit al seu contingut.  
 
7.-Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el 
seu representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, 
mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú  dels  
interessats,  al  Butlletí  oficial  de  l'Estat.  En  la  publicació  constarà  la  relació  
de  notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o 
representant, procediment que les motiva, òrgan responsable  de  la  seva  
tramitació,  i  lloc  i  termini  on  s’ha  de  comparèixer  per  ser  notificat.  En  tot  
cas,  la compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar 
des del següent al de la publicació de l’anunci al BOE. Quan transcorregut el termini 
indicat no s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes 
legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.  
 
8.- La  notificació  corresponent  a  la  resta  d'actuacions  de gestió,  recaptació  i  
inspecció  dels  ingressos  de  dret públic es practicarà conforme a les previsions 
contingudes als apartats 3, 4, 5 i 6. 
 
9. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic 
Municipals. 
 
10. Amb independència que la notificació es realitzi en paper o per mitjans 
electrònics, l'Ajuntament enviarà un avis  al  dispositiu  electrònic  i/o  a  l'adreça  
de  correu  electrònic  del  contribuent,  informant-li  de  la  posada  a disposició 
d'una notificació en la seu electrònica de l'Ajuntament. 
 
11. Quan l'interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a 
data de notificació, la produïda en primer lloc, als efectes d'entendres notificada. 
 
12.  Quan  es  produeixin  modificacions  de  caràcter  general  dels  elements  
integrants  dels  tributs  de  cobrament periòdic per rebut, mitjançant les 
corresponents Ordenances Fiscals, no serà necessària la notificació individual de les 
liquidacions resultants, excepte en els supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 
102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria. 
 
 
Es modifica l’article 20, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 20.- Sol·licitud 
 
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcalde. 
 
2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent de l’ORGT 
resoldre sobre la seva concessió. 
 
3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té 
caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats. 
 



Ref: S/iu 

16 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

CarrerAmple, 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 

La sol·licitud es formularà en el mode i en els terminis fixats legalment o en les 
ordenances fiscals. 
 
4. Amb caràcter general, i excepte en els supòsits que la llei o l’ordenança fiscal 
estableixin previsió contrària, els beneficis fiscals s’aplicaran a totes les liquidacions 
afectades que no hagin adquirit fermesa al moment de la concessió, sempre que els 
requisits del benefici concorrin en la data d’acreditament del tribut. 
 
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat 
s’adoptarà en el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. 
Si no es dicta resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà 
desestimada. 
 
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals 
sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar 
telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè 
es realitzi l’esmentada consulta. 
 
6.- No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes 
l’àmbit del fet imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis 
tributaris.” 
 
 
Es modifiquen els articles 42è, que queden redactats de la següent manera: 
 
“Article 42.- Ajornaments i fraccionaments 
 
1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la 
concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui 
actuarà segons allò previst a la seva Ordenança General. 
 
Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, respecte a terminis dels ajornaments i 
fraccionaments, o exigibilitat de garanties, caldrà l’expressa autorització de 
l’Ajuntament. 
 
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució 
de la sol·licitud a l’Alcalde. 
 
3. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els deutes tributaris: 
 
- Que es realitzin mitjançant efectes timbrats. 
 
- En el cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els 
deutes que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits 
contra la massa. 
 
- Per raons de cost i eficàcia, els deutes d’import per principal inferior a 60 euros 
 
4. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, 
si escau, la dispensa d'aquesta obligació. 
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5. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir 
del dia següent al de la notificació de l'acord de concessió, l’eficàcia del qual 
quedarà condicionada a dita aportació.” 
 
 
Article 43.-Prescripció  
 
1. Prescriuran als quatre anys: 
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna 
liquidació. 
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats. 
c) L’acció per imposar sancions tributàries. 
d) El dret a la devolució d’ingressos i el reembossament del cost de les garanties. 
 
2. La prescripció establerta a l'apartat anterior no afectarà al dret de l'Administració 
per realitzar comprovacions i investigacions  conforme  al  disposat  a  l'article  115  
de  la  Llei  general  tributaria,  llevat  de  l'establert  a  l'apartat segon de l'article 
66 del mateix text normatiu. 
 
3.  El  termini de prescripció  dels  deutes  no  tributaris  es  determinarà  d'acord  
amb  la  normativa  particular  que  en reguli la gestió del corresponent ingrés. 
 
4. El termini de prescripció s’interromprà en els casos i termes previstos a l’article 
68 de la Llei General Tributària. 
 
5.  Produïda  la  interrupció,  s'iniciarà  de  nou  el  còmput  del  termini  de  
prescripció  a  partir  de  la  data  de  l'última actuació de l'obligat al pagament o de 
l'Administració.  
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al 
pagament. 
 
6. La prescripció guanyada extingeix el deute. 
 
Article 44.- Compensació  
 
1.-Podran compensar-se els deutes a favor de l'Ajuntament que es trobin en fase 
de gestió recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les obligacions 
reconegudes per part d'aquell i a favor del deutor. 
 
2.-Es compensaran d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari les 
quantitats a ingressar i a retornar que resultin de l'execució de la resolució a que fa 
referència l'article 225.3 de la Llei general tributària. 
 
3.- Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la 
sol·liciti el deutor. 
 
4.-Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcalde pot ordenar la 
compensació, que es practicarà d'ofici i serà notificada al deutor. 
 
Article 45.- Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic 
mitjançant deduccions sobre transferències 
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1. Els deutes a favor de l'Ajuntament, quan el deutor sigui un ens territorial, un 
organisme autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l'activitat dels 
quals no es regeixi per l'ordenament privat, seran compensables d'ofici, una vegada 
transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari. 
 
2. Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats 
Autònomes, entitats locals i demés entitats de dret públic tinguin amb l’Ajuntament 
podran extingir-se amb les deduccions sobre les quantitats que l’Administració de 
l’Estat, de les Comunitats Autònomes o dels Ens locals corresponents hagin de 
transferir a les referides entitats deutores. 
 
3. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d'extinció dels deutes 
de les entitats públiques ressenyades anteriorment, en no tenir aquestes cap crèdit 
contra l'Ajuntament, cas que s’hagin delegat les funcions de recaptació en la 
Diputació de Barcelona, el tresorer municipal traslladarà a l'Assessoria Jurídica de 
l'ORGT el conjunt de les seves actuacions. 
 
4. L'Assessoria Jurídica, després d'examinar la naturalesa del deute i del deutor i el 
desenvolupament de la tramitació de l'expedient, elaborarà la proposta d'actuació 
que correspongui. 
 
5. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per 
part dels Ens deutors dels Municipis, l’ORGT investigarà l’existència de béns 
patrimonials, a l’efecte d’ordenar la seva execució si resultés imprescindible per a la 
realització del crèdit municipal. 
 
6. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades pel 
Tresorer, i de la seva resolució s'efectuarà notificació formal a l'entitat deutora. 
 
Article 46.- Situació d'insolvència 
 
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment 
de gestió recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer 
en els béns coneguts del deutor circumstàncies que els fan inembargables. 
 
2. Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, correspondrà al 
mateix formular proposta de crèdits incobrables, d’acord amb els criteris reflectits 
en la seva Ordenança General. 
 
3. L’aprovació de la declaració de crèdits incobrables és competència de 
l’Ajuntament. 
 
Quan es tracti d’ingressos de dret públic recaptats per l’ORGT, aquesta competència 
pot ser delegada en l’Organisme gestor. 
 
4. Quan s’hagi delegat en l’ORGT la competència per aprovar la declaració de 
crèdits incobrables, aquest procedirà aplicant els criteris de la seva Ordenança 
general de Gestió, Inspecció i Recaptació; en tot cas, restaran a disposició de 
l’Ajuntament les justificacions (en paper o electròniques) de les actuacions dutes a 
terme en ordre a assolir la realització del crèdit. 
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5. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, quan s’hagi 
delegat la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s’adoptarà 
el corresponent acord quan: 
 
a) L'import del deute sigui igual o inferior a 100 EUR i hagi estat infructuós 
l'embarg de fons. 
b)  L'import  del  deute  sigui  superior  a  100  EUR  i  inferior  a  1000  EUR  i  
hagin  estat  infructuosos  els  intents d'embarg de fons, de crèdits, valors i drets 
realitzables a curt termini (quan l’import del deute sigui igual o inferior a 300 
euros) i de salaris. 
 
c) Essent l'import del deute igual o superior a 1000 EUR, no han tingut resultat 
positiu les actuacions d'embarg de vehicles o béns immobles. 
 
Si  no  ha  estat  delegada  la  competència  per  aprovar  la  declaració  de  crèdits  
incobrables  en  els  expedients  de recaptació de multes de trànsit, l’ORGT elevarà 
proposta a l’Ajuntament, formulada sota els criteris anteriors. Si en el termini de 
tres mesos, comptats des de l’entrada de la proposta en el Registre Municipal, 
l’Ajuntament no formulés cap objecció, l’ORGT, atesa la provada impossibilitat de 
continuar el procediment recaptatori, es datarà dels expedients, remetent a 
l’ajuntament el conjunt d’actuacions efectuades. El suport de dites actuacions  serà  
paper, o electrònic, segons procedeixi en cada cas. 
 
6. Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es 
declararan provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el 
termini de prescripció. El deute restarà definitivament extingit si no s'hagués 
rehabilitat en aquell termini. 
 
Article 47.- Execució forçosa 
 
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre 
l’import del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir 
a l’execució forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors  a  1000  EUR,  
per  l’òrgan  responsable  de  la  recaptació  només  s’ordenaran  les  actuacions  
d’embarg següents: 
 
a) Deutes de quantia igual o inferior a 100 EUR: 
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit. 
 
b) Deutes de quantia superior a 100 EUR i inferior a 1000 EUR: 
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit. 
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini. 
- Sous, salaris i pensions. 
 
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es 
computaran tots els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament. 
 
3.  Amb  caràcter  general,  quan  el  resultat  de  les  actuacions  d’embarg  
referides  al  punt  1  sigui  negatiu,  es formularà proposta de declaració de crèdit 
incobrable. Pel que fa a les multes de trànsit, s’aplicarà el previst a l’apartat 4 de 
l’article anterior. 
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4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui igual o superior a 1000 
EUR, es podrà ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei 
General Tributaria, preservant l’ordre establert a l’esmentat  
precepte. 
 
5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un bé el valor del qual 
és molt superior a la quantia del deute, es consultarà al Tresorer de l’Ajuntament i 
s’actuarà tenint en compte les seves indicacions. 
 
6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que 
designi garanteixen  amb  la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells 
altres béns que preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a 
tercers. 
 
7. En els casos de procediments d'execució forçosa on no s'hagin adjudicat en 
subhasta pública i posterior venda mitjançant  adjudicació  directa  béns  propietat  
dels deutors, correspondrà  al  Tresorer  municipal  fer la  proposta a l'Alcalde  
d'adjudicació  de  béns  a  favor  de  l'Ajuntament,  de  conformitat  a  allò  
establert  en  els  articles  108  i següents del Reglament general de recaptació. 
 
Quan el procediment  recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT,  un cop ultimades les 
actuacions, aquest elevarà l'expedient  a  l'Ajuntament  a  fi  que  per  part  del  
Tresorer  municipal  pugui  formular  a  l'Alcalde  la  proposta d'adjudicació de 
béns. 
 
8.  Si  l’adjudicació  dels  béns  a  què  es  refereix  l’apartat  anterior  no  resulta  
d’  interès  per  a  l’Ajuntament,  es procedirà a la data comptable dels valors 
objecte de l’expedient  per a quina recaptació es tramità la subhasta.” 
 
 
Es modifiquen els articles 52 i 53, que queden redactats de la següent manera: 
 
“Article 52.- Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció 
 
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà: 
a) D’ofici. 
b)  A  petició  de  l’obligat  tributari,  perquè  tinguin  caràcter  general  respecte  
del  tribut  i,  si  fos  el cas,  períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en 
curs. La petició s’haurà de formular dins dels 15 dies comptadors des de la 
notificació d’inici d’actuacions i haurà de ser atesa en el termini dels sis mesos 
següents a la sol·licitud. 
 
2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada 
degudament a l’obligat tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s’hi 
assenyala i tingui a disposició del personal inspector o aporti la documentació i els 
altres antecedents que s’hi demanen, o personant-se la Inspecció sense prèvia 
notificació en les empreses, oficines, dependències, instal·lacions o magatzems 
d’aquell, i es desenvoluparan amb l’abast, les facultats i els efectes que estableixen 
la Llei general tributària i la normativa dictada per a desenvolupar-la. 
 
3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a 
l’obligació tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat 
dels elements d’aquesta obligació i així s’adverteix en la comunicació d’inici 
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d’actuacions o en la de modificació de les ja iniciades. En aquest últim cas, si 
s’haguessin acabat amb una liquidació provisional, els fets regularitzats en 
l'actuació no podran tornar a ser objecte d’un nou procediment. 
 
4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de 
representant, que haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol 
mitjà vàlid en Dret que en deixi constància fidedigna. En aquest cas, les  actuacions  
corresponents  s’entendran  realitzades  amb  l’obligat  tributari,  fins  que  aquest  
no  revoqui  de manera fefaent la representació i n’hagi  assabentat a la Inspecció. 
 
5.  El  personal  inspector  podrà  entrar  a  les  finques,  als  locals  de  negoci  i  a  
qualsevol  lloc  on  es  desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin 
béns subjectes a tributació, es produeixin fets imposables o supòsits de fet de les 
obligacions tributàries o n’existeixi alguna prova, quan es consideri necessari per a 
la pràctica de l’actuació  inspectora.  Si  es  tracta  del  domicili  constitucionalment  
protegit  d’un  obligat  tributari,  caldrà  el  seu consentiment previ o, si no ho 
dóna, l’oportuna autorització judicial. 
 
6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la 
Inspecció qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb 
independència de la qualificació prèvia que aquest els hagués donat. 
 
7.  En  el  decurs  de la  comprovació s’haurà  d’examinar si  han  concorregut  o  
no en  els  períodes  afectats  les condicions  o  els  requisits  exigits  al  seu  
moment  per  a  concedir  o  reconèixer  qualsevol  benefici  fiscal.  Si s’acredités 
que no ha estat així, la Inspecció podrà regularitzar la situació de l’obligat tributari 
sense necessitat de procedir a la revisió prèvia de l’acte originari de concessió o 
reconeixement. 
 
8. Les actuacions d’Inspecció dels tributs es documentaran en diligències,  
comunicacions,  informes,  actes  i  la resta  de  documents  en  què  s’incloguin  
actes  de  liquidació  i  altres  acords  resolutoris.  Les  actes  són  els documents  
públics  que  estén  la  Inspecció  amb  la  finalitat  de  recollir-hi  els  resultats  de  
les  seves  actuacions, proposant-hi,  a més, la regularització que escaigui o 
declarant-hi que la situació tributària de l’obligat és correcta.  
 
Les  actes  fan  prova  dels  fets  que  motiven  la  seva  formalització,  llevat  que  
s'acrediti  el  contrari;  si  els  obligats tributaris  accepten  els  fets  hi  recollits,  
aquests  es  presumeixen  certs  i  només  podran  rectificar-se  mitjançant prova 
d'haver incorregut en un error de fet. 
 
9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a 
l’inspector en cap que es fan en la normativa estatal d’aplicació directa ho són a 
l’òrgan municipal que exerceixi aquesta funció i, en altre cas, a l’Alcalde. 
 
Article 53.- Terminació de les actuacions inspectores 
 
1.-Les  actuacions  inspectores  hauran  de  prosseguir  fins  enllestir-les,  en  un  
termini  màxim  de  18  mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins 
que s’hagi d’entendre notificat l’acte administratiu resultant d’aquestes, o de 27 
mesos si l'import net de la xifra de negocis de l'obligat tributari és igual o superior 
al requerit per a auditar els seus comptes, i s'informarà d'aquest termini en la 
comunicació d'inici d'actuacions. No obstant això, aquest termini es podrà 
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suspendre perllongar motivadament per les circumstàncies previstes als paràgrafs 
4t i 5è de l'article 150 de la Llei general tributaria. 
 
2.-Les actuacions inspectores es donaran per acabades quan, a judici de la 
Inspecció, s’hagin obtingut les dades i  les proves  necessàries  per a  fonamentar-
hi la  regularització  que  calgui  o  per  a  considerar  correcta  la situació tributària 
de l’obligat. Tot just en aquest moment es notificarà l’inici del tràmit d’audiència 
previ a la formalització de les actes i, a més, es podrà fixar a la mateixa notificació 
el lloc, data i hora per a estendre-les. 
 
3.  Les  actes  d’inspecció  seran  de  conformitat,  de  disconformitat  o  amb  
acord.  Si  l’obligat  tributari  o  el  seu representant no compareixen el dia 
assenyalat o es neguen a rebre-les o a subscriure-les, s’han d’estendre actes de  
disconformitat. La negativa a signar-les es considerarà un refús de la notificació i 
en cas d'incompareixença el termini es comptarà fins la data que s'hagi fet un 
intent de notificació que contingui el text íntegre de la resolució. 
 
4.-  Les  actes  que  estengui  la  inspecció  tributària  municipal  tindran el  
contingut,  tramitació  i  efectes  que estableixen els articles 153, 155, 156 i 157 de 
la Llei general tributària i la normativa dictada per a desenvolupar-los. 
 
5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de 
conformitat o disconformitat, es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui 
al·legar tot allò que convingui al seu dret en relació amb la proposta de 
regularització que es vagi a formular. 
 
6.  L’autorització  per  subscriure  un  acta  amb  acord  s’ha  d’atorgar  amb  
caràcter  previ  o  simultani  per  l’òrgan competent per a liquidar o, en altre cas, 
per l’Alcalde.” 
 
 
Modificacions de l’Ordenança fiscal núm.1, reguladora de l’Impost sobre béns 
immobles 
 
Es modifiquen els articles 4t i 5è, que queden redactats de la següent manera: 
 
“Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa 
 
1. Gaudiran d’exempció els següents béns: 
 
a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les 
Entitats locals estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat 
ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris. 
 
b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna. 
 
c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol 
i la Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment 
reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació 
subscrits. 
 
d) Els de la Creu Roja Espanyola. 
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e) Els immobles als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis 
Internacionals. 
 
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent 
reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o 
el suro. 
 
g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables 
per a l’explotació de les esmentades línies. 
 
h) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, 
total o parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície 
afectada a l’ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb 
el titular de l’activitat. 
 
i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès 
cultural, conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de 
l’impost. 
 
Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions 
econòmiques, tret que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció 
previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense fins lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a 
l'impost a títol de contribuent recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o 
les entitats locals, o sobre organismes autònoms de l'Estat o entitats de dret públic 
d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals. 
 
j) La superfície de les forest en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració 
de masses d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per 
l’Administració forestal. 
 
Aquesta exempció té una durada de quinze anys, comptats a partir del període 
impositiu següent al que es realitzi la sol·licitud. 
 
k) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 
2 d’aquesta Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 
de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius 
fiscals al mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes 
de l’Impost sobre Societats. 
 
L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què les 
entitats sense fins lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal 
especial establert per a aquestes entitats. 
 
Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius 
següents, en tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense 
fins lucratius, i mentre no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial. 
 
2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat els següents béns: 
 
a) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50 per cent 
durant el termini de tres anys, comptats des de l’exercici següent al d’atorgament 
de la qualificació definitiva. 
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La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en 
qualsevol moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i 
tindrà efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud. 
 
b) Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics 
de les Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra.” 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable 
 
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles: 
 
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 euros. 
 
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida 
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 
euros. 
 
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l’impost els immobles 
que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 
 
3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de 
titulars de família nombrosa en la data de meritació de l’impost, tindran dret a una 
bonificació del 50 per cent en la quota íntegra, sempre que l’immoble de què es 
tracti tingui un valor cadastral inferior a 75.000 euros i constitueixi l’habitatge 
habitual de la família.  
 
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu 
en el padró municipal d’habitants.  
 
4. Gaudiran d’exempció els immobles destinats a centres sanitaris, la titularitat dels 
quals correspongui a l’Estat, la Comunitat Autònoma o les Entitats locals i pertanyin 
a alguna de les categories següents:  
 
a) Hospital públic gestionat per la Seguretat Social.  
b) Hospital públic que ofereixi alguns serveis de forma gratuïta.  
c) Centres d’assistència primària, d’accés general.  
d) Garatge de les ambulàncies que pertanyin als centres que gaudeixen 
d’exempció.  
 
5.- Durant els cinc primers exercicis següents al de finalització del termini de tres 
anys de bonificació de concessió obligatòria per als habitatges de protecció oficial, 
definit en l’article 4.2.a), gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 en la quota 
íntegra de l’impost aquells que hagin obtingut la bonificació del primer període, 
sense que sigui necessària la seva sol·licitud.” 
 
 
Es modifica l’article 6è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 6.- Base imposable i base liquidable 
 
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles. 
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Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els 
casos i de la manera previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari. 
 
2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les 
reduccions que legalment s’estableixin. 
 
3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració 
col·lectiva, és competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible 
davant el Tribunal Economicoadministratiu Regional de Catalunya. 
 
4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la 
tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de 
discrepàncies i inspecció cadastral, en el supòsit que l’Ajuntament hagi assumit 
aquesta competència legalment. 
 
5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a 
conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o de 
ponències especials, segons els casos, la reducció s’aplicarà durant nou anys a 
comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors, segons es determina en els 
apartats següents. 
 
6. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base 
imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una 
nova ponència de valors especial superi el doble del que, com immoble d’aquesta 
classe, tingués prèviament assignat. En defecte d’aquest valor, es prendrà com a 
tal el 40 per cent del què resulti de la nova ponència. 
 
Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense que sigui necessari que els subjectes 
passius de l’Impost la sol·licitin. 
 
7. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un 
coeficient reductor, únic per a tots els immobles (de la mateixa classe) del municipi, 
a un component individual de la reducció calculat per a cada immoble. 
 
El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà 
disminuint en 0,1 anualment fins la seva desaparició. El component individual de la 
reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l’immoble 
i la base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor d’aquell. 
 
8. El valor base, en cas de tractar-se de béns urbans, serà el què s’indica a 
continuació en cadascun dels següents casos:  
 
a) Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles 
d’inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener 
de l’any anterior a l’entrada en vigor de les ponències de valors, no s’hagi modificat 
el seu valor cadastral en el moment de l’aprovació de les mateixes, el valor base 
serà l’import de la base liquidable que, d’acord amb les alteracions esmentades, 
correspongui a l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor dels nous valors 
cadastrals.  
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b) Per als immobles el valor cadastral dels quals s’alteri abans de finalitzar el 
termini de reducció com a conseqüència de procediments d’inscripció cadastral 
mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i 
inspecció cadastral, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor 
cadastral per l’increment mig de valor del municipi, determinat per la Direcció 
General del Cadastre.  
 
En aquests casos no s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i el coeficient 
reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels 
immobles del municipi.  
 
c) Per a aquells immobles on l'actualització del valor cadastral per aplicació dels 
coeficients establerts en les lleis de pressupostos generals de l'Estat determini un 
decrement en la base imposable dels immobles, el valor base serà la base 
liquidable de l'exercici immediatament anterior a dita actualització. 
 
d) El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts 
com a conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva previstos en la 
normativa cadastral, exceptuats els de caràcter general, que tinguin lloc abans de 
finalitzar el termini de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva entre el 
nou valor cadastral i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà per l’últim 
coeficient reductor aplicat.  
 
e) El component individual, en el cas d'actualització de valors cadastrals per 
aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de pressupostos generals de l'Estat 
que impliquin un decrement de la base imposable dels immobles, serà, en cada 
any, la diferència positiva entre el valor cadastrals resultant de dita actualització i el 
seu valor base. Dita diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat. 
 
El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l’any anterior a l’entrada en 
vigor del nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior 
classificació.  
 
En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la que tenien, 
el valor base es calcularà d’acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior. 
 
9. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti a la totalitat dels 
immobles, el període de reducció finalitzarà anticipadament i s’extingirà el dret a 
l’aplicació de la reducció pendent. 
 
10. Tractant-se de béns immobles de característiques especials el component 
individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor 
cadastral que correspongui a l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i el 
doble del valor a què es refereix l'apartat 6 que, a aquests efectes, es prendrà com 
valor base. 
 
11. En cas de tractar-se de béns rústics construïts, el component individual de la 
reducció a què es refereix l'apartat 5 d'aquest article serà, en cada any, la 
diferència positiva entre el primer component del valor cadastral de l’immoble 
(Valor del sòl ocupat per la construcció + valor de la construcció) en el primer 
exercici de la seva vigència i el seu valor base. 
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Aquest valor base serà el resultat de multiplicar el citat primer component del valor 
cadastral de l’immoble pel coeficient, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que 
s’estableixi a l’ordenança fiscal de l’impost. En defecte de determinació per 
l’ordenança, s’aplicarà el coeficient 0,5. 
 
12. La reducció establerta en aquest article s’aplicarà deduint la quantia 
corresponent de la base imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels 
seus valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat.” 
 
 
Es modifica l’article 7è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec 
 
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus 
de gravamen. 
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,768% per cent quan es tracti de béns urbans i el 
0,798 per cent quan es tracti de béns rústics. 
 
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials 
serà el 1,05 per cent. 
 
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les 
bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.” 
 
 
Es modifica l’article 8è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 8.- Normes de gestió 
 
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4: 
 
1.1. Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j) es requerirà que el 
subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions 
adquireixin fermesa. En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits 
exigibles per a l’aplicació de l’exempció. 
 
1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és 
acumulable amb la bonificació de l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització, 
construcció i promoció immobiliària). 
 
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir 
d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia. 
 
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5: 
 
2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels 
apartats 1.a) i 1.b) es refereix a l’import de la quota líquida anual. 
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L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes 
relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el 
municipi d’imposició. 
 
2.2. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2 comprendrà des del 
període impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a 
l’acabament d’aquestes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres 
d’urbanització, construcció o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es pugui 
excedir de tres períodes impositius. 
 
Per a gaudir de l’esmentada bonificació els interessats hauran de sol·licitar-la, 
acompanyar la següent documentació i complir els següents requisits: 
 
a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat. 
 
b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, 
que es farà mitjançant certificació de l’Administrador de la Societat, o fotocòpia de 
l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de l’Impost sobre Societats. 
 
c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’aportar-se fotocòpia 
de la llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant 
l’Ajuntament. 
 
d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti 
identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la 
referència cadastral. 
 
e)Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la 
construcció/urbanització/rehabilitació, objecte de la sol·licitud. 
 
f) Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat. 
 
g) Per tal de determinar l'inici del període bonificable, caldrà acreditar la data del 
començament efectiu de les obres mitjançant l'aportació de l’acta de replanteig o 
del certificat d'inici de les obres signat pel tècnic competent i visat pel col·legi 
professional corresponent. El termini per la presentació dels esmentats documents 
serà de dos mesos des que es van produir els fets i, en tot cas, abans que la 
liquidació tributària adquireixi fermesa. 
 
h) Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà acreditar 
l’estat efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es realitzin obres 
d'urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat corresponent; sempre 
dins dels quinze dies primers del gener següent i, en tot cas, abans que la 
liquidació tributària adquireixi fermesa. 
 
2.3. Titulars de família nombrosa.  
 
Per a gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la 
següent documentació:  
 
- Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’Administració competent.  
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- Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera 
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.  
 
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de 
vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les 
circumstàncies familiars.  
 
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.  
 
Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada 
abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.  
 
En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en 
el seu cas, a l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies 
nombroses empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el 
reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar 
novament el títol en els anys posteriors al venciment d’aquest.  
 
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos 
copropietaris, la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de 
famílies nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat 
que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família 
nombrosa. 
 
2.4. Immobles destinats a centres sanitaris públics.  
 
Per a gaudir d’aquesta exempció, caldrà sol·licitar-la i adjuntar els següents 
documents:  
 
- Còpia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar de manera 
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.  
 
- Informe tècnic sobre la dotació, equipament i estat de conservació de les 
instal·lacions, que permetin prestar un servei sanitari de qualitat.  
 
-Certificat emès per l’òrgan de l’Administració pública al que estiguin adscrits, 
acreditatiu de la titularitat, del seu caràcter de centre sanitari i de l’ús de l’immoble. 
 
Per a gaudir de l'exempció es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada 
abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.”  
 
 
Es modifica l’article 10, que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 10.- Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds  
 
1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable 
de l’impost, a què es refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança estan obligats a 
declarar les circumstàncies determinants d’una alta, baixa o modificació de la 
descripció cadastral dels immobles, excepte en els supòsits d’exempció previstos en 
aquest article.  
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2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’escaigui, els següents fets, 
actes o negocis:  
 
a) La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, demolició o 
enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a 
tal les obres o reparacions que tinguin per objecte la mera conservació i 
manteniment dels edificis, i les que afectin només a característiques ornamentals o 
decoratives.  
 
b) La modificació d’ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.  
 
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.  
 
d) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.  
 
e) La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió 
administrativa i dels drets reals d’usdefruit i de superfície.  
 
f) Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels 
copropietaris, o els cotitulars de les entitats de l’article 35.4 de la Llei general 
tributària.  
 
g) Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin 
reglamentàriament.  
 
3.- Podrà formular sol·licitud de baixa en el Cadastre Immobiliari, que 
s’acompanyarà de la documentació acreditativa corresponent, qui, figurant com 
titular cadastral, hagués cessat en el dret que va originar l’esmentada titularitat. 
 
4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l’Ajuntament o davant 
la Gerència Regional del Cadastre.  
 
5. L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan 
la transmissió suposi exclusivament l’adquisició o consolidació de la propietat de la 
totalitat de l’immoble; es formalitzi en escriptura pública o se sol·liciti la seva 
inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de l’acte 
translatiu del domini, sempre que, a més, s’hi acrediti la referència cadastral 
mitjançant l’aportació d’un dels documents següents:  
 
a) Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l’òrgan 
que actuï per delegació.  
b) L’últim rebut pagat de l’Impost sobre béns immobles.  
 
6. Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, 
l'Ajuntament podrà exigir l’acreditació de la presentació de la declaració cadastral 
de la nova construcció.” 
 
 
Es modifica l’article 12, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 12.- Règim d’ingrés  
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1.- El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es 
determinarà cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al 
Butlletí Oficial de la Província.  
 
Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment 
periòdic gaudiran d’un fraccionament del deute en quatre fraccions. Les dates del 
càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes assenyalats en el 
paràgraf anterior. 
 
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats 
per la Llei general tributària, que són:  
 
a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes 
posterior.  
b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon 
mes posterior.  
 
2.-Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats 
anteriors sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que 
comporta que s’exigeixin els recàrrecs del període executiu i els interessos de 
demora previstos a la Llei general tributària.” 
 
 
Modificacions de l’Ordenança fiscal núm.2 reguladora de l’Impost sobre activitats 
econòmiques 
 
Es modifica l’article 6è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 6.- Procediment de concessió de beneficis fiscals  
 
1.-Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als articles 4t i 
5è d’aquesta ordenança, quan no tinguin regulat un termini específic de 
presentació, s’han de presentar durant el primer trimestre de l’any, o juntament 
amb la declaració d'alta per l’impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i 
hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant això, els 
beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran 
efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre 
que en la data d’acreditament del tribut haguessin concorregut els requisits 
legalment exigibles per al seu gaudiment. 
 
2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la 
data de presentació de la sol·licitud.” 
 
Modificacions de l’Ordenança fiscal núm. 3 reguladora del’Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica 
 
 
Es modifica l’article 9è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 9.- Padrons  
 
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el 
pagament de les quotes anuals de l’impost es realitzarà en el període de cobrament 
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que es fixarà cada any i que es farà públic mitjançant els corresponents edictes al 
Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es 
cregui més adients. En cap cas el període de pagament voluntari serà inferior a dos 
mesos.  
 
2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes 
corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.  
 
Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de 
Trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, 
transferències i canvis de domicili. Tanmateix, es podran incorporar també altres 
informacions sobre baixes i canvis de domicili de què pugui disposar l’Ajuntament.”  
 
 
Modificacions de l’Ordenança fiscal núm. 4 reguladora del’Impost sobre l’increment 
dels terrenys de naturalesa urbana 
 
Es modifica l’article 2n que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 2n.- Actes no subjectes 
 
No estan subjectes a aquest Impost:  
 
1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les 
adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i 
transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 
 
2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a 
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o 
divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 
 
3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble a favor d'un dels copropietaris 
efectuada com a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns constituïda 
sobre un immoble de naturalesa indivisible. 
 
4.-L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives 
d'habitatges a favor dels seus socis cooperativistes. 
 
5.-Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de 
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de 
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en 
proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 23 del Text 
Refós de la Llei del sòl i la rehabilitació urbana, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2008, de 20 de juny. No obstant això, si el valor de les parcel•les adjudicades a 
un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel 
mateix, l'excés d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost. 
 
6.- La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat 
dret real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que 
va ser constituït. 
 
7.- Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les 
quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de 
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branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys 
que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de 
novembre, de l'Impost sobre Societats, quan no estiguin integrats en una branca 
d'activitat. 
 
8.- Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de 
transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en 
compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a 
favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració 
bancària.  
 
9.- Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat 
de crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els 
esmentats immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de 
deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i 
promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de 
sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. 
 
10.- Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de 
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la 
disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de 
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats 
participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del 
capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment 
immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa. 
 
12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat 
de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les 
entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons 
d'actius bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 
9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
13. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats 
fons d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de 
l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst 
en l'apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de 
novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
14. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a 
conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat 
anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 
10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, 
sobre societats anònimes esportives. 
 
En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre 
d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha 
interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions citades en els 
apartats anteriors.” 
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Es modifica l’article 9è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 9è.- Període de generació i meritament 
 
1. L'impost es merita:  
 
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius 
o per causa de mort, en la data de la transmissió. 
 
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del 
domini, en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió. 
 
2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de 
valor que grava l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets 
transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de 
la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del 
domini sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar 
les fraccions d'any. 
 
3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de 
la transmissió: 
 
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, 
quan es tracti de documents privats, la de la seva presentació davant l'Ajuntament. 
 
b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant. 
 
c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret 
d’adjudicació que hagi esdevingut ferm. 
 
d) En les expropiacions forçoses, la data de l’acta de pagament i ocupació. 
 
4. El període de generació no podrà ser inferior a un any.” 
 
 
Modificacions de l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres 
 
Es modifiquen els articles 5è i 6è, que queden redactats de la següent manera: 
 
“Article 5è.- Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva 
 
Està exempta de pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, 
instal·lació o obra de la qual sigui propietari l’Estat, les comunitats autònomes o les 
entitats locals que, tot i estar subjectes a l’impost, vagin a ser directament 
destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, 
sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, tot i que la seva gestió es 
porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d’obres d’inversió nova 
com de conservació. 
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Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 
1.- Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès 
o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric 
artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una 
bonificació de fins el 95% en la quota de l’impost. 
 
En particular, i pel que fa al foment de l’ocupació, podran ésser declarades 
d’especial interès o utilitat municipal els actes subjectes a l’impost destinats a 
l’establiment, adequació, millora o modernització de béns immobles afectes a 
activitats econòmiques, amb els següents percentatges de bonificació: 
 
Bonificació del 50% quan es tracti d’obres amb superfície fins a 1.000 m2 
Bonificació del 35% quan es tracti d’obres amb superfície entre 1.001 i 3.000 m2 
Bonificació del 25% quan es tracti d’obres amb superfície de més de 3.000 m2 
La sol·licitud de bonificació es presentarà en els terminis i condicions establerts en 
l’apartat 3r d’aquest article. 
 
No podran beneficiar-se de la bonificació aquells subjectes passius de l’impost que 
incorrin en qualsevol de les circumstàncies següents: 
 
No estiguin al corrent en el pagament de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals 
 
Els que iniciaren les obres, construccions i instal•lacions sense gaudir de la 
corresponent llicència, sense perjudici del que pugui dictar el Ple de la Corporació. 
 
La proposta d’atorgament haurà de ser informada, en tot cas, pels serveis tècnics 
municipals, i en el supòsit del segon paràgraf de l’apartat 1r, també per l’àrea de 
Promoció Econòmica. 
 
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de 
la majoria simple dels seus membres. 
 
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les 
construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un 
supòsit i l’interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà 
aquell al qual correspongui la bonificació d’import superior. 
 
2.- Gaudiran d’una bonificació equivalent al 90 per cent de la quota de l’impost el 
cost de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions 
d’accés i habitabilitat dels discapacitats. 
 
La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si 
s’escau, les bonificacions a que es refereixen els paràgrafs anteriors. 
 
3.-Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats 
anteriors s’han de presentar juntament amb l’autoliquidació regulada a l’apartat 1 
de l’article 9è d’aquesta ordenança i hauran d’anar acompanyades de la 
documentació acreditativa. 
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En el cas de les bonificacions de l’apartat 1r, 2n paràgraf, d’aquest article, aquesta 
documentació inclourà: 
-La memòria tècnica on quedi reflectida la instal•lació proposada. 
-El cost de les inversions realitzades. 
-Documentació acreditativa de l’activitat econòmica a la qual està subjecte 
l’immoble sobre el que es realitzarà l’obra. 
 
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost 
parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es 
demana el benefici fiscal. 
 
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la 
data de presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la 
sol·licitud ha d’entendre’s desestimada.” 
 
 
Modificacions de l’Ordenança fiscal núm.13 reguladora de la 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 
 
Es modifiquen els articles 6è i 7è, que queden redactats de la següent manera: 
 
“Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes als apartats següents: 
 
PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS 
SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I 
RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
 

Epígraf 1.- Parades i atraccions, comprensiu de:  
Casetes: Queden incloses en aquesta modalitat les parades tipus: tir, pesques, 
curses de camells, xurreries i similars.  
Atraccions infantils mecàniques: Hi queden incloses les atraccions tipus: cavallets, 
valadors, miniescalèxtric, babys i similars: 
Atraccions infantils no mecàniques. Hi queden incloses les atraccions tipus: globus, 
pistes americanes, llits elàstics i similars.  
Atraccions mecàniques no infantils. Hi queden incloses les atraccions tipus: 
saltamontes, nube, looping, toros martell i similars. 
 
Per atraccions de menys de 10 m2 18 €/m2 
Per atraccions de 10 m2 a 30 m2 10 €/m2 
Per atraccions de 31 m2 a 50 m2  8 €/m2 
Per atraccions de 51 m2 a 150 m2  7 €/m2 
Per atraccions de més de 150 m2   5 €/m2 
Fira d’artesania de setembre   4 €/m2 
Viatge carrilet Festa Petita 8 de setembre  0,20 

€/viatge 
  
Epígraf 2.- Circs  
Instal·lacions de circs i altres espectacles similars. Preu dia 93,70€ 
Fiança per respondre de danys en instal·lacions municipals 643,43€  
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Epígraf 3. Parades, venda al carrer i ambulant en general   
1. Per cada metre quadrat. Diari  7,51€  
2. Per cada metre quadrat. Mensual 52,48€  
3.- Per cada carro de gelats, caramels. Etc. Diari 11,24€  
4.- Per cada carro de gelats, caramels. Etc. Mensual 59,97€  
5.- Per cada enllustrador, emolets, etc. Diari 7,51€  
6.- Per cada enllustrador, emolets, etc. Mensual 44,98€  
7. Per cada fotògraf ambulant. Diari 13,72€  
8. Per cada fotògraf ambulant. Mensual 89,96€  
9. Xurreries i silimars. Diari 7,51€  
10. Xurreries i similars. Mensual 59,97€  
11. Qualsevol altre tipus de venda ambulant no especificada. Diari 7,29€  
12. Qualsevol altre tipus de venda ambulant no especificada. Mensual 58,28€  
13. Per ocupació via pública, parc, jardins o locals municipals per 
rodatge de spots publicitaris, vídeos i pel·lícules. Per dia i/o fracció i 
emplaçament 557,19€ 
14. Idem per seccions fotogràfiques en carrers, parcs, jardins o locals 
municipals amb caràcter professional o publicitari: Per dia i/o fracció 185,74€ 

 
UTILITZACIÓ DE CASETES I LLOCS DE VENDA AL MERCAT  MUNICIPAL 
 

Epígraf 1.- Casetes i llocs venda al mercat municipal EUR 
1. Per cada caseta senzilla de venda (mensual) 24,07 € 
2. Per cada caseta doble de venda (mensual) 35,90 € 
3. Per cada parada senzilla de venda de peix (mensual) 31,76 €  
4. Per cada parada doble de venda de peix (mensual) 47,54 €  
5. Per cada parada senzilla de venda de fruita i verdura (mensual) 15,96 €  
6. Per cada parada doble de venda de fruita i verdura (mensual) 23,89 €  
7. Per cada parada angular (mensual) 23,89 €  
8. Per cada parada senzilla de caràcter eventual, (diari) 2,65 €  
Mòdul (mensual) 1,76 € 
Magatzem (mensual) 8,99 € 

Epígraf 2.- Mercat  ambulant (anual) 
 62,41 
€/lineal 

 
OCUPACIÓ DE TERRENYS DE LA PLATJA DURANT LA TEMPORADA ESTIVAL 
 

 EUR 
a) Hamaques, sellons, ombrel·les, etc. Unitat/Temporada   9,57 € 
b) Patins, Unitat/Temporada   22,72 € 
c) Canoes i barques. Unitat/Temporada  57,39 € 
d) Llicència per instal·lar bar o similar. m2/temporada  59,77 € 
e) Llicència per instal·lar bar o similar al Passeig Marítim, m2/temporada   64,78 € 
f) Terrasses, m2/temporada 4,19 € 
g) Terrasses al Passeig Marítim, m2/temporada  6,58 € 
h) Llicència per instal·lar bar o similar als números 1 i 10, m2/temporada   71,73 € 

 
2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de 
licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la 
proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 
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Article 7è.- Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests 
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou 
sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la 
taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions 
de les quals derivin els aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança. 
 
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament 
de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, 
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en l’ocupació. 
 
5. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la taxa els participants en fires i mercats 
organitzats per l’Ajuntament que tinguin per finalitat promoure la dinamització 
econòmica del municipi i que siguin declarades d’utilitat municipal. La declaració 
haurà d’esser aprovada pel Ple. 
 
6. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la taxa, les gravacions que responen a 
reportatges o informacions de caire periodístic que enregistrin a Canet per tal de 
difondre informació d’interès públic, això com els documentals i gravacions de caire 
divulgatiu i promocional de la localitat.” 
 
 
Modificacions de l’Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la Taxa per llicències o 
la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 
 
Es modifica l’article 6è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 6.- Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 
 
 EUROS 
1.-Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
           - Amb llicència: 
           - Sense llicència: 

 
168,21 € 
301,81 € 

2.-Comunicacions prèvies. 
           - Amb comunicació prèvia: 
           - Sense comunicació prèvia: 

 
 28,71 € 
  103,26 € 

3. Tramitació de llicència d'obra major de projecte bàsic o conjuntament amb 
l'executiu: 
   - Amb llicència: 
           - Mínim: 
           - Preu per m2 a construir (Obra nova) 
           - Preu per m2 a construir (Ampliació) 
           - Preu per m2 a construir (Reforma) 
   - Sense llicència: 
           - Mínim: 
           - Preu per m2 a construir (Obra nova) 
           - Preu per m2 a construir (Ampliació) 

 
 
 
333,96 € 
3,34 €/m2 
2,51 €/m2 
1,67 €/m2 
 
617,83 € 
6,18 €/m2 
4,64 €/m2 
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           - Preu per m2 a construir (Reforma) 3,09 €/m2 
4. Tramitació de llicència d'obra major de projecte executiu 244,93 € 

5.-Prórroga de llicència d’obres  67,59 € 

6. Comprovació de les primeres utilitzacions i ocupacions comunicades: 
           - Part fixa: 
           - Part variable 

 
 
300,46 € 
0,75 €/m2 

7. Certificats d’aprofitament urbanístic 142,54 € 
8. Tramitació de llicències de divisió horitzontal 213,07 € 

9. Tramitació de llicències de deslindaments de terrenys urbans- alineacions-
rasants 

354,07 € 

10. Tramitació de llicències de planejament- PAU 1.461,25 € 
11. Tramitació de llicències de planejament- Modificacions puntuals de 
Normativa 

1.959,76 € 

12. Tramitació de llicències de planejament- Plans Parcials 1.959,76 € 
13. Tramitació de llicències de planejament- Projecte de Reparcel·lació 2.481,01 € 

14. Tramitació de llicències de planejament- Projectes d'Urbanització 1.461,25 € 
15. Tramitació de llicències d'expedients de ruïna 1.754,55 € 
16. Inspeccions per comprovar l’adequació d’habitatges  

  90,25 € 
17. Informes sense visita 177,76 € 
18. Informes amb visita externa 289,25 € 
19. Certificacions: 
  - Certificacions que no requereixen informe tècnic: 
  - Certificacions que requereixen treball tècnic: 

 
  23,51 € 
142,54 € 

20. Recerca d'expedients urbanístics 136,20 € 
 
2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la 
llicència o quan l'activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el desistiment 
es formula abans de que l'ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, les 
quotes que s'hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s'assenyalen en el 
número anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament. 
Altrament, no és retornarà cap import.” 
 
 
Modificacions de l’ordenança fiscal núm.30, reguladora de la Taxa per la prestació 
de serveis en edificis de propietat municipal 
 
Es modifica l’article 6è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 6è.- Quota tributària.  
 
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels serveis sol·licitats o 
utilitzats.  
 
A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 
 
EPÍGRAF I.- UTILITZACIÓ, VIGILÀNCIA I NETEJA DE LA SALA DE 
PLENS  
Per utilització, vigilància i neteja de la sala de plens 179,97 € 
  
EPÍGRAF II.- VISITES MODERNISTES I MUSEU DOMÈNECH I 
MONTANER  
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II.1.-Entrada individual        
Adults 3,00 € 
Jubilats, aturats, estudiants i biblioteques  2,00 € 
Menors de 12 anys  gratuït 
II.2.-Visites comentades a grups de més de 10 persones    
Adults  5,00 € 
Jubilats, aturats, estudiants i bibl oteques 4,00 € 
Menors de 12 any  acompanyats  gratuït 
Centres formatius de Canet                     gratuït 
Altres centres formatius 2,00 € 
Centres hospitalaris/geriàtrics 2,00 € 
II.3.-Rutes exteriors a partir de 10 persones   
Adults  7,00 € 
Jubilats, aturats, est diants i biblioteques  6,00 € 
Ce tres formatius de Canet gratuït 
II.4.-Empreses touroperadors   
El 50% del programa escollit, excepte en el cas del preu escolar  
Suplement opcional de degustació de vitralls  3,00 € 
Suplement opcional en el cas de tallers  1,00 € 
  
EPÍGRAF III.- UTILITZACIÓ DELS ESPAIS CULTURALS  
III.1.Sala exposicions  
Per setmanes (temporada d’estiu) o per 15 dies (temporada 
d’hivern).  

50  € (inclou la neteja 
un cop a la setmana) 

  
III.2. Utilització envelat  
Festes particulars/privades 600’00 € 
Festes particulars d’interés social  (festa dels 40 anys, del 60, etc.) 32,00 €/hora 

Entitat del poble 

Subvenció equivalent 
a l’import de la taxa 
fixada a l’envelat 
municipal 
 

III.3. Biblioteca o museu:  
3.1 Conferència cogestionada amb l’Àrea de Cultura 
(Inclou vigilància i neteja de l’esplai) 0,00€ 
3.2 Conferència pròpia 32,67 € 

3.3 Personal de vigilància (imprescindible) 
16,33 €/hora o 
fracció 

3.4 Personal de muntatge i desmuntatge 
16,33 €/hora o 
fracció 

EPÍGRAF IV.- SALA D’ACTES I LA CUINA DE LA MASOVERIA  
Empreses i particulars: 200 €. 
Activitats i celebracions juvenils: 100 €. 
Administracions de finques:100 € 
 
Les empreses i particulars, a més del pagament de la taxa, hauran de 
dipositar una fiança de 100 € per garantir la neteja de la 
dependència, amb les exempcions següents: 
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Les administracions de finques.  
Les entitats del municipi, legalment inscrites en el Registre d’entitats 
veïnals del municipi. No obstant l’anterior, l’entitat que no empri 
correctament l’espai o materials municipals quedarà obligada a la 
prestació de fiança per les subsegüents ocasions, sens perjudici de 
fer-se càrrec del cost de neteja o de reparació efectuada pel seu mal 
ús.” 
 
 
EPÍGRAF V.-ENTRADA D’ESPECTACLES  
Tarifa A 2,80 € 
Tarifa B  10,00 € 
Tarifa C 20,00 € 
(Els menors de 12 anys no paguen llevat dels espectacles infantils) 
 

1. L’entrada individual de la Casa Museu Lluís Domènech i 
Montaner serà gratuïta durant el primer diumenge de cada 
mes, així com, aquells dies corresponents a les celebracions 
puntuals (Dia Internacional del Museu i Dia Internacional del 
Patrimoni).” 

 
  
EPÍGRAF VI.-UTILITZACIÓ DE MATERIALS DE L’AJUNTAMENT  
- Canó de projecció (Preu bombeta que es fonen molt sovint) 32,67 € 
- Cessió de material:  

a) Transport (Existeix transport pel sol·licitant però                      
no es fa càrrec del muntatge i desmuntatge)  

          De dilluns a dissabte 13,60 € hora o fracció 
          Diumenges i festius 15 € hora o fracció 

          Festes de Sant Pere, Nadal i festa petita 22,40 € hora o fracció 

b) Transport i muntatge (Seran un mínim de 2 persones)  
         De dilluns a dissabte 13,60 € hora o fracció 
         Diumenges i festius 15 € hora o fracció 

          Festes de Sant Pere, Nadal i festa petita 20,40 € hora o fracció 

c) Dipòsit per cadires  
       Dipòsit de 0 a 100 Cadires  49,00 € 
       Dipòsit de 101 a 200 Cadires  81,60 € 
       Dipòsit de 201 a 300 Cadires 108,90 € 
       Dipòsit de 301 a 400 Cadires 130,60 € 
       Dipòsit de + de 401 Cadires  163,00 € 
(Un 10% del dipòsit no es retornarà en concepte de lloguer)  
En cas de pèrdua o trencament s’abonarà 22,87€ per cada cadira de 
fusta  
i  17,42€ per cadira de plàstic  
 
d). Dipòsit de taules:  
          De   1 a 10 taules 32,60 € 
          De 11 a 20 taules 54.40 € 
          De 21 a 30 taules 70,80 € 
          De 31 a 40 taules 81,70 € 
(Un 10% del dipòsit no es retornarà en concepte de lloguer)  
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En cas de pèrdua o trencament s’abonarà 22,87€ per cada taula  de 
fusta  
i  17,42€ per taula de plàstic  
e) Tarima amb escala:  
Dipòsit de   
Fins a 6 x 6 metres 39,20 € 
Fins a 8 x 10 metres 56,60 € 
(Un 10% del dipòsit no es retornarà en concepte de lloguer)  
En cas de pèrdua o trencament s’abonarà 22,87€ per cada element.   
 
 
Modificacions de l’Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la Taxa pel 
subministrament d’aigua 
 
Es modifica l’article 6è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
A) TARIFES SUBMINISTRAMENT Unitats Tarifa 
Quota del servei general €/u.c./mes 6,3882 
Quota del servei reduïda (**) €/u.c./mes 4,0142 
Preu del subministrament     
Ús domèstic     

Fins a 8 m3/uc/mes (*) €/m3 0,4098 
De 8 a 16 m3/uc/mes (*) €/m3 1,6376 
De 16 a 32 m3/uc/mes (*) €/m3 2,8058 
Exces de 32 m3/uc/mes €/m3 2,9236 
Aforaments €/m3 1,6376 

Tarifa reduïda €/m3   
Fins a 8 m3/uc/mes (**) €/m3 0,1988 
De 8 a 16 m3/uc/mes (**) €/m3 0,8662 
De 16 a 32 m3/uc/mes (**) €/m3 2,1200 
Excés de 32 m3/uc/mes €/m3 2,9236 

Ús industrial/ Comercial €/m3 2,0731 
Ús agrícola €/m3 0,8786 
 
 
B) CONSERVACIÓ D'AFORAMENTS, COMPTADORS I BOQUES 
D'INCENDIS Unitats Tarifa 
Aforaments €/mes  0,52 
Comptadors i boques d'incendi   

 Diàmetre de comptador     
Fins a 13 mm €/mes 0,52 
De 15 mm €/mes 0,52 
De 20 mm €/mes 0,77 
De 25 mm €/mes 1,14 
De 30 mm €/mes 1,62 
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De 40 mm €/mes 2,14 
De 50 mm €/mes 4,71 
De 65 mm €/mes 5,25 
De 80 mm €/mes 6,00 
De 100 mm €/mes 8,50 

 
(*) Per a les unitats de convivència de més de tres membres que tinguin 
reconeguda per part de l’ACA aquesta condició, s’incrementaran els tres primers 
trams de consum en 3, 2 i 1 m3 al mes, respectivament, per cada membre 
addicional que superi els tres. 
 
(**) Aplicable a aquells titulars de pòlisses d’abonats en situació de pensionista 
majors de 65 anys, que compleixin els requisits següents: 
 

 Si viuen sols, que els ingressos anuals totals no excedeixin de dues vegades 
i mitja l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). 

 Si conviuen dues persones al mateix habitatge, que els ingressos anuals 
totals de la unitat familiar no excedeixin de quatre vegades l’Indicador Públic 
de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).” 

 
 
Es modifica la disposició final, que queda següent disposició final: 
 

“Disposició final 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Canet de Mar, a--------
---------------------------, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2017 i 
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
 
L’entrada en vigor d’aquesta ordenança queda condicionada a l’autorització, per 
part de la Comissió de Preus de Catalunya, de la proposta de tarifes informada pel 
Ple en sessió de 29 de setembre de 2016. Cas de no autoritzar-se, romandran 
vigents les tarifes aprovades anteriorment.” 

 
 
Modificació de l’Ordenança fiscal núm.28, reguladora de la Taxa per serveis de 
clavegueram 
 
Es modifica l’article 8è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 6. Quota tributària 
 

1) La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de 
clavegueram i depuració es determinarà en funció de la quantitat d’aigua, 
mesurada en metres cúbics, utilitzada en la finca urbana, a aquest efecte, 
s’aplicarà la tarifa de 0,435651 € per m3 d’aigua consumida.  
En cap cas no es podrà prendre un consum d'aigua que sigui inferior al 
mínim facturable per un subministrament. La quota que en resulti de 
considerar aquest consum tindrà el caràcter de mínima exigible. 
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Les quotes exigibles per aquesta taxa tindran caràcter trimestral i 
irreductible. La quota es calcularà sobre l’aigua consumida el mateix 
trimestre. 

 
2) La quota tributària corresponent a la concessió de llicència o autorització de 

presa a la xarxa de clavegueram s’exigirà una sola vegada i consistirà en 
una quantitat fixa de 48,2 € per habitatge local o indústria.” 

 
 
Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la Taxa per recollida, 
tractament i eliminació de residus 
 
Es modifica l’article 8è, que queda redactat de la següent manera: 
 

“Article 8. Règim de declaració i ingrés 
 
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera 
vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en 
matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i 
ingressaran, simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que 
estableix el punt 3 de l’article anterior. 
 
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació 
de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions 
corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al 
de la data en què s'hagi realitzat la declaració, o s’hagi produït la variació. 
 
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini 
l’Ajuntament mitjançant l’aprovació del calendari fiscal. 
 
Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment 
periòdic gaudiran d’un fraccionament del deute en dues fraccions. Les dates del 
càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes assenyalats en el 
paràgraf anterior.” 

 
 
Es modifica l’article 15è, que queda redactat de la següent manera: 
 

“Article 15. Règim de declaració i ingrés 
 
1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del 
servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials vindran obligats 
a practicar l’autoliquidació de la part general o bàsica de la taxa corresponent al 
primer període impositiu, en el moment de formular la sol·licitud del servei. 
 
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no 
recepció del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les 
quotes s’efectuarà en el període que aquest determini. 
 
Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment 
periòdic gaudiran d’un fraccionament del deute en quatre fraccions. Les dates del 
càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes assenyalats en el 
paràgraf anterior. 
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2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present 
Ordenança que no acreditin la contractació del servei amb un operador privat 
autoritzat, i que a 31-12-2011 figurin com a subjectes passius de la taxa per 
recollida tractament i eliminació d’escombraries comercials exigible en aquella 
data,  romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa 
establerta en la present Ordenança aprovi l’Ajuntament.” 

 
 
Modificacions de l’Ordenança fiscal núm. 31, reguladora de la Taxa per prestació de 
serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals. 
 
Es modifica l’article 6è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 6è. Quota tributària 
 
1 La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis 
d’ensenyaments especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin. 
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 
 

EPÍGRAF I.-ESCOLA D’ADULTS                           
Tarifa única curs escolar   50,00 € 
Assignatures anuals:  
Programa instrumental    20,00 € 
Programa general    40,00 € 
Assignatures quadrimestrals:  
Programa instrumental    10,00 € 
Programa general    20,00 € 

 
EPÍGRAF II.-UNIVERSITAT DE LA GENT GRAN  
1. Curs Complet (2assignatures i taller) 104,00 € 
2. Assignatures trimestrals   40,00 € 
3. Tallers   48,00 € 

 
 
Modificacions de l’Ordenança fiscal núm.32, reguladora de la Taxa per concessió de 
llicències i control de la publicitat dinàmica 
 
Es modifica l’article 6è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 6. Quota tributària. 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:  
 

EPÍGRAF I.- LLICÈNCIES DE PUBLICITAT DINÀMICA  
I.1 De publicitat manual  
I.1.a) Repartiment singular: fins a 10.000 impresos 21.56 € 
Repartiment singular: de 10.001  i 50.000 impresos 35,92 € 
Repartiment singular: De 50.001 fins 100.000 impresos 71,85 € 
Repartiment singular: De més de 100.000 impresos 107,79 € 
I.1.b) Repartiments diversos fins a 10.000 impresos 21,56 € 
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Repartiments diversos: de 10.001  i 50.000 impresos 35,85 € 
Repartiments diversos: De 50.001 fins 100.000 impresos 71,85 € 
Repartiments diversos: De més de 100.000 impresos        107,79 € 
I.2. Repartiment domiciliari de publicitat  
I.2.a) Repartiment singular: fins a 10.000 impresos 21,56 € 
Repartiment singular: de 10.001  i 50.000 impresos 35,92 € 
Repartiment singular: De 50.001 fins 100.000 impresos 71,85 € 
Repartiment singular: De més de 100.000 impresos        107,79 € 
I.2.b) Repartiments diversos fins a 10.000 impresos 21,56 € 
Repartiments diversos: de 10.001  i 50.000 impresos 35,92 € 
Repartiments diversos: De 50.001 fins 100.000 impresos 71,85 € 
Repartiments diversos: De més de 100.000 impresos        107,79 € 
I.3. Publicitat mitjançant l'ús de vehicles  
I.3.a) Exhibició singular per cada m2 o fracció d'anunci 62,87 € 
I.3.b) Exhibició de forma continuada  
En taxis 50,31 € 
En Autobusos, per cada m2 exterior 28,75 € 
En Autobusos, per cada m2 interior 21,56 € 
En vehicles de transport públic, per cada m2 21.56 € 
Persona beneficiaria publicitat 10,77 € 
En altres vehicles 21,56 € 
I.4. Publicitat oral  
I.4.a) Per actes singulars:   
De viva veu o amb ajuda de megafonia per cada període de 15 
minuts    1,44 € 
Amb mitjans audiovisuals, per cada període de 15 minuts   2,87 € 
I.4.b) Preveu anualment diversos actes de publicitat  
De viva veu o amb ajuda de megafonia per cada període de 15 
minuts    2,16 € 
Amb mitjans audiovisuals, per cada període de 15 minuts   3,58 € 
I.5. Publicitat telemàtica  
I.5.a) Campanya singular de comunicació telefònica, segons 
trucades   
Fins a 1.000 trucades 21,56 € 
De 1.001 a 5.000 trucades 43,11 € 
De més de 5.000 trucades 71,85 € 
I.5.b) Campanyes continuades, durant un any:  
Fins a 1.000 trucades 28,75 € 
De 1.001 a 5.000 trucades  50,31€ 
De més de 5.000 trucades  86,23 € 
I.5.c) Mitjançant fax, correus o mitjans informàtics:  
Fins a 1.000 trucades 35,92 € 
De 1.001 a 5.000 trucades 71.85 € 
De més de 5.000 trucades      107,79 € 
EPÍGRAF II. CONTROL DE LA PUBLICITAT  
II.1. Activitats publicitàries dels apartats I.1.a), I.2.a), I.3.b), I.4.b), 
I.5.c)  21,56 € 
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II.2. Per l'exercici de resta de control sobre activitats de publicitat  
Respecte de l'epígraf I.1.b) Repartiments diversos  
Fins 50.000 impresos 21,56 € 
De 50.001 fins a 100.000 impresos 28,75 € 
De més de 100.000 impresos 64,67 € 
Respecte de l'epígraf I.2.b) Repartiments diversos  
Fins 50.000 impresos 21,56 € 
De 50.001 fins a 100.000 impresos 28,75 € 
De més de 100.000 impresos 64,67 € 
Respecte de l'epígraf I.5.b) campanyes continuades:  
Fins a 5.000 trucades 51,56 € 
De més de 5.000 trucades 28,75 € 
Respecte de l'epígraf I.5.c) Mitjançant fax, correu o mitjans 
informàtics  
Fins a 5.000 missatges 35,92 € 
De més de 5.000  missatges 93,41 € 

 
 
Modificacions de l’Ordenança fiscal núm. 37, reguladora de la Taxa per la prestació 
del servei d’escola bressol 
 
Es modifica l’article 6è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

 
I.-Quota escolaritat 

 

Mensualitat 165,00 € 
Mensualitat 2 germans al centre 247,50 € 
Mensualitat 3 germans al centre 371,25 € 
Mensualitat família nombrosa o monoparental 148,50 € 
 
II.-Quota serveis complementaris 

 
 

½ hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 13,81 € 
1 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 27,63 € 
½ hora extra diària. Usuari esporàdic 1,89 € 
1 hora extra diària. Usuari esporàdic 3,78 € 
 
III.-Quota servei  menjador 

 
 

Menú diari i monitoratge. Usuari fix 8,20 € 
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic 8,92 € 
Berenar fix 0,72 € 
Berenar esporàdic 0,89 € 

 
2.-Gaudiran d’una reducció del 50% en la quota d’escolaritat per a les famílies 
d’aquells infants que, havent-se d’incorporar al segon cicle d’Educació infantil, 
siguin retinguts a l’escola bressol, per indicació de l’Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic (EAP) del Departament d’Ensenyament, i estiguin en situació socio-
econòmica desafavorida. Per gaudir de la reducció caldrà presentar, a més de la 
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sol·licitud, dictamen o informe de l’EAP i informe dels serveis socials en relació a la 
situació socioeconòmica.” 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica 
que es proposa al Ple l’aprovació de la modificació de diferents ordenances fiscals, 
en concret setze. La majoria d’aquestes modificacions tenen un caràcter tècnic i són 
degudes a l’adaptació a la nova normativa que disposa la Llei de procediment 
administratiu, d’una banda, la Llei de règim jurídic del sector públic i la Llei general 
tributària, de l’altra. En algunes de les ordenances, també s’ha aprofitat per 
introduir una millora en el text, per fer-les més entenedores. Les ordenances que es 
modifiquen amb caràcter econòmic són les següents: en primer lloc, pel que fa a 
l’impost sobre béns immobles, es redueix el tipus de gravamen municipal i es passa 
del 0,825% actual al 0,768%. Aquesta rebaixa permetrà compensar l’increment de 
la quota a pagar que suposaria l’augment de la base liquidable anual, motivada per 
la revisió cadastral de l’any 2011. D’aquesta manera, l’impacte econòmic per al 
ciutadà a mig terminiserà mínim. En alguns casos s’augmentarà lleugerament i en 
d’altres disminuirà, depenent de la diferència del valor cadastral donat per la revisió 
de l’any 2011 i el valor bàsic que tenia en el seu moment. Una altra ordenança que 
té una modificació de caràcter econòmic és la taxa per al subministrament d’aigua. 
Aquesta ordenança recull l’increment del preu aprovat en el Ple del passat 29 de 
setembre, motivat, tal com ja es va explicar, per l’augment del preu de compra en 
alta autoritzat pel Consell Comarcal del Maresme l’any 2013. S’ha procurat, però, 
minimitzar aquestimpacte i s’ha aconseguit que no es traslladi la seva totalitat al 
ciutadà, en tractar-se d’un bé essencial, i també s’ha ajudat les famílies amb una 
situació econòmica desafavorida. Aquest és, en síntesi, el contingut de la 
modificació que es proposa al Ple, del qual tenen el detall en l’informe que hi ha a la 
proposta. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
no han tingut cap reunió ni trobada prèvia a la Comissió Assessora, on el regidor els 
va fer una explicació d’aquest punt, per poder consensuar alguna cosa o, si més no, 
discutir-la. Farà un discurs repetitiu, però cada vegada que s’ha d’aprovar algun 
punt d’aquestes característiques passa el mateix. Entenen que és una qüestió de 
temps, i més aquest any, ja que els terminis s’escurcen, però la realitat és que ni el 
PSC ni la resta de l’oposició han pogut fer cap aportació a l’assumpte. Comenta que 
són unes ordenances continuistes i que pràcticament totes les modificacions són 
tècniques, com ha dit el regidor, per adaptar-les a la nova normativa. El seu grup 
municipal creu, de tota manera, que sí que es podrien haver introduït alguns 
conceptes per fer aquestes ordenances una mica més socials. Les ordenances 
fiscals són un instrument que ben utilitzat també ha de servir per fer política social i 
de reactivació econòmica. En els pressupostos d’anys anteriors ja van fer una sèrie 
d’aportacions, sobretot modificacions per a l’establiment d’activitats econòmiques, 
algunes de les quals sí que es van recollir, encara que d’altres no es van aprofitar. 
Pensen, doncs, que es podria haver fet un treball conjunt. Creu recordar que el dia 
de l’Assessora es va arribar al compromís que quan es treballin els pressupostos, 
també es treballin alguns conceptes concrets, com per exemple taxes que es poden 
modificar al llarg de l’any i que no hagin d’entrar en vigor a principi d’any. Explica 
que hi ha exemples d’altres ajuntaments, com per exemple subvencionar l’IBI a 
persones de més de 65 anys o sobre l’impost de construccions, per exemple. Pel 
que fa a l’IBI, sí que es cert que es produeix una reducció del gravamen, que 
serveix per compensar l’adaptació al nou cadastre, però pensen que es podria 
haver fet un esforç més gran, perquè el benefici hagués estat més gran. I pel que 
fa a l’aigua, el seu posicionament al Ple anterior ja va ser prou clar, en no aprovar 
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aquests preus i, per tant, continuen en la mateixa línia. S’han introduït algunes 
bonificacions socials, però pensen que és un assumpte en el qual s’hauria pogut 
incidir una mica més. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica 
que en primer lloc denuncia el poc temps que han tingut per estudiar aquest 
assumpte i fer propostes, ja que només han tingut quatre dies. Tal com ha dit la 
senyora Tamayo, al seu grup també li hauria agradat poder fer aportacions en la 
tarifes socials o en la promoció de la vila. El seu grup podria estar d’acord en la 
rebaixa de l’IBI o amb les modificacions que són purament de formalitat, de 
caràcter tècnic o de millora del redactat, però també hi ha l’augment de la taxa de 
l’aigua i Som Canet no hi està d’acord, ja que consideren que el conveni que s’ha 
signat amb l’empresa tira enrere tota la feina feta la legislatura passada. Sí que és 
veritat que s’ha augmentat el preu de la compra en alta, però creu recordar que en 
l’Assessora anterior es va dir que s’estava demanant una auditoria i, per tant, si 
s’esperaven una mica a aprovar aquest preu, es podria haver rascat algun 
percentatge més. És peraixò que no estan d’acord en l’aprovació d’aquest punt. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
els agradaria remarcar dues taxes que es modifiquen i una altra que no es modifica. 
La primera taxa ja s’ha comentat a bastament, l’IBI. És obvi que si es rebaixa el 
coeficient, els ciutadans no notaran cap increment en el líquid que hauran de pagar, 
però s’hauria hagut de teniren compte que la situació econòmica de l’Ajuntament 
no és la mateixa que la de l’any passat, ja que és molt millor. Per tant, s’hauria 
pogut prendre l’opció política que el grup municipal d’ERC reclamava quan estava a 
l’oposició de rebaixar l’IBI i altres taxes iimpostos. Ara és un gran moment perquè 
políticament es decideixi rebaixar aquest impost. Considera que ha faltat una mica 
de generositat política, ja que es podria haver fet un esforç i rebaixar els ingressos 
de l’Ajuntament per aquest impost. Pel que fa a la taxa de l’aigua, no vol entrar 
tant en l’acord que es podria haver arribat amb Sorea, com en la taxa pròpiament 
dita i amb el que van comentar en l’últim Ple. S’havia d’arribar a un acord amb el 
preu del metre cúbic de l’aigua, però també es podria fer que el rebut no pugés 
més, amb la rebaixa de la taxa del clavegueram, per exemple. Això és el que podria 
haver fet aquest govern d’ERC i CiU,apujar l’impost de l’aigua, però rebaixar 
l’impost del clavegueram per esmorteir l’efecte. Repeteix que són opcions polítiques 
de les quals alguns, quan estan a l’oposició, parlen.Recorda que la millor política 
social, a part de tenir feina, és rebaixar els impostos. Han vist que el tarannà 
d’aquest govern no va en aquest sentit, tot i que la posició econòmica de 
l’Ajuntament ara com ara no té res a veure amb la d’anys anteriors. Per últim, el 
que troben a faltar en aquesta modificació és algun incentiu per a la implantació de 
noves empreses. Segurament li contestaran que això es podrà tenir en compte en 
l’elaboració dels pressupostos per a l’any vinent, però creu que en l’aprovació de les 
ordenances fiscals és on es veu la política econòmica d’un govern i és des d’on es 
pot dir que la política d’un govern aposta per a la creació de noves empreses que 
s’instal·lin a la població. I quan parla d’empreses no només es refereix a grans 
empreses, sinó també a aquelles botigues que, potser el primer any d’obertura 
podrien tenir algun descompte en alguna taxa, com podria ser la d’escombraries, 
per exemple. Aquesta política no la veuen enlloc i, per tant, no poden donar suport 
a aquestes ordenances. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que tot i que preveu la pròrroga de la bonificació per als 
habitatges de protecció oficial del 50%, per a cinc anys més, cosa que els sembla 
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una mesura positiva, com també la supressiód’una taxa que havia quedat 
desfasada com era la de rases i excavacions, hi ha alguns punts, com per exemple 
l’IBI, en els quals s’ha perdut una oportunitat, no dirà única perquè que l’any que 
ve encara hi són a temps, però sí una gran oportunitat, perquè si és cert el que 
l’interventor els va dir en la Comissió de Comptes, que l’economia de l’Ajuntament 
progressa adequadament, potser era el moment de fer un gest, no d’igualar el 
percentatge del coeficient per esmorteir l’increment del 10% obligat, sinó de 
rebaixar aquest impost, encara que fos una rebaixa mínima;mostrar que 
l’Ajuntament està al costat del ciutadà ni que sigui amb detalls mínims és bo. Un 
altre assumpte que tampoc veuen bé, i que també és una qüestió de detall, és la 
taxa per la pròrroga del permís d’obres que es torna a implantar, la qual cosa dóna 
a entendre que l’economia general de tots els vilatans ja funciona bé i no s’ha de 
confondre l’economia de l’Ajuntament amb la dels ciutadans. Es va retirar aquesta 
taxa perquè s’entenia que en època de crisi es podia donar el cas que un ciutadà 
que havia començat una obra, l’havia d’allargar en el temps per poder anar pagant 
més a poc a poc i ara veuen amb sorpresa que aquesta taxa s’ha recuperat, com si 
la crisi ja hagués passat. El cert és que creu que el ciutadà encara l’està patint, 
potser no tant com en els primers anys, però sí que encara en pateix els efectes. 
Pel que fa al tema de l’aigua, ja va quedar a bastament explicada la posició del seu 
grup municipal i, per tant, votar a favor en aquest punt seria com contradir-se amb 
el sentit del vot el dia 29 de setembre passat. Així, doncs, el seu grup municipal 
votarà en contra de l’aprovació d’aquest punt. 
 
El senyor Gregori explica que celebra que una de les prioritats del senyor Romero 
sigui la rebaixa dels impostos, cosa que no s’avé amb la política que el seu partit 
està duent a terme a nivell estatal. Dit això, explicarà el motiu pel qual han 
congelat l’impost de l’IBI i no l’han rebaixat. Evidentment, està clar que la situació 
econòmica de l’Ajuntament és millor avui que fa quatre anys i és cert que aquesta 
situació és deguda a l’esforç que es va fer durant la legislatura 2011-2015 i durant 
aquest 2016 que, segurament, es tancarà en positiu. Ara bé, tenen dos motius 
bàsics que els han decidit a no rebaixar l’IBI i és que el municipi necessita 
inversions i aquestes inversions s’han de finançar. Si es rebaixessin els impostos 
s’hauria d’anar a l’endeutament extern, que també té un cost i, per tant a la llarga 
qui hauria de pagar el cost d’aquesta inversió i el cost dels interessos del 
finançament extern seria el mateix ciutadà, cosa que li volen estalviar. El segon 
motiu pel qual no han optat a rebaixar els impostos és que si es fa una comparació 
entre les poblacions de la comarca, l’IBI que es paga a Canet de Mar no es troba 
entre els més alts. Pel que fa al retorn del cobrament de la taxa per a la pròrroga 
de la llicència d’obres, s’ha d’entendre que el fet de sol·licitar a l’Ajuntament 
aquesta pròrroga, origina un cost i aquest cost s’ha de recuperar amb una taxa. 
Han considerat que és millor que pagui aquesta taxa la persona que sol·licita 
aquesta pròrroga que no pas que es financiï amb els impostos de tots. Consideren 
més just que qui origina el cost sigui qui el pagui. 
 
El senyor Romero comenta que des de Madrid es va apujar l’IRPF, però després es 
va tornar a abaixar i el que fa l’Ajuntament és no abaixar els impostos. A part 
d’això, vol recordar que el preu de l’aigua en alta va ser aprovat per la majoria dels 
grups que hi ha representats al Consell Comarcal del Maresme. Comenta que 
criticar el govern estatal està molt bé, però caldria centrar-se en, per exemple, el 
Consell Comarcal del Maresme. Comenta que es podria demanar al Consell, els que 
estan governant, ara sense ERC perquè ahir hi va haver un trencament, que facin 
una auditoria a Sorea i que es vegi si aquest preu de l’aigua és correcte. Creu que 
justificar puges d’impostos municipals amb una cosa que no té res a veure no és 
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normal i no es pot enganyar la ciutadania amb aquests arguments. Amb la 
intervenció del senyor Gregori ha quedat clar que aquesta és una decisió política, ja 
que no han abaixat impostos per poder pagar inversions. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que avui 
s’aproven les ordenances, aquelles taxes que s’han d’aplicar a u de gener de 2017. 
Si no s’aprovessin, per exemple, l’IBI augmentaria entre un 10 i un 12% a tots els 
ciutadans, perquè aquest impost s’apujaria automàticament. Per tant, la seva 
obligació és cobrir aquestes necessitats amb les rebaixes que s’han indicat i 
negociar amb l’oposició la possibilitat de millorar altres taxes que no depenen de 
ser aplicades a u de gener de cada any. Pel que fa a l’IBI, es congela, la gent no 
pagarà més. Membres de l’oposició han dit que igual que van fer ells, però cal 
recordar que ho van fer l’últim any de legislatura, l’any que hi havia eleccions al 
mes de maig. El govern actual ja ho està fent i les eleccions seran d’aquí a dos 
anys. I a més a més de congelar l’IBI, fan un 50% de bonificació als habitatges de 
protecció oficial, és a dir, fan una rebaixa més. Es podria rebaixar més aquest 
impost, tal i com demana l’oposició,abaixant el coeficient, però el problema que hi 
ha no és només el preu de l’IBI, sinó que la taxa cadastral està descompensada. 
Consideren que la revisió del cadastre es va fer malament i estan esperant que el 
Ministeri i el Cadastre de Barcelona solucionin uns assumptes cadastrals per 
presentar un estudi de com haurien de ser els preus cadastrals segons les zones de 
Canet i els diferents àmbits per compensar equilibradament la població. Pel que fa a 
la taxa de l’aigua, creu que està a bastament explicada, el que és estrany és 
justament les intervencions que han fet algun dels regidors que, precisament, van 
aprovar aquests preus de l’aigua, que no és el cas del seu grup municipal. Per això 
van portar l’acta del Ple del Consell Comarcal del Maresme, en la qual es 
demostrava que el seu grup municipal no va aprovar aquest preu en alta, 
comtampoc el van aprovar altres grups municipals presents també en aquest 
Ajuntament. S’ha comentat que es podria rebaixar la taxa del clavegueram per 
compensar el preu de l’aigua, però hi ha un problema important en la taxa del 
clavegueram perquè és un impost que hauria d’anar destinat a arreglar aquesta 
infraestructura. En quatre anys de cobrar la taxa de clavegueram, es va invertir 
zero euros en la millora del clavegueram. Aquest any s’inverteixen 150.000 euros 
en aquesta infraestructura. Si es deixés de cobrar aquesta taxa, la xarxa 
continuaria sense inversions. Per últim, el senyor Gregori ja ha explicat molt bé la 
recuperació de la pròrroga del permís d’obres. Aquestes taxes serveixen per cobrir 
la despesa que origina un ciutadà quan fa la demanda d’un servei, en aquest cas, la 
feina de l’aparellador d’anar a l’obra i veure en quin estat es troba i l’informe que 
ha de fer el tècnic d’Administració general, entre altres coses. Aquestes feines s’han 
de pagar d’alguna manera i aquest és el motiu pel qual es recupera aquesta taxa. 
 
La senyora alcaldessa explica que pel que fa al poc temps que ha tingut l’oposició 
d’estudiar aquesta documentació, proposa que si tenen propostes per fer i es poden 
incorporar, ho faran sense cap problema, a veure si es poden aprovar en un pròxim 
ple municipal. Com ja van explicar, els terminis han canviat amb l’entrada en vigor 
de les noves lleis aquest mes d’octubre i per això s’ha hagut d’anar amb aquestes 
presses. 
 
El senyor Xirau explica que vol insistir que es demostra bona intenció amb els petits 
detalls. Li comenta al senyor Llovet que d’aquí a un any li agradarà saber quants 
diners s’han recaptat per a la recuperació de la taxa de pròrroga de llicència 
d’obres. Creu que pot acabar sent la xocolata del lloro. En aquest sentit també ha 
comentat la congelació de l’IBI, considera que rebaixar un mínim aquest impost 
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seria un detall i, econòmicament parlant, la pèrdua no seria tan important. Això 
donaria una idea al ciutadà de bona voluntat. També explica que el comentari del 
senyor Llovet que es va rebaixar l’IBI l’últim any de legislatura està fet amb molt 
mala intenció, ja que si es va fer aquest últim any va ser perquè la situació 
econòmica de l’Ajuntament ja apuntava cap a la millora i en el cas del seu grup, és 
molt sincer quan diu que no es va fer per motius electorals. 
 
El senyor Llovet ho ha explicat perquè cada vegada que han rebaixat, o en aquest 
cas congelat,l’impost de l’IBI, els grups municipals que van governar la legislatura 
passada expliquen que ells ja ho havien fet, però s’ha d’explicar com ho van fer i 
quan ho van fer. En aquesta legislatura ho han fet dos anys seguits. És cert que es 
podria rebaixar més, però cal fer-ho de manera compensada. Estan d’acord que 
s’ha de rebaixar l’IBI, però el seu grup considera que està mal fet el treball de 
camp sobre el cadastre i això és el que s’ha de solucionar. No s’ha de tractar 
tothom igual, sinó que s’ha d’estudiar quins cadastres estan mal regulats i 
solucionar-ho. Pel que fa als altres assumptes, ja ha comentat que el seu grup està 
d’acord amb la taxa de la pròrroga de la llicència d’obres. Creu que si les persones 
que fan les coses correctament, com és demanar el permís d’obres i pagar per 
aquest permís, creu també que les persones que, per diverses raons, necessiten 
prorrogar aquest permís també ho han de pagar. Si no es fa així, sembla que es 
penalitzi les persones que fan les coses ben fetes. A més a més, creurecordar que 
s’està parlant d’un import de 60 euros, per tant, no és pel cost de la taxa és per ser 
justos, és per cobrir les despeses que ocasiona haver de tramitar aquesta pròrroga. 
L’últim any de la legislatura passada la crisi ja havia disminuït i entenen que es 
podia recuperar aquesta taxa que, precisament s’havia tret a causa de la crisi. 
 
El senyor Xirau comenta que emplaça el senyor Llovet al fet que d’aquí un any es 
miri quins ingressos ha representat la recuperació d’aquesta .Està segur que seran 
tan baixos que li donarà laraó que no valia la pena recuperar-la. A més amés, s’ha 
de tenir en compte que la majoria de les persones que no acaben una construcció a 
termini no és perquè no vulgui, sinó perquè no pot i, normalment, no pot per 
qüestions econòmiques. Per això demana una mica més de sensibilitat. També 
emplaça el senyor Llovet per d’aquí a un any per comprovar si l’IBI s’ha congelat, 
abaixat o incrementat, perquè tot ique ara s’està parlant de congelació, podria ser 
que amb tots els números fets, realment aquest impost resulti que s’ha apujat. 
 
3.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 52/2016, 
EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIES CRÈDIT PER DESPESES DIVERSES 
 
De conformitat al que disposen  els articles 179 i 180 del RDLeg. 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 
la base 10a de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest exercici, 
 
Vist l’expedient núm. 52/2016, de modificació de crèdits en la modalitat de 
transferència de crèdits, 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal, el qual es transcriu a continuació: 
 

“D’acord amb els articles 179 i 180 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat 
pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, articles 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril, i la 
base 10 de les Bases d’execució del pressupost, Vist l’expedient referit en la capçalera 
d’aquest informe, El funcionari que sota signa, interventor de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, té a bé emetre el següent: 
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INFORME MOC 052/2016 
 

Assumpte: Transferència de crèdits de Ple per despeses diverses 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha rebut expedient de modificació de crèdit en la modalitat de transferència de 
crèdits núm. 052/2016, acompanyat de les corresponents memòries justificatives. 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 

ALTES 
Orgànica Programa Econòmica Descripció Import 
20 15100 22706 Estudis i treballs tècnics 13.212,94 € 
31 33210 63200 Portes biblioteca 4.300,00 € 
52  34200 62300 Maquinaria instal. esportives 1550,00 € 
52 34200 21200 Manteniment instal.esportives 2.964,50 € 
TOTAL     22.027,44 €  
          
BAIXES 
Orgànica Programa Econòmica Descripció Import 
20 15100 12000 Sous base grup A1 urbanisme 2.240,30 € 
20 15100 12006 Triennis 432,25 € 
20 15100 12100 Complement de destinació 1.300,67 € 
20 15100 12101 Complement específic 2.275,61 € 

20 15100 13000 
Retribucions bàsiques 
d’urbanisme 229,11 € 

20 15100 16000 Seguretat social px.laboral 2.735,00 € 
20 15100  64000 Despeses en inversions-POUM 4.000,00 € 
31 33210 63201 Balconeres biblioteca 4.300,00 € 
52 34000 22609 Activitats culturals i esportives 1.550,00 € 
52  34200 63201 Rocòdrom 2.964,50 € 
TOTAL     22.027,44 € 

 
II. CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per: 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), articles 179 i 180. 
 Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes 

Locals en matèria de pressupostos, articles 40 a 42. 
 Bases d’execució del pressupost 2016, base 10 

 
SEGON.- En el Pressupost de l’exercici no hi ha crèdit suficient, a nivell de vinculació 
jurídica, per atendre les despeses indicades en la proposta d’acord, de manera que és 
necessari realitzar la modificació pressupostària corresponent.  
 
TERCER.- La modalitat de modificació pressupostària emprada és la transferència de 
crèdit, que d’acord amb l’article 40, apartat 1r, del RD 500/1990, es defineix com 
“aquella modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar la 
quantia total del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides 
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.”  
 
QUART.- Segons estableix l’article 40, apartats 2n i 3r, RD 500/1990, les Bases 
d’execució del pressupost hauran d’establir el règim d’aquestes modificacions i l’òrgan 
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competent per autoritzar-les en cada cas, respectant en tot cas la competència del Ple 
de la corporació per aprovar les transferències de crèdit entre diferents grups de funció 
[actualment i segons classificació de l’OEHA 3565/2008, “àrees de despesa”], excepte 
quan afectin a crèdits de personal.  
 
L’article 10 BEP estableix que correspon a l’Alcalde l’aprovació de les transferències de 
crèdit que no siguin competència del Ple.  
 
Sense perjudici de l’anterior, atès que l’Annex d’inversions forma part de l’expedient 
de pressupost aprovat pel Ple, entenem que les transferències de crèdit que afectin a 
capítol 6 també s’han de tramitar per aquest òrgan. 
 
CINQUÈ.- D'acord amb el que estableixen els articles 179.4 TRLHL i 42 RD 500/1990,  
als expedients de modificació de crèdit l’aprovació dels quals sigui competència del Ple, 
els són aplicables les normes sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables a 
l'aprovació dels pressupostos.  
 
SISÈ.- D’acord amb l’article 41 RD 500/1990, les transferències estan subjectes a les 
següents limitacions: 
 
a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.  
b) No es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats 
com conseqüència de romanents no compromesos procedents de Pressupostos 
tancats.  
c) No incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències, hagin 
estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdit de personal. 
 
Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin als 
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti 
de transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple. 
 
SETÈ.- En les memòries justificatives presentades es posa de manifest que els crèdits 
de la partida que es pretenen anul·lar no incidiran en les despeses que corresponguin 
pagar fins a final de l'any. 
 
VUITÈ.-- Consta document de retenció prèvia de crèdit dels crèdits que es pretén 
anul·lar (document comptable RC 101). 
 
NOVÈ.-.- L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que 
afecten les despeses o ingressos de les entitats locals, s’ha de realitzar en un marc 
d'estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea, de conformitat amb 
allò previst en els articles 3,11 i 12 LOEPSF. Segons disposa l'article 16 RD 1463/2007, 
l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i regla de la despesa correspon a 
l’Interventor municipal, que elevarà al Ple un informe, amb caràcter independent, que 
s'incorporarà als previstos als articles 168.4, 177.2 i 191.3 TRLHL, i en el qual 
detallarà els càlculs efectuats i els ajustos practicats d’acord amb el Sistema Europeu 
de Comptes.  
 
No obstant això, l’article 177.2 TRLHL només fa referència als crèdits extraordinaris i 
els suplements de crèdit, de manera que es podria entendre que l’informe d’avaluació 
no és preceptiu per les altres modalitats de modificació pressupostària. D’altra banda, 
la Intervenció General de l’estat, en resposta a reiterades consultes del Col·legi de 
Secretaris i Interventors d’Administració Local, ha sostingut que les obligacions 
d’informació trimestral sobre execució pressupostària previstes a l’article 16 de l’Ordre 
EHA 2105/2012, substitueixen l’obligació de realitzar informe per cada modificació 
pressupostària. 
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En qualsevol cas, atès que tant les altes com les baixes proposades corresponen a 
crèdits de despeses no financeres, no s’alteren les conclusions del darrer informe sobre 
estabilitat pressupostària emès per la intervenció. 
 
III. CONCLUSIÓ 
 
A la vista dels antecedents i la normativa aplicable, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient. 
 
Tot això és el que es té a bé informar, llevat d’error o omissió i sense perjudici d’opinió 
millor fonamentada en Dret.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 18 
d’octubre de 2016, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement aquesta proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per quinze vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Coia 
Tenas Martínez, Àngel López Solà, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Esther Agulló 
Renau, Quirze Planet Rovira, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, 
Àngels IsartFalceto, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez, Raquel Serra 
Lerga, i Sílvia Tamayo Mata i una abstenció del regidor Marc Jiménez Torres: 

 
PRIMER.-  Aprovar l'esmentat expedient de transferència de crèdits número 
52/2016, i la corresponent modificació de l’Annex d’inversions del pressupost de 
l’exercici 2016, amb el següent detall: 
 
ALTES 
Orgànica Programa Econòmica Descripció Import 
20 15100 22706 Estudis i treballs tècnics 13.212,94 € 
31 33210 63200 Portes biblioteca 4.300,00 € 
52  34200 62300 Maquinaria instal.l. esportives 1550,00 € 
52 34200 21200 Manteniment instal.esportives 2.964,50 € 
TOTAL     22.027,44 €  
          
BAIXES 
Orgànica Programa Econòmica Descripció Import 
20 15100 12000 Sous base grup A1 urbanisme 2.240,30 € 
20 15100 12006 Triennis 432,25 € 
20 15100 12100 Complement de destinació 1.300,67 € 
20 15100 12101 Complement específic 2.275,61 € 
20 15100 13000 Retribucions bàsiques d’ubranisnme 229,11 € 
20 15100 16000 Seguretat social px.laboral 2.735,00 € 
20 15100  64000 Despeses en inversions-POUM 4.000,00 € 
31 33210 63201 Balconeres biblioteca 4.300,00 € 
52 34000 22609 Activitats culturals i esportives 1.550,00 € 
52  34200 63201 Rocodròm 2.964,50 € 
TOTAL     22.027,44€ 
 
El resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent: 
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SEGON.- Que l’expedient de transferència de crèdits núm. 52/2016 que s’aprova 
sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en 
compliment del que disposen els articles 177 en relació amb l’article 169.1 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, es mantindrà l'acord, en cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de 
les partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de 
la codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a 
efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de 
l’exercici. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica 
que es proposa una modificació de crèdit que afecta diverses àrees municipals. Es 
tracta d’incrementar partides ja existents amb la disminució d’altres partides, 
atenent a les prioritats de la gestió. El detall consta a l’exposició i ja es va explicar 
a la Comissió Assessora del Ple. En cap cas, s’altera l’equilibri pressupostari. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que 
una de les modificacions fa referència a la rebaixa d’una partida d’activitats 
culturals i esportives, que passa a manteniment de les instal·lacions. Demana que 
expliquin a quines activitats esportives es referia aquesta partida. 
 

Capítol Denominació Pressupost Modificacions Pressupost
Inicial anteriors Augment Disminució Augment Disminució Disminució

Ingressos
1 Impostos directes 6.232.824,00 € 0,00 € 0,00 € 6.232.824,00 €
2 Impostos indirectes 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.645.953,00 € 5.840,00 € 0,00 € 0,00 € 2.651.793,00 €
4 Transferències corrents 3.343.925,00 € 288.703,80 € 0,00 € 0,00 € 3.632.628,80 €
5 Ingressos Patrimonials 145.850,00 € 0,00 € 0,00 € 145.850,00 €
6 Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 Transferència Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Actius Financers 36.911,00 € 690.070,19 € 0,00 € 0,00 € 726.981,19 €
9 Passius Financers 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 12.495.463,00 € 984.613,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.480.076,99 €
Despeses

1 Despeses de personal 5.336.347,00 € 142.091,15 € 0,00 € 0,00 € 9.212,94 € 5.469.225,21 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.473.893,00 € 293.573,64 € 32.600,00 € 66.662,91 € 16.177,44 € 1.550,00 € 4.748.031,17 €
3 Despeses f inanceres 253.000,00 € 0,00 € 0,00 € 253.000,00 €
4 Transferències corrents 452.115,00 € 69.052,22 € 1.690,00 € 0,00 € 522.857,22 €
5 Fons de contingència 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 Inversions Reals 1.027.108,00 € 479.896,98 € 54.126,98 € 21.754,07 € 5.850,00 € 11.264,50 € 1.533.963,39 €
7 Transferència Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Passius Financers 953.000,00 € 0,00 € 0,00 € 953.000,00 €

Totals 12.495.463,00 € 984.613,99 € 88.416,98 € 88.416,98 € 22.027,44 € 22.027,44 € 13.480.076,99 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

(*) Inclou les modif icacions 44/2016, 46/2016 i 53/2016

Modificació 52/2016
Total altres modificacions en 

tràmit (*)
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La senyora Assumpta Revoltós Vaquer, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
explica que no es refereix a cap activitat en concret. Es tracta d’una partida en la 
qual hi ha un pressupost per fer activitats que van sortint durant l’any, com per 
exemple, carrerescros. Ara, però, han aparegut altres necessitats i, per tant, aquets 
diners s’utilitzaran per aquestes necessitats, com una cadira per a l’àrbitre de 
voleibol o un matalàs per la pista d’atletisme. Com que ja s’ha arribat al mes 
d’octubre i preveuen que les activitats dels mesos de novembre i desembre estan 
cobertes, han considerat que era un bon moment per fer aquestes inversions. 
L’altra modificació fa referència al rocòdrom que s’ha traspassat d’inversió a 
manteniment. 
 
4.- ACORD D’APROVACIÓ LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 53/2016, EN 
LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI  
 
De conformitat al que disposen  els articles 177 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’ha 
d’incoar el corresponent expedient de modificació número 53/2016, de crèdit 
extraordinari finançat amb baixes o anul·lacions d’altres partides, corresponent al 
pressupost de l’any 2016. 
 
Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2016, bases 6a a 8a. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 13 d’octubre de 2016, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

“D’acord amb allò previst en l’article 177.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 37.3 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos i la base 7.3 de les Bases d’execució del pressupost vigent, vist 
l’expedient referit en la capçalera d’aquest informe, el funcionari que sota signa, 
interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, té a bé emetre el següent: 
 

INFORME MOC 053/2016 
 

Assumpte: Crèdit extraordinari per diverses despeses de medi ambient i 
esports, finançat amb baixes 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha rebut expedient de modificació de crèdit núm. 053/2016, en la modalitat de crèdit 
extraordinari finançat amb baixes o anul·lacions d’altres partides, acompanyat de les 
corresponents memòries justificatives. 
 
Es resum de la modificació proposada és: 
 

ALTES       
Orgànic Programa Econòmic Descripció Import 

22  16210 48000 
QUOTA ASSOC.MUNICIPIS PORTA A 
PORTA 1.427,00 € 

52 34000 62500 MOBILIARI 843,90 € 
TOTAL    2.270,90 € 

      
  BAIXES       
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Orgànic Programa Econòmic Descripció Import 

22 16210 22799 RECOLLIDA ESCOMBRERIES 1.427,00 € 

52 34000 22609 
ACTIVITATS CULTURALS I 
ESPORTIVES  843,90 € 

TOTAL     2.270,90 € 
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
PRIMER.- La normativa aplicable als expedients de crèdits extraordinaris ve 
fonamentalment definida per: 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals (TRLHL), article 177. 
- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes 

Locals en matèria de pressupostos, articles 35 a 38. 
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 

desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 

- Bases d’execució del pressupost vigent, bases 6a a 8a. 
 
SEGON.- Segons es desprèn de l’article 35 del RD 500/1990, que desenvolupa l’article 
177 TRLHL, els crèdits extraordinaris són “aquelles modificacions del Pressupost de 
despeses en els que s’assigna crèdit per la realització d’una despesa específica i 
determinada que no es pot ajornar fins a l’exercici següent, i en relació a la qual no 
existeix crèdit.  
 
El suplements de crèdit són aquelles modificacions del pressupost de despeses en les 
quals, concorren les mateixes circumstàncies anteriors en relació amb la despesa a 
realitzar, el crèdit previst resulta insuficient i no pot ésser objecte d’ampliació. 
 
TERCER.- D’acord amb l’article 177.4 del TRLHL i article 36, apartat 1r, del RD 
500/1990, els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es podran finançar 
indistintament amb algun o alguns dels següents recursos: 
 
- Amb càrrec al Romanent Líquid de tresoreria  
- Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en 

algun concepte del pressupost corrent 
- Mitjançant anul•lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent 

no compromeses, quines dotacions s’estimin reduïbles sense pertorbació del 
respectiu servei. 

 
Tot això sense perjudici de les especialitats previstes en els articles 177.5 TRLHL i 36, 
apartats 2n i 3r, del RD 500/1990, que no són d’aplicació a l’expedient. 
 
QUART.- Segons allò previst en l’article 177, apartats 1r i 2n, i els articles 37 i 38 del 
RD 500/1990, la tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit haurà de seguir el següent procediment: 
- S’incoaran per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels Òrgans 

competents dels Organismes autònoms dependents de la mateixa, en les unitats 
que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels 
corresponents programes. 

- A la proposta s’haurà d’acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de 
la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les partides 
pressupostàries a les quals afecta i als mitjans o recursos que han de finançar-la, 
havent d’acreditar-se: 

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar  i la impossibilitat de 
posposar-la a exercicis posteriors. 
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b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a  
aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència 
del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, en cas de 
suplement de crèdit, les quals s’hauran de verificar en el nivell en que estigui 
establerta la vinculació jurídica. 

c) Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre els 
previstos, que la resta de los ingressos es venen efectuant amb normalitat 
llevat que aquells tinguin caràcter finalista. 

- La proposta de modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel 
President a l’aprovació del Ple de la Corporació. 

- L’aprovació dels expedients pel Ple es realitzarà amb subjecció als mateixos 
tràmits i requisits que els Pressupostos, havent de ser executius dins del mateix 
exercici en què s’autoritzin. En la tramitació dels expedients de concessió de 
crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit seran d’aplicació les normes 
sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables a l’aprovació dels 
Pressupostos de l’Entitat a que es refereixen els articles 20 i 22. Igualment seran 
aplicables les normes referents als recursos contenciós-administratius contra los 
Pressupostos de l’Entitat a que es refereix l’article 23. 

- Els Acords de les Entitats locals que tinguin per objecte la concessió de crèdits 
extraordinaris o suplements de crèdit, en casos de calamitat pública o de 
naturalesa anàloga, d’excepcional interès general seran immediatament executius 
sense perjudici de les reclamacions que contra els mateixos es promoguin. 
Aquestes reclamacions s’hauran de substanciar dins dels vuit dies següents a la 
seva presentació, entenent-se denegades de no notificar-se la resolució a 
l’interessat dins d’aquest termini. 

 
CINQUÈ.- S’ha comprovat que en l’expedient consten: 
- Provisió d’incoació de l’Alcaldia 
- Les memòries justificatives dels òrgans gestors 
- Retencions de crèdits en les partides de baixa (documents comptables RC 101) 

 
SISÈ.- L'article 16.1 apartat 1 in fine i apartat 2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, disposa que en motiu de la modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari o suplement de crèdit la Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre 
el compliment de l'objectiu d'estabilitat, que tindrà caràcter independent i 
s'incorporarà al previst a l’article 177.2 TRLHL.  
 
L’interventor haurà de detallar en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustos 
practicats sobre la base de les dades dels capítols d'1 a 7 dels estats de despeses i 
ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional.  
 
Cal assenyalar que en resposta a consultes el Col·legi de secretaris i interventors 
d’administració local, la Intervenció General de l’Estat ha considerat que l’obligació 
d’emetre aquest informe ha quedat substituïda per l’obligació de remissió d’informació 
trimestral sobre execució pressupostària prevista a l’article 16 de l’Ordre EHA 
2105/2012, de 1 d’octubre. 
 
En tot cas, i sense perjudici de l’anterior, s’informa que la modificació proposada 
incrementa crèdits de despesa per operacions no financeres però es finança 
íntegrament amb baixes de crèdits de despesa també per operacions no financeres. 
Per tant, es mantenen invariables les conclusions del darrer informe d’estabilitat 
pressupostària emès per la Intervenció. 
 
III. CONCLUSIÓ 
 
A la vista dels antecedents i la normativa aplicable, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient.  
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Tot això és el que es té a bé informar, llevat d’error o omissió i sense perjudici d’opinió 
millor fonamentada en Dret.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 18 
d’octubre de 2016, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement aquesta proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per nou vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Coia 
Tenas Martínez, Àngel López Solà, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Esther Agulló 
Renau, Quirze Planet Rovira i Sílvia Tamayo Mata, tres vots en contra dels regidors 
Pere Xirau I Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra i Àngels IsartFalceto, i quatre 
abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez, Raquel 
Serra Lerga i Marc Jiménez Torres: 
 
PRIMER.-  Aprovar l'esmentat expedient de transferència de crèdits número 
53/2016, amb el següent detall: 
 
ALTES       
Orgànic Programa Econòmic Descripció Import 

22  16210 48000 QUOTA ASSOC.MUNICIPIS PORTA A PORTA 1.427,00 € 
52 34000 62500 MOBILIARI 843,90 € 
TOTAL    2.270,90€ 
      

  BAIXES       
Orgànic Programa Econòmic Descripció Import 

22 16210 22799 RECOLLIDA ESCOMBRERIES 1.427,00 € 
52 34000 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES  843,90 € 
TOTAL     2.270,90€ 
 
El resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent: 
 

 

Capítol Denominació Pressupost Modificacions Pressupost
Inicial anteriors Augment Disminució Augment Disminució Disminució

Ingressos
1 Impostos directes 6.232.824,00 € 0,00 € 0,00 € 6.232.824,00 €
2 Impostos indirectes 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.645.953,00 € 5.840,00 € 0,00 € 0,00 € 2.651.793,00 €
4 Transferències corrents 3.343.925,00 € 288.703,80 € 0,00 € 0,00 € 3.632.628,80 €
5 Ingressos Patrimonials 145.850,00 € 0,00 € 0,00 € 145.850,00 €
6 Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 Transferència Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Actius Financers 36.911,00 € 690.070,19 € 0,00 € 0,00 € 726.981,19 €
9 Passius Financers 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 12.495.463,00 € 984.613,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.480.076,99 €
Despeses

1 Despeses de personal 5.336.347,00 € 142.091,15 € 0,00 € 9.212,94 € 5.469.225,21 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.473.893,00 € 293.573,64 € 48.777,44 € 68.212,91 € 4.748.031,17 €
3 Despeses financeres 253.000,00 € 0,00 € 0,00 € 253.000,00 €
4 Transferències corrents 452.115,00 € 69.052,22 € 1.690,00 € 0,00 € 522.857,22 €
5 Fons de contingència 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 Inversions Reals 1.027.108,00 € 479.896,98 € 59.133,08 € 32.174,67 € 2.270,90 € 2.270,90 € 1.533.963,39 €
7 Transferència Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Passius Financers 953.000,00 € 0,00 € 0,00 € 953.000,00 €

Totals 12.495.463,00 € 984.613,99 € 109.600,52 € 109.600,52 € 2.270,90 € 2.270,90 € 13.480.076,99 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

(*) Inclou les modificacions 44/2016, 46/2016 i 52/2016

en tràmit (*) Modificació 53/2016
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SEGON.- Que l’expedient de transferència de crèdits núm. 53/2016 que s’aprova 
sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en 
compliment del que disposen els articles 177 en relació amb l’article 169.1 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, es mantindrà l'acord, en cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de 
les partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de 
la codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a 
efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la  finalització de 
l’exercici. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica 
que en aquest cas la modificació correspon a partides que no tenien consignació 
inicial i també compleix la premissa de no alterar l’equilibri pressupostari i tampoc 
incrementa l’import total del pressupost. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que 
és una llàstima que no hi hagi el senyor Jesús Marín i Hernàndez, responsable de 
l’Àrea de Medi Ambient, perquè li agradaria preguntar-li per què a la legislatura 
passada es va decidir donar-se de baixa de l’Associació de Municipis per a la 
Recollida Porta a Porta i ara decideixen tornar a donar-se d’alta.A més a més, 
aquesta consignació pressupostària es treu d’una altra partida destinada a la 
recollida d’escombraries. Entén que és un canvi en la mateixa Àrea, però pregunta 
si aquests diners corresponen a un sobrant del contracte o a alguna altra cosa, ja 
que ja es va discutir a bastament en l’ultima sessió plenària el fet de la neteja de la 
població i en aquesta sessió es troben amb un canvi de consignació pressupostària 
d’aquest tipus. Demana que ho aclareixin. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que la seva intervenció anirà en la mateixa línia que la de la 
senyora Tamayo. Explica que en la tertúlia de la ràdio de dimarts passat, el regidor 
de Medi Ambient els va comentar que els faria arribar una informació amb relació a 
aquest assumpte, però no l’han rebuda. Així, doncs, veient-ho des de fora, causa 
baixa una cosa efectiva com és la recollida d’escombraries i es dóna d’alta una altra 
d’institucional o protocol·lària. Comenta que sí que són diners de la mateixa Àrea, 
però creu que en aquest moment en el qual el problema principal de la ciutadania 
és la neteja del poble, aquesta modificació no és la millor per fer. 
 
La senyora alcaldessa comenta que ella els pot explicar una part d’aquesta 
modificació. Sap que el senyor Marín els ho explicaria molt millor que no pas ella, 
però ho intentarà. Segons té entès, en la legislatura passada es va donar de baixa 
l’Ajuntament d’aquesta associació per problemes econòmics. En aquell moment no 
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es podia arribar a tot i ara sí, per tant, amb aquest sobrant que no es podia gastar 
amb el que estava destinat pel que queda d’any, es va decidir utilitzar-lo per 
pagarla quota d’aquesta Associació. La recuperació d’aquesta Associació és molt 
atractiva, ja que es tracta de l’Associació dels pocs pobles en els quals funciona la 
recollida d’escombraries porta a porta, perquè encara no està implementada a tot 
arreu, per ajudar-se mútuament en aquellsproblemes que puguin compartir. 
Segurament, el regidor de l’Àrea, però, ho explicarà molt millor en el moment que 
pugui enviar la documentació als membres de l’oposició. 
 
La senyora Tamayo explica que no votarà en contra d’aquest punt perquè sap com 
funciona aquesta associació i sap que és beneficiós formar-ne part, però es 
continua preguntant a què es deu aquesta baixa en la recollida selectiva. No entén 
que hi hagi un excedent en la partida de la recollida o potser és deguda al fet que el 
reforç que es feia a l’estiu de buidar l’àrea de l’avinguda Maresme s’hagi reduït i per 
això hi hagi aquest excedent en la partida.  
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que hi havia una 
partida sobrant referent al punt de recollida que hi havia abans en el poble i que es 
va traspassar cap a despeses de deixalleria i de recollida extra, però no es va 
necessitar el sobrant sencer i per això aquest romanent es fa servir per pagar la 
quota d’aquesta Associació. 
 
El senyor Xirau comenta que hi votaran en contra perquè sentir parlar, i ho han 
sentit dos cops, de sobrant a la partida referent a la neteja del poble no ho troben 
correcte. 
 
El senyor Gregori aclareix que no es tracta de la partida de la neteja del poble, sinó 
de la de la recollida d’escombraries. 
 
El senyor Llovet comenta que potser el senyor interventor, que és qui té les dades 
concretes, ho podria aclarir. 
 
El senyor Lluís Viñas Peitabí, interventor municipal, explica que la primera vegada 
que va arribar al Departament d’Intervenció la proposta d’associació a aquesta 
Associació de Municipis per ser fiscalitzada, l’Àrea corresponent la imputava 
precisament a la partida que es disminueix, per tant, entenia que el Departament 
de Medi Ambient havia consignat aquesta despesa a aquesta partida.Des 
d’Intervenció, però, es va comunicar al Departament que havia d’imputar-se al 
capítol IV, a la partida de transparències. Així, doncs, s’estan transferint crèdits, 
entén que pressupostats en el seu moment per aquesta finalitat, al capítol IV. De 
tota manera, aquesta explicació es podria verificar amb el Departament de Medi 
Ambien. 
 
La senyora alcaldessa comenta que així es farà. El senyor Marín els farà arribar la 
informació necessària per aclarir aquest assumpte. 
 
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DATA DE CELEBRACIÓ DE SESSIONS DE LA 
COMISSIÓ ASSESSORA DEL PLE MUNICIPAL 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió extraordinària del dia 30 
de juny de 2015, va aprovar la creació de la Comissió Informativa de caràcter 
permanent anomenada Comissió Assessora del Ple que assumirà en bloc la totalitat 
de les funcions que la Llei atribueix a les comissions informatives. 
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Atès que el mateix Ple de l’Ajuntament, va aprovar que aquesta comissió es 
reuniria el dilluns immediatament anteriors a la celebració del Ple municipal i a la 
celebració d’aquelles juntes de govern en l’ordre del dia de les quals hi figurin 
expedients de competències delegades pel Ple a aquest òrgan col·legiat, a les 08.00 
del matí a les dependències de l’Ajuntament. 
 
Atès que de forma consensuada amb els diferents grups que integren el Ple de la 
Corporació, s’ha decidit modificar l’hora i  dia de celebració d’aquestes Comissions 
per fer-les més compatibles amb els horaris laborals. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 18 
d’octubre de 2016, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, de conformitat amb el 
que disposa 60.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 7 del Reglament 
orgànic municipal, en concordança amb els articles 123 i següents del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en tot allò que no 
s'oposi, contradigui o sigui incompatible amb els anteriors, s’acorda per unanimitat 
dels setze regidors presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
ÚNIC.- Modificar l’apartat 5è. de l’acord adoptat pel Ple Municipal, en sessió del dia  
30 de juny de 2015, relatiu a la creació i funcionament de la Comissió Assessora del 
Ple Municipal, aprovant que, a patir de la data del present acord, la Comissió 
Assessora es reuneixi els dijous immediatamentanteriorsa la celebració de Ple 
Municipal i d’aquelles juntes de govern en l’ordre del dia de les quals hi figurin 
expedients de competències delegades pel Ple a aquest òrgan col·legiat, a les 20.15 
hores, a les dependències de l’Ajuntament. 
 
La senyora alcaldessa explica que des de l’oposició els va arribar la demanda de 
canviar l’horari d’aquestes reunions, per poder conciliar la vida familiar i laboral 
amb les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.28 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,      L’alcaldessa, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell Brugarola 
 


