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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 17 
D’OCTUBRE DE 2017 

 
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: 19.08 hores 
Hora que acaba: 20.00 hores 
Lloc: Sala de Junta de Govern 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 
 

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

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
 

M. Assumpta Revoltós Vaquer 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix Lluís Viñas Peitabí, 
interventor. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018 
2) Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 

004/2017 
3) Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 

005/2017 
4) Aprovació inicial del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter 

social 
5) Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal de subvencions 
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6) Aprovació de baixes d’obligacions reconegudes pendents de pagament 
d’exercicis anteriors del pressupost de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet 
per errors comptables 

7) Aprovació inicial dissolució de l’OA Radio Canet amb efectes a 31.12.2017 
8) Moció de condemna violència injustificada del passat diumenge dia 1 

d’octubre de 2017 
 
La senyora alcaldessa abans d’obrir la sessió del Ple dona les gràcies als assistents 
per haver atès la petició d’avançar l’hora d’inici a causa dels esdeveniments que 
estan succeint al país. En ser una sessió extraordinària, no es poden afegir 
assumptes a l’ordre del dia i, per tant, començaran la sessió amb la lectura del 
manifest de rebuig a l’empresonament dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, 
els senyors Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i cedeix la paraula al senyor Jesús Marín i 
Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, perquè llegeixi la moció que 
es transcriu a continuació: 
 
Ahir, la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium Cultural, Jordi 
Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va 
judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i 
negociació. 
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a 
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. 
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar 
veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que 
eren la base de la Constitució de 1978.  
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI 
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot 
de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.  
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi 
ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els 
mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la 
llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera 
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan 
algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar 
pròpia d’una dictadura.  
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat 
per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar 
tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
PRIMER.- Exigim la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  
 
SEGON.- Declarem la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestem la persecució de la lliure 
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expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i 
empresona de forma il·legal. 
 
TERCER.- Denunciem la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com 
la manipulació i la coacció dels mitjans de comunicació. 
 
QUART.- Demanem a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena 
a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 
 
La senyora alcaldessa dona les gràcies al senyor Marín per la lectura d’aquest 
manifest. El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, 
demana la paraula a conseqüència de la lectura del manifest. 
 
La senyora alcaldessa explica que no hi ha torn de paraules per a la lectura d’un 
manifest, però el senyor Romero hi insisteix perquè en aquest manifest s’han dit 
coses que no són certes. S’ha fet referència al fet que aquest manifest és obra de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Ajuntament també està format pel seu grup 
municipal, al qual ni tan sols se l’ha convidat. Per tant, vol deixar constància que els 
dos regidors del grup municipal del PP no donen suport a aquest manifest. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

La senyora alcaldessa obre la sessió donant pas a la lectura del primer punt de 
l’ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 
L’EXERCICI 2018 I SEGÜENTS 
 
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, 



Ref: S/iu 

4 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

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: 
 
A) Millores tècnico-jurídiques proposades per l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona i recollides en la documentació inclosa en l’expedient. 
B) Modificació del tipus de l’IBI urbana per compensar increment de la base 

liquidable, que en l’exercici 2018 ve condicionat per l’aplicació de coeficient 
d’actualització de valors, segons allò previst a l’article 32.2 del Text refós de la 
Llei del cadastre immobiliari. 

C) Reordenació del preus públics per falques publicitàries de Ràdio Canet derivada 
de l’eventual dissolució de l’Organisme autònom i l’absorció del servei per 
l’Ajuntament, amb efectes 31 de desembre de 2017. 

 
Vistos, si s’escau, 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 que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 11 
d’octubre de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia s’acorda per nou vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel 
Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. 
Àngels Isart Falceto i Quirze Planet Rovira i set vots en contra dels regidors Jesús 
Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló 
Renau, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Marc Jiménez Torres: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per l’exercici de 2018 i següents, la modificació 
de les ordenances fiscals que a continuació es relaciona, amb el detall de l’Annex 
d’aquests acords. 

 
 Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 

dels ingressos de dret públic municipals 
Núm.01 Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
Núm.02 Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques 
Núm.07  Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del 

domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general. 

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 
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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.29 Ordenança fiscal, reguladora de la Taxa per recollida, tractament i 
eliminació de residus 

 Ordenança general reguladora de preus públics 
 
SEGON.- Suprimir, amb efectes 1 de gener de 2018, el preu públic per falques 
publicitàries de l’Organisme autònom Ràdio Canet, i derogar la corresponent 
ordenança reguladora, condicionat a l’aprovació definitiva de la dissolució de 
l’Organisme autònom Ràdio Canet. 
 
TERCER.- Establir, amb efectes 1 de gener de 2018, el preu públic per falques 
publicitàries del servei de Ràdio Canet de l’Ajuntament de Canet de Mar, i aprovar 
la modificació de l’ordenança general reguladora de preus públics, condicionat a 
l’aprovació definitiva de la dissolució de l’Organisme autònom Ràdio Canet. 
 
QUART.- Aprovar provisionalment per l’exercici 2018 i següents el text refós de les 
ordenances fiscals, segons es conté en la documentació annexa. 
 
CINQUÈ.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018 i següents, 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. 
 
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 fiscal general de gestió, liquidació, inspecció 
i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 
 
SECCIÓ I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.- Objecte 
 
1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els 
articles 11, 12.2 i 15.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició 
addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, conté normes comunes, tant substantives com de procediment, que es 
consideraran part integrant de les Ordenances fiscals i dels Reglaments interiors 
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que es puguin dictar relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de 
dret públic municipals. 
 
2. Aquesta Ordenança es dicta per a: 
 
a) Desplegar allò que es preveu a la Llei general tributària en aquells aspectes 
referents als procediments tributaris de gestió, inspecció i recaptació, portats a 
terme per aquest Ajuntament. 
 
b) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la 
gestió, de possible determinació per l’Ajuntament. 
 
c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la 
reiteració. 
 
d) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de 
l’Ajuntament. 
 
e) Informar als ciutadans de les normes i procediments, el coneixement dels quals 
pugui facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries. 
 
Article 2.- Àmbit d'aplicació 
 
1. La present ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de Dret públic la 
titularitat dels quals correspon a l’Ajuntament o als seus Organismes Autònoms. 
 
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió i/o la 
recaptació dels ingressos, les actuacions que ha de dur a terme l’Organisme de 
Gestió Tributària es regiran per la seva pròpia normativa, constituïda pels Estatuts, 
el Reglament Orgànic i Funcional, i l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals. 
 
No obstant, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o 
parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic 
la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan 
circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis 
municipals ho facin convenient. 
 
3. Per decret de l’Alcalde es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores 
d'aquesta Ordenança i de les Ordenances reguladores de cada ingrés. 
 
SECCIÓ II.- PROCEDIMENT 
 
Article 3.- Aspectes generals 
 
1. La tramitació d'expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es 
procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li 
l'accés a la informació administrativa. 
 
2. L’Alcalde podrà delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions 
administratives, llevat els supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació. 
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Article 4.- Comunicacions informatives i consultes tributàries 
 
1. Els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els contribuents que ho 
sol·licitin dels criteris administratius existents per a l’aplicació de la normativa 
tributària. 
 
2. Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d’igual forma. En els casos 
en què la sol·licitud es formulés per escrit, es procurarà que el contribuent expressi 
amb claredat els antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li 
susciti la normativa tributària aplicable. 
 
3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del 
termini establert per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el 
compliment d’altres obligacions tributàries, s’hauran de contestar en el termini de 
sis mesos des de la presentació. 
 
4. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a 
l’Ajuntament. Els criteris expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al 
consultant i a altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i 
circumstàncies objecte de consulta i els que van ser tractats en la contestació 
susdita. 
 
5. Si la sol·licitud d’informació es refereix a una matèria reglamentada a les 
Ordenances, o en circulars internes municipals, o bé es tracta d’una qüestió la 
resposta de la qual es dedueix indubtablement de la normativa vigent, el Servei 
receptor de la consulta podrà formular la resposta. En altre cas, es respondrà des 
de la Secretaria de l’Ajuntament. 
 
6. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la 
seva deguda identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de 
compareixença personal. Quan l’interessat es relacioni amb l’Administració per 
mitjans telemàtics, podrà identificar-se utilitzant el certificat digital que acrediti la 
seva identitat. 
 
7. Si s’actua per mitjà de representant, aquest haurà d’acreditar la seva condició de 
tal, en els termes previstos a l’article 46 de la Llei general tributària. En tot cas, es 
presumirà concedida la representació quan es tracti d’actes de mer tràmit. 
 
Article 5. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària. 
 
1. Les dades, informes o antecedents obtinguts per l’Administració 
tributària en el desenvolupament de les seves funcions tenen caràcter 
reservat i només poden ser utilitzats per a l’efectiva aplicació dels tributs o 
recursos la gestió dels quals tingui encomanada i per a la imposició de les 
sancions que procedeixin, sense que puguin ser cedits o comunicats a 
tercers, llevat que la cessió tingui per objecte les qüestions a què es 
refereix l’article 95è de la Llei general tributària.  
 
2. L’Administració tributària municipal ha d’adoptar les mesures 
necessàries per garantir la confidencialitat de la informació tributària i el 
seu ús adequat.  
 



Ref: S/iu 

8 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

Totes les autoritats o funcionaris que tinguin coneixement d’aquestes 
dades, informes o antecedents estan obligats al més estricte i complet sigil 
respecte a aquesta documentació. Amb independència de les 
responsabilitats penals o civils que puguin derivar-se, la infracció d’aquest 
particular deure de sigil es considerarà falta disciplinària molt greu.  
 
3. L’Administració municipal garantirà les dades de caràcter personal 
d’acord amb allò disposat a la Llei orgànica de protecció de les dades de 
caràcter personal.  
 
4. L ́accés dels interessats als procediments tributaris i l’obtenció de còpies 
dels documents que integren l’expedient administratiu, s’haurà d’efectuar 
en els termes previstos a la normativa tributària vigent 
 
Article 6.- Dret a l’obtenció de còpia dels documents que obren a l’expedient 
 
1. Les peticions de còpies hauran de realitzar-se pel contribuent o el seu 
representant, per escrit. 
 
2. L’obtenció de còpies facilitades per l’Ajuntament requerirà el pagament previ de 
la taxa establerta per expedició i reproducció de documents. 
 
3. Quan les necessitats del servei ho permetin, es complimentarà la petició del 
contribuent en el mateix dia. Si es tracta d’un número elevat de còpies, o quan 
altre fet impedeixi complir el termini anterior, s’informarà al sol·licitant de la data 
en què podrà recollir les còpies sol·licitades. En circumstàncies especials, aquest 
termini no excedirà de 10 dies naturals. 
 
El moment per a sol·licitar còpies és el termini durant el qual s’ha concedit tràmit 
d’audiència o, en defecte d’aquest, en el d’al·legacions posterior a la proposta de 
resolució. 
 
4. Per diligència incorporada en l’expedient, es farà constar el número dels folis dels 
quals s’ha expedit còpia i la seva recepció pel contribuent. 
 
5. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que, 
figurant a l’expedient, afectin a interessos de tercers o a la intimitat d’altres 
persones. La resolució que denegui la sol·licitud de còpia de documents obrats a 
l’expedient haurà de motivar-se. 
 
Quan es susciti qualsevol dubte en relació amb els anteriors extrems, es consultarà 
a la Secretaria. 
 
Article 7.- Identificació dels responsables de la tramitació dels procediments 
 
Les sol·licituds dels contribuents relatives a la identificació dels responsables de la 
tramitació o resolució dels procediments, es dirigiran a l’Alcaldia. 
 
Article 8.- Al·legacions i tràmit d’audiència a l’interessat 
 
1. Quan els contribuents formulin al·legacions i presentin documents abans del 
tràmit d’audiència, es tindran en compte uns i altres al redactar la corresponent 
proposta de resolució, fent expressa menció de les circumstàncies de la seva 
aportació en els antecedents d’aquesta. 
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2. En els procediments d’inspecció es donarà audiència a l’interessat en els terminis 
previstos en la Llei general tributària i en el Reglament general de les actuacions i 
els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les 
normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. 
 
En el procediment de gestió, es donarà tràmit d’audiència quan, per a l’adopció de 
la resolució administrativa, es tinguin en compte fets o dades diferents dels 
aportats per altres administracions o per l’interessat. 
 
3. Especialment, podrà prescindir-se del tràmit d’audiència quan es tracti de 
rectificar errors aritmètics deduïts dels fets i documents presentats pel contribuent, 
així com en el supòsit de liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la Llei 
General Tributària. 
 
En les resolucions dictades en aquells procediments en què no hagi resultat 
necessari tràmit d’audiència, es farà constar el motiu legal de la no realització. 
 
Amb caràcter general, el termini d’audiència serà de 10 dies. 
 
Article 9.- Registres 
 
1. Podran presentar-se pels interessats escrits adreçats a l’Ajuntament per 
qualsevol dels mitjans següents: 
 
a) En el Registre General Municipal. 
 
b) En qualsevol registre de l’Administració estatal o autonòmica, de les Diputacions, 
Cabildos i Consells Insulars, o dels Ajuntaments de Municipis a què es refereix 
l’article 121 de la Llei 7/1985. 
 
c) En les oficines de Correus. 
 
d) En les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en 
l’estranger. 
 
2. Quan, per aplicació de les Ordenances Fiscals, s’hagués de satisfer alguna taxa 
amb motiu de la presentació de sol·licituds i escrits adreçats a l’Administració, la 
quota corresponent es podrà fer efectiva en les oficines municipals, en el moment 
de presentació d’aquells. 
 
3. A l'efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s'entendrà data de 
presentació del corresponent escrit la data de recepció en el registre municipal. 
 
Registrat un document, se li anotarà la data en què s'inscriu i el número d'ordre 
que li hagi correspost. 
 
L'encarregat del registre, una vegada efectuada la inscripció, procedirà a distribuir 
els documents entre els departaments o òrgans competents per a la seva oportuna 
tramitació. 
 
Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se 
certificacions autoritzades pel Secretari/a. 
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4. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’ORGT en qualsevol registre de 
les administracions estatal o autonòmica. Així mateix, en els registres de les 
Diputacions, Cabildos i Consell Insulars, Ajuntaments de Municipis subjectes al 
règim de l’article 121 de la Llei 7/1985, o en els registres d’altres entitats locals 
amb les que s’hagués subscrit el conveni oportú. 
 
5. Quan l’Ajuntament creï el Registre Informàtic, els documents rebuts per via 
telemàtica s’hi registraran sempre que compleixin els requisits establerts en la 
corresponent resolució administrativa. 
 
6. Els escrits d’al·legacions, recursos, o altre contingut administratiu, que es 
presentin a les oficines de l’ORGT, relatius a ingressos la gestió dels quals s’hagi 
delegat en aquest Organisme, podran remetre’s des del Registre receptor a 
l’Ajuntament mitjançant imatge escanejada i degudament compulsada la integritat 
del document. Concorrent les condicions de validesa del document electrònic per 
produir els mateixos efectes que el document manuscrit, no caldrà remetre els 
documents originals en suport paper. 
 
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. 
 
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. 
 



Ref: S/iu 

11 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

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 
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.  
 
Article 12.- Obligació de resoldre 
 
1. L’Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els 
procediments tributaris, així com a notificar dita resolució expressa. S’exceptua 
aquest deure de resoldre expressament en els casos següents: 
 
- En els procediments relatius a l’exercici de deures que només han de ser objecte 
de comunicació per l’obligat tributari. 
 
- Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del 
procediment, la renúncia o el desistiment dels interessats. 
 
El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, excepte que la 
normativa aplicable fixi un termini diferent. 
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2. S’assenyalen en concret els següents terminis, d’interès particular: 
 
a) El recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, es resoldrà en el termini 
d’un mes. Quan no hagi recaigut resolució en termini, s’entendrà desestimada la 
sol·licitud. 
 
b) La concessió de beneficis fiscals en els tributs locals es resoldrà en el termini 
màxim de sis mesos. Si en aquest termini no ha recaigut resolució, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud. 
 
3. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini 
màxim fixat per a la seva resolució sense haver-se dictat i notificat acord exprés, 
legitima l’interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci 
administratiu, segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l’Administració 
ha de dictar. 
 
4. Els terminis a què fan referència els apartats anteriors, tindran únicament els 
efectes expressats en aquest article, i pel que fa a les previsions establertes a 
l’article 26.4 de la Llei General Tributària, s’estarà al que es disposa a l’article 21 
d’aquesta ordenança. 
 
SECCIÓ III.- NORMES SOBRE GESTIÓ 
 
SUBSECCIÓ I.- GESTIÓ DE TRIBUTS 
 
CAPÍTOL I.- DE VENCIMENT PERIÒDIC 
 
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.- 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 



Ref: S/iu 

13 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

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. 
 
5.- 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. 
 



Ref: S/iu 

14 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

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.- 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. 
 
3.- 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. 
 
4.- El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el 
corresponent padró. 
 
CAPÍTOL II.- DE VENCIMENT NO PERIÒDIC 
 
Article 17.- Pràctica de liquidacions 
 
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals es practicaran 
liquidacions dels ingressos municipals de dret públic, la gestió dels quals no 
hagi estat delegada a la Diputació de Barcelona.  
 
2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència 
de l’Alcalde. 
 
3. Quan s’hagi delegat la gestió de l’ingrés corresponent a la Diputació de 
Barcelona, les liquidacions seran practicades i aprovades per l’òrgan competent de 
l’ORGT. 
 
4. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de 
l’Administració siguin suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà 
dita proposta per tal que l’interessat al·legui el que convingui al seu dret. 
 
Vistes les al·legacions, podrà practicar-se liquidació provisional. 
 
5. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions quan resultin quotes 
inferiors a 10 euros, excepte en el cas de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, l’Impost sobre Activitats Econòmiques, taxes i preus públics. 
 
Article 18.- Presentació de declaracions 
 
1. L'Ajuntament establirà els circuits per a conèixer de l'existència de fets 
imposables que originen l'acreditament dels tributs municipals. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, els subjectes passius estan 
obligats a presentar les declaracions previstes legalment. 
 
3. La manca de presentació de declaracions de forma completa i correcta, 
necessàries perquè l’Ajuntament pugui practicar la liquidació d’aquells tributs que 
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no s’exigeixen pel procediment d’autoliquidació, constitueix infracció tributària, 
excepte que l’interessat regularitzi la seva situació sense requeriment de 
l’Administració. 
 
4. La infracció tributària prevista a l’apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu, 
conforme el que estableix l’article 192 de la Llei General Tributària. 
 
CAPÍTOL III.- NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES 
 
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 pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General 
Tributària i per la normativa de desenvolupament; i amb les especificitats de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
4.- 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.  
 
5.- 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 
quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la 
notificació sense que s'hagi accedit al seu contingut.  
 
6.-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.  
 
7.- 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. 
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8.- 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. 
 
9.- 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. 
 
10.- 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. 
 
CAPÍTOL IV.- CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS 
 
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. 
 
4.-La sol·licitud es formularà en el mode i en els terminis fixats legalment o en les 
ordenances fiscals. 
 
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. 
 
CAPÍTOL V.- PROCEDIMENT DE REVISIÓ 
 
Article 21.- Recursos administratius 
 
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, 
només podrà interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan que dictà l’acte 
administratiu que es reclama. 
 
2. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini 
d’un mes comptat des de la data d’interposició. 
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3. Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 
26.4 de la Llei General Tributària, s’entendrà que l’Ajuntament ha incomplet el 
termini màxim de resolució del recurs de reposició quan hagi transcorregut el 
termini d’un any des de la seva interposició, sense que hagi recaigut resolució 
expressa. Aquest termini s’estableix a l’empara de la Disposició addicional quarta, 
apartat 3 de la Llei General Tributària, i en paritat amb el que preveu dita Llei per a 
la resolució de les reclamacions economicoadministratives. 
 
4. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 
administratiu en els terminis següents: 
 
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del 
dia següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició. 
 
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del 
dia següent a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició. 
 
5. El termini per a interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la 
modificació de les Ordenances Fiscals serà de dos mesos comptats des del dia 
següent a la data de publicació de la seva aprovació definitiva. 
 
Article 22.- Revisió d’ofici 
 
1. El Ple de l’Ajuntament podrà declarar, previ dictamen favorable de la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes de gestió i 
recaptació dels ingressos de dret públic en els quals concorrin motius de nul·litat de 
ple dret, en els termes establerts a l’article 217 de la Llei General Tributària. 
 
2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se: 
 
a) Per acord de l’òrgan que dictà l’acte. 
b) A instància de l’interessat. 
 
En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va 
reconèixer drets l’acte que es pretén anul·lar. 
 
Article 23.- Declaració de lesivitat 
 
1. En altres casos, diferents del previst a l’article anterior i dels que es refereix 
l’article 220 de la Llei General Tributària, l’Ajuntament només podrà anul·lar els 
seus actes declaratius de drets si els declara lesius per a l’interès públic. 
 
2. La declaració de lesivitat correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
3. En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, 
s’haurà d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu. 
 
Article 24.- Revocació d'actes i rectificació d’errors 
 
1. L'Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan 
s’estimi que infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes 
que afectin una situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de 



Ref: S/iu 

18 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

l’acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als 
interessats. 
 
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els 
interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit 
que dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte. 
 
La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció. 
 
2. Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors 
materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des 
que es va dictar l'acte objecte de rectificació. 
 
Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el 
servei competent formularà proposta d'acord rectificatori, que, haurà de ser aprovada 
pel mateix òrgan que va dictar l'acte objecte de rectificació. 
 
CAPÍTOL VI.- SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT 
 
Article 25.- Suspensió per interposició de recursos 
 
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la 
quantitat exigida; això no obstant, la interposició del recurs no aturarà l'acció 
administrativa per a la cobrança llevat que l'interessat sol·liciti la suspensió del 
procediment, supòsit en què serà indispensable aportar una garantia que cobreixi el 
total del deute, els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que 
resultin procedents en el moment en què es procedeixi a l’execució. 
 
2. No obstant el que es disposa al punt anterior, l'òrgan competent per resoldre el 
recurs podrà suspendre, d'ofici o a sol·licitud del recurrent, l'execució de l'acte 
recorregut quan concorri alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que l'execució pugui causar perjudicis d'impossible o difícil reparació. 
b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret. 
 
3. Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida, 
no se suspèn en cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la 
liquidació que pugui practicar-se. Això sense perjudici que, si la resolució que es 
dicta en matèria censal afecta el resultat de la liquidació abonada, es realitzi la 
devolució d’ingressos corresponent. 
 
4. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en 
sentit desestimatori es notificarà a l'interessat concedint-li termini per pagar en 
període voluntari, en els termes següents: 
 
- Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà 
satisfer fins el dia 20 del mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 
 
- Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà 
satisfer fins el dia 5 del segon mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 
 
5. Quan de la resolució del recurs, es derivi l'obligació de modificar la liquidació, el 
deute resultant podrà ser satisfet en els mateixos terminis establerts en el punt 
anterior. 
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6. Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós 
administratiu contra una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, 
haurà de notificar el deute resultant comprensiu del principal més els interessos de 
demora acreditats en el període de suspensió i concedir període per efectuar el 
pagament, determinat segons el previst al punt 4. 
 
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les 
actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del 
deute suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la 
suspensió. 
 
7. Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via 
administrativa, els òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, reprendran 
les actuacions del procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per 
interposar el recurs contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la 
caució aportada es mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l'interessat 
comuniqués a aquest òrgan la interposició del recurs amb petició de suspensió i 
oferiment de caució per garantir el pagament del deute, es mantindrà la 
paralització del procediment en tant conservi la seva vigència i eficàcia la garantia 
aportada en via administrativa. El procediment es reprendrà o suspendrà a resultes 
de la decisió que adopti l'òrgan judicial. 
 
8. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només a 
elements tributaris clarament individualitzats, la incidència dels quals en la 
determinació del deute tributari resulti quantificable. 
 
En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès. 
 
Article 26.- Altres supòsits de suspensió 
 
1. Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres supòsits de suspensió 
quan s’hagi sol·licitat ajornament dels deutes, o s’hagi interposat terceria de 
domini. 
 
2. Caldrà paralitzar el procediment quan l'interessat ho sol·liciti si demostra 
l'existència d'alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute. 
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat. 
 
3. Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma en via 
administrativa i judicial, no es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets 
embargats en el curs del procediment de constrenyiment, llevat que es tractés de 
supòsits de força major, béns peribles, béns en els que existeixi un risc de pèrdua 
imminent de valor o quan el contribuent sol·liciti de forma expressa la seva 
alienació. 
 
Article 27.- Garanties 
 
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment haurà de cobrir 
l’import del deute, els interessos de demora i els recàrrecs que procedirien 
en cas de la seva execució. 
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2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran 
exclusivament les següents: 
 
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General 
de Dipòsits, en la Tresoreria Municipal o en la Tresoreria de l’ORGT. 
 
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de 
garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució. 
 
c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per 
aportar la garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la 
garantia en aquest cas haurà de ser valorada per la Intervenció. 
 
3. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia, a 
instància de part, la suspensió del procediment, sense prestació de cap garantia, 
quan el recurrent al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la. 
 
4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments 
i fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 42 d’aquesta 
Ordenança. 
 
CAPÍTOL VII.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
 
Article 28.- Iniciació de l’expedient 
 
1. Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, qui 
haurà de fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d'haver satisfet el deute. 
 
2. Si la recaptació del recurs origen de la devolució que es sol·licita ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona, la sol·licitud es formularà per escrit o 
personalment a qualsevol de les oficines de l'ORGT. 
 
3. Podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents: 
 
a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui 
anul·lada. 
b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament. 
 
Article 29.- Quantia de la devolució 
 
1. Quan es dicti acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que 
havia estat ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre 
interessos de demora, sempre que es tracti d’un ingrés indegut. 
 
La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; conseqüentment, en 
supòsits d’anul·lació parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acreditaran 
en raó a la part de liquidació anul·lada. 
 
El tipus d’interès, serà el vigent al llarg del període segons el que preveu 
l’article 26.6 de la Llei general tributària. Consegüentment, si s’hagués 
modificat caldrà periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus d’interès 
de demora fixat per a l’exercici per la Llei de pressupostos de l’Estat. 
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2.- En particular, i als efectes del que s’estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei 
General Tributària, tenen la condició d’ingressos deguts els efectuats com a 
conseqüència d’aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència del 
Cadastre, segons la llei reguladora del Cadastre Immobiliari. 
 
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per 
un procediment de rectificació d’errades materials, es tornarà l’import ingressat 
incrementat amb els corresponents interessos de demora. 
 
Article 30.- Reintegrament del cost de les garanties 
 
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per 
suspendre un procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via 
administrativa o judicial, s’iniciaran a instància de l’interessat. 
 
Amb el reintegrament dels cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent, 
s’abonarà l’interès legal vigent que s’hagi meritat des de la data acreditada en què 
s’hagués incorregut en els costos esmentats fins la data en què s’ordeni el 
pagament. 
 
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin 
resoldre’s adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, en el seu cas, 
el reintegrament que correspongui, seran les següents: 
 
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número 
d’identificació fiscal, i domicili de l’interessat. 
 
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o 
parcialment l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així 
com testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella. 
 
c) Cost de les garanties el reintegrament de les quals es sol·licita, adjuntant com 
documents acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per entitats de dipòsit o 
societats de garantia recíproca, certificació de l’entitat avaladora de les comissions 
efectivament percebudes per formalització i manteniment de l’aval. 
 
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el 
reintegrament, podent optar per: 
 
- Transferència bancària, indicant el número de codi de compte i les dades 
identificatives de l’Entitat de crèdit o bancària. 
 
- Xec nominatiu. 
 
- Compensació en els termes previstos en el Reglament General de Recaptació. 
 
3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no adjuntés la 
documentació precisa, es requerirà l’interessat per a la seva emanació en un 
termini de deu dies. 
 
4. Els pagaments realitzats per l’ORGT pels conceptes de devolució d’ingressos 
indeguts i d’indemnització per costos d’avals es faran per compte d’aquest 
Ajuntament quan es refereixin als ingressos de titularitat municipal. 
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El seu import degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable 
que es trameti amb posterioritat a la materialització del pagament. 
 
 
SUBSECCIÓ II.- GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS 
 
CAPÍTOL I.- PREUS PÚBLICS 
 
Article 31.- Recaptació dels preus públics 
 
1. Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats 
de competència local que hagin estat sol·licitades pels interessats, sempre que 
concorrin les dues condicions següents: 
 
a) La recepció del servei és voluntària per a l’interessat, perquè no resulta 
imprescindible per a la seva vida privada o social. 
 
b) El servei es presta efectivament pel sector privat, dins del terme municipal propi 
de l’Ajuntament que exigeix el preu. 
 
2. En l’àmbit i amb l’abast de la corresponent delegació, l’ORGT recaptarà els preus 
públics quan així ho hagi acordat l’Ajuntament. 
 
CAPÍTOL II.- MULTES DE CIRCULACIÓ 
 
Article 32.- Denúncies  
 
1. En els procediments iniciats per l’òrgan municipal competent a conseqüència de 
presumptes infraccions als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària (RDL 339/1990, de 2 de març LSV) i els seus reglaments 
de desenvolupament, es tipificaran les infraccions i les sancions aplicables d’acord 
amb el quadre de infraccions i sancions establert a la normativa sobre seguretat 
vial vigent en cada moment. 
 
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la recaptació de les 
multes, i utilitzi PDA’s per a la seva tramitació, traslladarà a l’ORGT a través de 
telefonia mòbil les dades relatives a les denúncies formulades. En altre cas, es 
gravaran directament en la base de dades de l’ORGT els elements identificatius 
necessaris. 
 
3. L'ORGT processarà la informació obtinguda de l'Ajuntament i la completarà amb 
les dades necessàries, relatives al titular i al vehicle, per tal d’editar la notificació de 
la denúncia. 
 
A la notificació de la denúncia per infracció de circulació es farà constar que si el 
titular del vehicle no n’era el conductor en el moment de la infracció, pot comunicar 
a l’ORGT o l’Ajuntament la identitat del conductor. Si s’escau, el procediment es 
derivarà a nom de la persona física identificada com a conductor. 
 
4. La notificació de les denúncies, sancions, provisions de constrenyiment i actes 
administratius relatius a la recaptació executiva de multes de trànsit són 
competència de l’ORGT. Es realitzaran d’acord amb la normativa vigent, continguda 
a la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la Llei 
18/2009, que modifica el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
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Vehicles a Motor i Seguretat Vial i la Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
En els articles següents, es detalla, per a major claredat, el procediment de 
notificació postal i notificació telemàtica pels que es practicaran les notificacions de 
denuncies per infraccions de trànsit, quan no s’hagin pogut lliurar en l’acte de la 
infracció. 
 
Article 33.- Notificació electrònica de denuncies i sancions 
 
1. Es notificaran electrònicament, les denúncies i sancions a les següents persones: 
 
a) Les que tinguin assignada direcció electrònica vial. 
 
b) Persones jurídiques que no tinguin direcció electrònica vial i, a proposta de 
l’ORGT, hagin acceptat el procediment de notificació electrònica. 
 
c) Altres persones que hagin sol·licitat la notificació electrònica. 
 
2. Es remetrà un missatge al telèfon mòbil i/o a l’adreça del correu electrònic 
designats per l’interessat, Informatius de l’existència de la notificació de la denúncia 
i de la seu electrònica a la qual caldrà accedir per recollir la notificació. 
 
3. La notificació podrà ser rebuda mitjançant certificat digital, o utilitzant la 
“paraula de pas” que, per a cada notificació, facilita la plataforma e-Notum. 
 
4. El sistema de notificació permetrà acreditar la data i hora en què es posi a 
disposició del denunciat la notificació, així com l’accés al seu contingut, moment a 
partir del qual la notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals. 
 
5. La notificació per mitjans electrònics s’entén rebutjada si, un cop s’ha acreditat la 
constància de la posada a disposició de la persona interessada, o del seu 
representant, han transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, 
llevat que es comprovi la impossibilitat tècnica o material de accedir-hi. 
 
6. Les notificacions electròniques que no hagin pogut practicar-se per impossibilitat 
tècnica, es practicaran al tauler edictal de sancions de trànsit (TESTRA), previst a 
l’article 78 de la Llei de Seguretat Vial. Transcorregut el període de vint dies 
naturals des de que la notificació s’hagués publicat al TESTRA, s’entendrà que 
aquesta s’ha practicat. 
 
Article 34.- Notificació postal de la denúncia 
 
1. Amb la finalitat d’oferir als interessats les màximes facilitats per al pagament de 
les multes en quantia reduïda, amb caràcter previ a la notificació postal formal, a 
què es refereixen els apartats següents, l’ORGT remetrà als interessats un 
document informatiu de les dades de la denúncia i apte per pagar la multa. 
 
2. Per mitjà del personal notificador designat per l’ORGT, i en horari de matí i tarda, 
s’intentarà la notificació individual en el domicili que consta en el Registre de 
Trànsit, excepte que als arxius de l’ORGT consti un altre domicili declarat pel titular, 
cas en què s’utilitzarà aquest. 
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3. Si en el primer intent resulta possible lliurar la notificació, a la targeta justificant 
de notificació haurà de constar la data del lliurament, la signatura del receptor i, si 
fos diferent del titular, la seva identitat. 
 
4. Si en el primer intent de notificació no hagués resultat possible el seu lliurament 
per absència de l’interessat, es realitzarà un segon intent en dia i hora diferents. En 
cas que el resultat d’aquest segon intent sigui positiu, es faran constar en la targeta 
justificant de notificació les circumstàncies referides a l’apartat anterior i es 
procedirà al seu retorn a l’ORGT. 
 
5. Si el segon intent també hagués resultat infructuós, l’interessat podrà durant set 
dies naturals recollir la notificació en el lloc que s’indicarà, o alternativament podrà 
rebre en la bústia del seu domicili un document-notificació apte per pagar la multa 
en qualsevol entitat col·laboradora. 
 
6. Les notificacions postals, que no hagin pogut efectuar-se, es practicaran al tauler 
edictal de sancions de trànsit (TESTRA), previst a l’article 78 de la Llei 18/2009. 
Transcorregut el període de vint dies naturals des que la notificació s’hagués 
publicat al TESTRA, s’entendrà que aquesta s’ha practicat, donant-se per 
complimentat el tràmit i continuant-se el procediment. 
 
Article 35.- Procediment sancionador abreujat 
 
1. Si es paga la multa en l’acte de la denúncia, o en el termini de vint dies comptats 
des del següent a la recepció de la seva notificació, es tindrà per conclòs el 
procediment sancionador amb les següents conseqüències: 
 
a) Reducció del 50% de l’import de la sanció de multa. 
 
b) Renúncia a formular al·legacions. Cas que fossin presentades, es tindran per no 
presentades. 
 
c) Terminació del procediment, sens necessitat de dictar resolució expressa. 
 
d) No es pot presentar recurs de reposició. El recurs contenciós-administratiu es 
podrà presentar en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a 
aquell en què va tenir lloc el pagament de la multa. 
 
Article 36.- Presentació d’al·legacions i recursos 
 
1. L’interessat, quan no hagi pagat la multa, disposarà de vint dies naturals per 
formular al·legacions i proposar les proves que estimi oportunes. 
 
Resoltes les al·legacions, es dictarà resolució que podrà ser recorreguda mitjançant 
recurs de reposició, con caràcter potestatiu, davant l’òrgan que dictà la resolució i 
en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva notificació. 
 
2. La interposició del recurs de reposició no suspèn l’execució de l’acte impugnat ni 
la de la sanció. Cas que el recurrent sol·liciti la suspensió de l’execució, aquesta 
s’entendrà denegada transcorregut el termini d’un mes des de la sol·licitud sens 
que s’hagi resolt. 
 
El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no recau resolució expressa en el 
termini d’un mes, restant expedita la via contenciós-administrativa. 
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3. Quan no s’hagués detingut el vehicle, el titular, l’arrendatari a llarg termini o el 
conductor habitual disposaran d’un termini de vint dies naturals per identificar el 
conductor responsable de la infracció. 
 
La identificació de conductor es podrà fer electrònicament mitjançant accés a la seu 
electrònica de l’ORGT, on s’indicarà el Municipi en quin territori s’ha comés la 
infracció, el número d’expedient sancionador i el NIF del titular de la multa. 
 
4. En el cas de multes per infraccions lleus, infraccions greus que no comportin 
pèrdua de punts, o infraccions greus i molt greus quina notificació s’efectués en el 
moment de la denúncia, si el denunciat no ha pagat la multa ni ha formulat 
al·legacions en el termini de vint dies següents al de notificació de la denúncia, 
aquesta sortirà l’efecte d’acte resolutori del procediment sancionador i posa fi a la 
via administrativa. Conseqüentment, quan concorrin les condicions d’aquest 
apartat, no caldrà notificar cap resolució sancionadora i els interessats no poden 
presentar recurs de reposició. 
 
Article 37.- Pagament de les multes 
 
1. Les multes es poden pagar amb reducció del 50 % si es satisfan en el moment 
de la denúncia o dins el termini de vint dies naturals següents al de la seva 
notificació. 
 
2. Vençut el termini d’ingrés de pagament voluntari sense que s’hagi satisfet la 
multa, la seva exacció es portarà a terme pel procediment de constrenyiment i es 
meritaran els recàrrecs del període executiu previstos a l’article 28 de la Llei 
General Tributària sobre l’import nominal de la multa, i els interessos de demora. 
 
3. Els recursos que puguin formular-se contra actuacions del procediment 
recaptatori de les multes, es resoldran pels òrgans competents de l’ORGT. 
 
4. Les multes es podran satisfer en entitat bancària col·laboradora, per telèfon 
trucant al Servei d’Atenció Telefònica de l’ORGT o per internet en la seu electrònica 
de l’ORGT. 
 
5. Els titulars dels vehicles amb els que s’hagi comès una infracció seran 
responsables subsidiaris en cas de impagament de la multa, llevat els supòsits 
següents: 
 
a) Robatori o altre ús que acrediti que el vehicle fou utilitzat en contra de la 
voluntat del titular. 
 
b) Quan el titular sigui una empresa de lloguer sens conductor. 
 
c) Quan el vehicle tingui assignat un arrendatari a llarg termini, o un conductor 
habitual; en aquests casos, la responsabilitat recaurà sobre l’arrendatari o el 
conductor habitual. 
 
Article 38.- Prescripció i caducitat de les infraccions i sancions 
 
1. El termini de prescripció de les infraccions lleus és de tres mesos i de sis mesos 
per a les infraccions greus i molt greus. 
 



Ref: S/iu 

26 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s’hagin comès. 
La prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la que tingui 
coneixement el denunciat, o estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o 
domicili i es practiqui amb projecció externa a la dependència en què s’origini. 
 
2. El termini de prescripció de les sancions consistents en multa pecuniària és de 
quatre anys. El còmput i la interrupció del termini de prescripció del dret de 
l’Administració per exigir el pagament de les multes es regiran pel que disposa la 
Llei General Tributària. 
 
3. Si no hagués recaigut la resolució sancionadora transcorregut un any des de 
l’inici del procediment, es produirà la seva caducitat i es procedirà a l’arxiu de les 
actuacions, a sol·licitud de l’interessat o d’ofici per l’òrgan que dictà la resolució. 
 
SECCIÓ IV.- RECAPTACIÓ 
 
Article 39.- Òrgans de recaptació i obligats al pagament 
 
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que 
hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els serveis 
centrals i perifèrics de l'ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és 
adscrit l'exercici de competències i funcions segons el que es preveu en el seu 
Reglament orgànic i funcional. 
 
2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, es farà 
segons el que preveu la seva Ordenança General. 
 
Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres: 
 
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts. 
b) Els successors. 
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries. 
 
2. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva 
obligació, estaran obligats al pagament els subjectes següents: 
 
a) Els responsables solidaris. 
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals. 
 
3. L’ORGT podrà demanar la col·laboració de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària per a la recaptació executiva dels ingressos municipals, quan no s’hagi 
pogut recaptar els deutes per no conèixer l’existència de béns embargables situats 
dins l’àmbit de la província de Barcelona. 
 
Article 40.- Responsables solidaris i subsidiaris 
 
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi 
transcorregut el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi 
satisfet el deute, se'n podrà reclamar als responsables solidaris el pagament. 
 
2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
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b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades 
del seu exercici. 
 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal. 
 
3. Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari 
pendent, fins l’import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o 
alienar, les següents persones i entitats: 
 
a) Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de 
l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària. 
 
b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament. 
 
c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució 
de la garantia, col·laborin o consentin en l’aixecament dels béns o drets embargats o 
d’aquells béns o drets sobre els que s’hagués constituït la mesura cautelar o la 
garantia. 
 
d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la 
notificació de l’embargament, col·laborin o consentin en l’aixecament d’aquests. 
 
4. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret 
de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 
 
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de 
les sanciones. 
 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 
meritades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin 
fet el necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures 
causants de la manca de pagament. 
 
c) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari. 
 
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària. 
 
6. Els procediments de derivació de responsabilitat que hagin de tramitar-se per tal 
d’exigir als responsables determinats en aquest article, i en els següents, el pagament 
dels tributs, es tramitaran per l’ORGT, quan es tracti d’ingressos la recaptació dels 
quals s’ha delegat en la Diputació. 
 
Article 41.- Successors en els deutes tributaris  
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1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es 
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, 
pel que fa a l’adquisició de l’herència. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que 
no estiguin liquidats. 
 
No es transmetran les sancions. 
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents: 
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 
deutes pendents. 
 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació 
que els correspongui i les altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos en els 
dos anys anteriors a la data de la dissolució que minorin el patrimoni social que 
hagués hagut de respondre d’aquestes obligacions. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils i entitats amb 
personalitat jurídica, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es 
transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de 
l’operació. Aquesta previsió també serà aplicable a qualsevol supòsit de cessió global 
de l’actiu i passiu d’una societat mercantil o d’una entitat amb personalitat jurídica. 
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es 
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o 
cotitulars de dites entitats.  
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats 
a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als 
successors d’aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els 
correspongui. 
 
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: 
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- 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. 
 
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. 
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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 
 
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. 
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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 de les actuacions dutes a terme en ordre a assolir la 
realització del crèdit. 
 
5. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, si no ha 
estat delegada en la Diputació de Barcelona la competència per aprovar la 
declaració de crèdit incobrable, 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 dataran els 
deutes, 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. 
 
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. 
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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. 
 
Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es 
modifiquessin les circumstàncies relatives al deutor i l’ entorn econòmic 
general. 
 
SECCIÓ V.- INSPECCIÓ 
 
Article 48.- La inspecció tributària 
 
1.- El Departament d’inspecció tributària portarà a terme actuacions de 
comprovació i, si escau, investigació de la situació tributària dels obligats tributaris 
per qualsevol dels tributs que integren el sistema tributari local.  
 
L’exercici d’aquestes funcions comporta regularitzar, si cal fer-ho, la situació 
tributària dels obligats mitjançant la pràctica d’una o més liquidacions. 
 
2.- En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les 
actuacions següents: 
 
a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per cercar els que  
siguin ignorats per l’Administració tributària local. 
b) Comprovar la veracitat i l’exactitud de les declaracions que els obligats tributaris 
hagin presentat. 
c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin als 
documents d’ingrés. 
d) Practicar les liquidacions tributàries que es derivin de les actuacions de 
comprovació i investigació. 
e) Verificar el compliment dels requisits exigits per a obtenir beneficis o incentius 
fiscals i devolucions tributàries o per a gaudir-ne. 
f) Informar els obligats tributaris sobre el contingut i naturalesa de les actuacions 
inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre les 
normes fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n derivin. 
g) Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars procediments de 
comprovació de tributs locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant 
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amb cura especial la inclusió correcta en els censos dels subjectes passius que hi 
han de figurar. 
h) Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària 
local puguin portar a terme les seves funcions. 
i) Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i 
d’altres elements quan sigui necessari per a determinar les obligacions tributàries. 
j) Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els 
articles 136 a 140 de la Llei general tributària. 
 
3.- Si en el curs de les seves actuacions la Inspecció dels Tributs constata que els 
obligats tributaris són responsables de fets o omissions constitutius d’infraccions 
tributàries, aplicarà el règim sancionador establert en la Llei general tributària i en 
les disposicions que la desenvolupen, especialment el Reglament general del règim 
sancionador tributari, en la mesura que sigui d’aplicació. 
 
4.- Les funcions d ́inspecció referides al paràgraf 2, circumscrites a cada tribut en 
particular i podran ser delegades en la Diputació de Barcelona, quan aquesta 
Administració hagi assumit la possibilitat de dur-les a terme. 
 
Article 49.- Personal inspector  
 
1.- Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior 
seran realitzades pels funcionaris del Departament d’inspecció o altres funcionaris i 
empleats públics de l’Ajuntament, sota la immediata supervisió de qui tingui el 
comandament de les actuacions, qui dirigirà, impulsarà i coordinarà el 
desenvolupament, amb la preceptiva autorització de l’Alcalde. 
 
2.- Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de 
comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a 
altres empleats públics que no tinguin la condició de funcionaris. 
 
3.- Els funcionaris que duguin a terme funcions d’Inspecció seran considerats 
agents de l’autoritat i hauran d’acreditar la seva condició, si així se’ls demana, fora 
de les oficines. Les autoritats públiques hauran de prestar-los la protecció i l’auxili 
necessaris per a l’exercici d’aquestes funcions. 
 
4.- Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i 
hauran de guardar sigil rigorós i observar secret estricte sobre els assumptes que 
coneguin per raó del seu càrrec. La infracció d’aquests deures constituirà, en tot 
cas, falta administrativa greu. 
 
5.- L’Alcaldia proveirà el personal inspector d’un carnet o una altra identificació que 
l’acrediti per a l’exercici del seu treball. 
 
Article 50.- Classes d’actuacions 
 
1.- Les actuacions inspectores podran ser: 
a) De comprovació i investigació. 
b) D’obtenció d’informació amb transcendència tributària. 
c) De valoració. 
d) D’informe i assessorament. 
 
2.- L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes locals, en la Llei general tributària i en les 
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disposicions dictades per a desenvolupar-les, tal com disposa l’article 12.1 de la 
primera de les normes citades. 
 
3.- L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció s’adequarà al corresponent Pla 
de control tributari aprovat per l’Alcalde 
 
Article 51.- Lloc i temps de les actuacions  
 
1.- Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se 
indistintament, segons decideixi la Inspecció: 
a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el domicili fiscal, o en aquell on el 
representant de l’obligat tributari tingui el domicili, despatx o oficina. 
b) Al lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades. 
c) Al lloc on hi hagi alguna prova, encara que sigui parcial, del fet imposable o del 
pressupost de fet de l’obligació tributària. 
d) A les oficines de l’Ajuntament, quan els antecedents o elements sobre els quals 
hagin de realitzar-se puguin ser-hi examinats. 
 
2.- Al final de cada actuació, la Inspecció determinarà el lloc, data i hora on es 
reprendrà la pròxima, cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o 
diligència. 
 
3.- Les actuacions que es desenvolupin a les oficines municipals respectaran 
preferentment l’horari d’obertura al públic i, en tot, cas, la jornada de treball 
vigent. Si es fan als locals dels interessats hauran de respectar la jornada laboral 
d’oficina de l’activitat que s’hi realitzi, sense perjudici de convenir, de mutu acord, 
que es facin en altres hores o dies. 
 
4.-En casos excepcionals, quan hi hagi un perill cert de desaparició d’elements de 
prova o quan l’expedient s’hagi d’enllestir amb una celeritat especial, l’Alcalde 
podrà autoritzar que les actuacions inspectores es duguin a terme fora de la 
jornada laboral esmentada. 
 
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 
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dels elements d’aquesta obligació i així s’adverteix en la comunicació d’inici 
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, acte 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 suspendre perllongar 
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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. 
 
SECCIÓ VI.- RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 54.- Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries 
 
1. En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions 
regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupin i 
complementin, especialment el Reglament general del règim sancionador tributari 
(RD 2063/2004, de 15 d’octubre). 
 
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats 
esmentades al paràgraf 4 de l’article 35 de la Llei general tributària que realitzin els 
fets tipificat com a infraccions en les lleis, en el benentès que l’Administració hagi 
acreditat prèviament la seva responsabilitat en les accions o omissions imputades; 
si en una infracció tributària concorre més d’un subjecte infractor, tots quedaran 
obligats solidàriament al pagament de la sanció. 
 
Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal. 
 
3. Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius 
d’infracció tributària quan hagin estat realitzats pels qui no tinguin capacitat d’obrar 
en l’ordre tributari, quan hi concorri força major, quan derivin d’una decisió 
col·lectiva per als que no hi eren a la reunió on es va adoptar o per als que 
haguessin salvat el seu vot, quan adeqüin la seva actuació als criteris manifestats 
per l’Administració tributària competent en publicacions, comunicacions i 
contestacions a consultes tributàries, ja siguin pròpies o d’altres obligats, sempre 
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que, en aquest últim cas, hi hagi una igualtat substancial entre les seves 
circumstàncies i les que va plantejar l’altre obligat, o quan siguin imputables a 
deficiències tècniques dels programes informàtics facilitats per l’Administració 
tributària mateixa. 
 
4. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi 
voluntàriament la seva situació abans que se li hagi comunicat l’inici d’un 
procediment de gestió o inspecció tributàries. Si l’ingrés es fa amb posterioritat a la 
comunicació, tindrà caràcter d’acompte de la liquidació que procedeixi i no minvarà 
les sancions que calgui imposar. 
 
5. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones 
físiques infractores. Sí es trametran però, als successors de les societats i entitats 
dissoltes, en els termes establerts a l’article 40 de la Llei general tributària. 
 
6. El règim sancionador ara vigent serà d’aplicació a les infraccions comeses abans 
de la seva entrada en vigor i a les sancions que es van imposar amb la regulació 
precedent, sempre que resulti més favorable per al subjecte infractor i que la 
sanció imposada encara no sigui ferma. 
 
Article 55.- Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries 
 
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb 
qualsevol grau de negligència que estiguin tipificades i sancionades en la Llei 
general tributària, en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals o en 
una altra llei. 
 
2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt 
greu i, si li correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base 
de la sanció que en cada cas correspongui. La base de la sanció serà, en general, 
l’import de la quantitat a ingressar resultant de la regularització practicada, excepte 
les parts d’aquest import regularitzat que es derivin de conductes no sancionables. 
 
3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no 
es presentin declaracions, s’hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports 
falsos o s’hi ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, 
productes, béns o qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del deute 
tributari, sempre que la incidència del deute tributari derivat de l’ocultació en 
relació amb la base de la sanció ultrapassi sigui superior al 10%. 
 
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o 
altres registres obligatoris, l’ús de factures o justificants falsos o falsejats o la 
utilització de persones o entitats interposades. 
 
4. Llevat que la Llei general tributària estableixi una sanció pecuniària fixa o 
assenyali un percentatge sancionador particular, cada infracció tributària es 
sancionarà: 
 
a) Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la sanció. 
 
b) Si és greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 50% sobre la base 
de la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de 
comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que 
ultrapassi el 100%. 
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c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 100% sobre la 
base de la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels 
criteris de comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense 
que ultrapassi el 150%. 
 
d) Si escau, s’imposaran també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori 
quan es donin els supòsits establerts a l’article 186 de la Llei general tributària. 
 
5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris 
següents, recollits en l’article 187 de la Llei general tributària, si hi resulten 
aplicables: 
 
a) Comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
b) Perjudici econòmic per a la Hisenda local. 
 
c) Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació. 
 
d) Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de 
gestió si no interposa recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa 
contra la liquidació resultant, o signa un acta amb acord o de conformitat en un 
procediment d’inspecció. 
 
Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament. 
 
6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent 
s’aplicaran d’aquesta manera: 
 
– Comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a 
l’actual infracció, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una infracció 
lleu de la mateixa naturalesa, l’increment serà de cinc punts percentuals; quan la 
infracció que es pren com a antecedent hagués estat greu, l’increment serà de 
quinze punts percentuals, i si fos molt greu, l’increment serà de vint-i-cinc punts 
percentuals. A aquestes efectes, es consideraran de la mateixa naturalesa les 
infraccions tipificades al mateix article de la Llei general tributària, llevat que es 
tracti d’infraccions per deixar d’ingressar el deute que resultaria d’un autoliquidació 
correcta, declarar incorrectament o obtenir indegudament devolucions tributàries, 
supòsit en què totes tres es consideraran de la mateixa naturalesa. En qualsevol 
cas, si aquests antecedents deriven del règim sancionador previst a la Llei 
230/1963, de 28 de desembre, general tributària, la infracció acreditada tindrà la 
consideració de lleu. 
 
– Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local. 
 
Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per 
un cantó, i la quantia total que s’hagués hagut d’ingressar en l’autoliquidació, la 
que es derivi d’una declaració acurada del tribut o l’import de la devolució 
obtinguda inicialment, per un altre. Si el resultat representa un percentatge 
superior al 10% i inferior o igual al 25%, superior al 25% i inferior o igual al 50%, 
superior al 50% i inferior o igual al 75%, o superior al 75%, respectivament, 
s’afegiran deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals. 
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7. Les sancions establertes al paràgraf 4t anterior es reduiran en un 30% del seu 
import quan l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta 
de regularització que se li formuli, o en un 50% si la regularització s’ha dut a terme 
mitjançant un acta amb acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat 
només serà aplicable quan la infracció consisteixi en: 
 
a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta. 
 
b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o 
documents necessaris per practicar liquidacions. 
 
c) Obtenir indegudament devolucions. 
 
d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals. 
 
e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits 
tributaris aparents. 
 
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si 
interposa recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció 
contingudes en un acta amb acord, si no ingressa en període voluntari, o en els 
terminis fixats en l’acord d’ajornament o fraccionament demanat en període 
voluntari de pagament i garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució els 
deutes tributaris derivats d’aquest tipus d’actes o, en els supòsits de conformitat, si 
interposa recurs o reclamació contra la regularització. 
 
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, 
es reduirà en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en els o 
terminis fixats a l’acord d’ajornament o fraccionament demanant en període 
voluntari de pagament i garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució , i no 
s’interposa recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, 
aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat. 
 
9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que 
hagi pogut cometre. També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per 
imposar les sancions corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que 
es van cometre les infraccions corresponents. 
 
Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’Administració 
tributària de què tingui coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció 
o a la regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se’n una. 
 
Article 56.- Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués 
de resultar d’una autoliquidació. 
 
1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins del termini establert en la 
normativa de cada tribut local la totalitat o una part del deute que resultaria de 
l’autoliquidació correcta, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense 
requeriment previ de l’Administració o s’hagués presentat l’autoliquidació sense 
efectuar l’ingrés que se’n derivi. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu 
d’acord amb el que disposen els paràgrafs següents. 
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3. La base de la sanció serà la quantia no ingressada a l’autoliquidació com a 
conseqüència de la comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 
3.000 EUR o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi 
hagi ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la 
base de la sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi 
un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada 
en tot cas com a molt greu. 
 
Article 57.- Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma 
completa i correcta les declaracions o els documents necessaris per a practicar 
liquidacions 
 
1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de presentar de forma 
completa i correcta les declaracions o documents necessaris perquè l’Administració 
tributària local pugui liquidar adequadament els tributs que no s’exigeixen per 
autoliquidació, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense 
requeriment previ de l’Administració. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu 
d’acord amb el que es disposa als paràgrafs següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s’hagués presentat 
declaració, o la diferència entre la quantia que resulta de l’adequada liquidació del 
tribut i la que es derivaria de les dades declarades. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 
3.000 EUR o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi 
hagi ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la 
base de la sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi 
un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada 
en tot cas com a molt greu. 
 
Article 58.- Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions 
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1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la 
normativa de cada tribut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu 
d’acord amb el que es disposa als paràgrafs següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantitat retornada indegudament com a 
conseqüència de la comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 
3.000 EUR o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi 
hagi ocultació. La infracció tributària també serà greu, qualsevol que sigui la 
quantia de la base de la sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi 
un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada 
en tot cas com a molt greu. 
 
Article 59.- Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o 
incentius fiscals 
 
1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivades de 
la normativa de cada tribut mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de 
dades falses en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que 
les devolucions s’hagin obtingut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà greu, la base de la sanció 
serà la quantitat sol·licitada indegudament i la sanció consistirà en una multa 
pecuniària proporcional del 15%. 
 
Article 60.- Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o 
declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a 
requeriments individualitzats d’informació 
 
1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb 
dades falses autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït perjudici 
econòmic a la Hisenda pública local, o contestacions a requeriments individualitzats 
d’informació. 
 
2. La infracció prevista en aquest article serà greu i es sancionarà d’acord amb el 
que disposen els paràgrafs següents. 
 
3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions incompletes, inexactes o amb 
dades falses, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 EUR. 
 
4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, 
la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 250 EUR. 
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5. Tractant-se de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb 
caràcter general en compliment de l’obligació de subministrament d’informació 
recollida als articles 93 i 94 de la Llei general tributària, que hagin estat contestats 
o presentades de forma incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció 
consistirà en: 
 
a) Quan les dades no estiguin expressades en magnituds monetàries, multa 
pecuniària fixa de 200 EUR per cada dada -o conjunt de dades- omesa, inexacta o 
falsa referida a una mateixa persona o entitat. 
 
b) Quan les dades estiguin expressades en unitats monetàries, multa pecuniària 
proporcional de fins el 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades 
incorrectament, amb un mínim de 500 EUR. 
 
6. Les sancions a què es refereix el paràgraf 5è es graduaran incrementant la 
quantia resultant en un 100% en el cas de comissió repetida d’infraccions 
tributàries. 
 
Article 61.- Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local 
 
1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local. 
 
S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament 
notificat a l’efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o 
impedir les actuacions de l’Administració tributària en relació amb el compliment de 
les seves obligacions. 
 
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local les conductes següents: 
 
a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, 
fitxers, factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, 
programes i arxius informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada 
amb transcendència tributària. 
 
b) No atendre algun requeriment degudament notificat. 
 
c) La incompareixença, llevat causa justificada, en el lloc, data i hora que s’haguessin 
assenyalat. 
 
d) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als 
funcionaris de l’Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines, 
instal·lacions i explotacions relacionats amb les obligacions tributàries. 
 
e) Les coaccions als funcionaris de l’Administració tributària local. 
 
2. La infracció prevista en aquest article serà greu. 
 
3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 EUR, tret que sigui 
d’aplicació el que disposen els paràgrafs 4t, 5è, 6è, 7è o 8è de l’article 203 de la 
Llei general tributària; en aquest cas, s’aplicaran les multes pecuniàries previstes 
en el precepte esmentat. 



Ref: S/iu 

43 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

 
Article 62.- Altres infraccions tributàries 
 
1. També es consideraran infraccions tributàries: 
 
a) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits 
tributaris aparents. 
 
b) Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no 
imputar bases imposables, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim 
d’imputació de rendes. 
 
c) No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi 
perjudici econòmic. 
 
d) Incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s’hi 
produeixin. 
 
e) Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació. 
 
f) Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal 
o d’altres números o codis establerts per la normativa tributària. 
 
2. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal 
com disposen els articles 195 a 202 de la Llei general tributària. 
 
Article 63.- Liquidació d’interessos de demora 
 
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de 
demora quan acabi el termini de pagament en període voluntari d’un deute 
resultant d’una liquidació practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció 
sense que l’ingrés s’hagi efectuat, quan finalitzi el termini establert per a la 
presentació d’una autoliquidació o declaració sense que s’hagués presentat o ho 
hagi estat de forma incorrecta, quan es suspengui l’execució de l’acte administratiu, 
quan s’iniciï el període executiu, llevat dels supòsits que s’hi contemplen, o quan 
l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent. 
 
2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de 
l’obligat. No obstant això, no s’exigiran interessos de demora pel temps que 
transcorri fins l’acabament del termini de pagament en període voluntari obert per 
la notificació de la resolució que posi fi a la via administrativa en un recurs contra 
una sanció tributària. 
 
3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les 
propostes de liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que 
practiquin, tenint en compte les especialitats següents: 
 
a) En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia en 
què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert 
legalment. 
 
b) En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el 
dia en què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert 
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legalment, llevat que abans d’això es notifiqui acord confirmant la proposta de 
liquidació, supòsit en el qual la data final serà la del acord que aprova la liquidació. 
 
c) En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran 
provisionalment fins el dia que acabi el termini per formular al·legacions, i 
definitivament fins la data en què es practiqui la liquidació corresponent. 
 
Article 64.- Procediment sancionador 
 
1. El procediment sancionador en l’àmbit tributari local es duu a terme tenint en 
compte les normes especials de la Llei general tributària sobre potestat 
sancionadora, el Reglament general del règim sancionador tributari i les normes 
reguladores del procediment sancionador en matèria administrativa. 
 
2. El procediment sancionador en matèria tributària es tramitarà de forma separada 
als d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi 
renunciat expressament a la tramitació separada. Si s’hagués enllestit un 
procediment d’aplicació dels tributs iniciat mitjançant declaració o un procediment 
de verificació de dades, comprovació limitada o inspecció, no es podrà incoar cap 
expedient sancionador respecte de la persona o entitat que hagués estat objecte 
d’aquests procediments quan hagi transcorregut un termini de tres mesos des que 
s’hagués notificat o s’entengués notificada la liquidació o resolució derivada dels 
mateixos. 
 
3. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, 
mitjançant notificació de l’acord de l’òrgan competent, que a falta de designació 
expressa serà el mateix que tingui atribuïda la competència per a resoldre’l. 
Aquesta notificació d’inici de l’expedient recollirà la identificació de la persona o 
entitat presumptament responsable, la conducta que motiva la incoació del 
procediment, la seva possible qualificació i les sancions que li poguessin 
correspondre, l’òrgan competent per a resoldre el procediment, la identificació de 
l’instructor i la indicació del dret a formular-hi al·legacions i a l’audiència en el 
procediment, així com el moment i els terminis per exercir-los. 
 
4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb 
les normes especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides a l’article 
99 de la Llei general tributària, les normes sobre la seva instrucció que estableix 
l’article 210 de la llei esmentada i les disposicions concordants del Reglament 
general del règim sancionador tributari. 
 
5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per 
caducitat, en un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del 
procediment fins la notificació de la resolució que calgui dictar, a aquest respecte, 
n’hi ha prou amb acreditar que s’ha fet un intent de notificació que conté el text 
íntegre de la resolució. Si s’hagués ultrapassat aquest termini, la caducitat 
impedeix l’inici d’un procediment nou. 
 
6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les 
actuacions de gestió, inspecció o recaptació, respectivament, amb autorització, de 
l’inspector en cap o de l’òrgan competent per a dictar els actes administratius que 
posen fi als procediments corresponents, i serà instruït pel funcionari que es designi 
a aquest efecte. 
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7. L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l’Alcalde o 
l’òrgan en què delegui. 
 
8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de 
reposició davant de l’Alcaldia, previ al contenciós administratiu. No obstant això, les 
sancions que derivin d’actes amb acord no podran ser impugnades en via 
administrativa. 
 
9. L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs 
independent, llevat que s’hagi impugnat també el deute tributari, cas en què 
s’acumularan ambdós recursos. La interposició d’un recurs contra les sancions 
impedeix executar-les fins que siguin fermes en via administrativa, sense necessitat 
d’aportar cap garantia per aconseguir-ne la paralització. 
 
Article 65.- Procediment sancionador abreujat 
 
1. No obstant el que es disposa al paràgraf 3r de l’article anterior, si al temps 
d’iniciar-se l’expedient sancionador es troben en poder de l’òrgan competent tots 
els elements que permeten formular la proposta d’imposició de sanció, aquesta 
proposta s’incorporarà a l’acord d’iniciació. 
 
2. Aquest acord es notificarà a l’interessat, indicant-li que es posa de manifest 
l’expedient i concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri 
convenient i presenti els justificants, documents i proves que consideri oportuns. 
 
3. A més, a l’acord d’iniciació se l’advertirà expressament que si no formula 
al·legacions ni aporta nous documents o uns altres elements de prova, es podrà 
dictar la resolució d’acord amb la proposta susdita. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals 
 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest municipi 
i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, 
mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi 
la seva concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, 
es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment 
s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació. 
 
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte 
de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut 
vigent per a l’exercici que es tracti. 
 
Segona.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
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Primera.- S'autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin 
necessàries per al desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança. 
 
Segona.- Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple en sessió 
celebrada a Canet de Mar a-----------------, i que ha quedat definitivament 
aprovada en data----------------, i començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 
2018, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
Modificacions de l’Ordenança fiscal núm.-1 reguladora de l’Impost sobre 
Béns Immobles 
 
Article 1.- Fet imposable 
 
1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat 
dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles 
de característiques especials: 
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis 
públics que es trobin afectes. 
b) D'un dret real de superfície. 
c) D'un dret real d'usdefruit. 
d) Del dret de propietat. 
 
2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat 
anterior per l’ordre en aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble 
urbà o rústic a les restants modalitats que l'esmentat apartat preveu. 
 
Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, 
excepte quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no 
exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en el què també es realitzarà el fet 
imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una 
concessió. 
 
3. Als efectes de l'impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns 
immobles urbans, rústics, i de característiques especials els definits com a tals en 
les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 
 
4. No estan subjectes a l'impost: 
 
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic 
marítim - terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per 
als usuaris. 
 
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament: 
 
- Els de domini públic afectes a ús públic. 
 
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per 
l'Ajuntament i els béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a 
tercers mitjançant contraprestació. 
 
Article 2.- Subjectes passius 
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1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i 
també les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense 
personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, 
susceptible d’imposició, que siguin titulars d’un dret constitutiu del fet imposable de 
l’impost, en els termes previstos en l’apartat 1 de l’article 1 d’aquesta Ordenança. 
 
En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de 
contribuent recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per 
la seva quota, que es determinarà en raó a la part del valor cadastral que 
correspongui a la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a 
cada concessió. Sense perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les 
declaracions a què es refereix l'article 10 d'aquesta Ordenança, l’ens o organisme 
públic al que es trobi afectat o adscrit l'immoble o aquell al càrrec del qual es trobi 
la seva administració i gestió, estarà obligat a subministrar anualment al Ministeri 
d'Economia i Hisenda la informació relativa a aquestes concessions en els termes i 
altres condicions que es determinin per ordre. 
 
2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran 
repercutir la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret 
comú. 
 
Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles 
de característiques especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que 
correspongui en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús 
mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals 
estaran obligats a suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es 
determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície 
utilitzada i a la construcció directament vinculada a cada arrendatari o cessionari 
del dret d'ús. 
 
Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la 
condició de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, 
actuarà com substitut del contribuent, l'ens o organisme públic al que es refereix 
l'apartat anterior, el qual no podrà repercutir en el contribuent l'import del deute 
tributari satisfet. 
 
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular 
del dret constitutiu del fet imposable. 
 
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del 
Cadastre, es conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de dos, sense 
que aquesta circumstància impliqui la divisió de la quota. 
 
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars 
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 en què cadascú participa en el 
domini o dret sobre l’immoble. 
 
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita 
divisió resultin quotes líquides d’import inferior als mínims establerts als apartats 
1.a) i 1.b) de l’article 5. 
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Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a 
qualsevol dels responsables solidaris, de conformitat amb les disposicions de 
l’article 3 d’aquesta ordenança, referent als supòsits de concurrència d’obligats 
tributaris. 
 
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat legal de guanys. 
 
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades 
s’incorporaran al padró de l'exercici en què s'acordi la divisió, sempre i quan la 
liquidació no hagi adquirit fermesa; cas contrari s'incorporaran al padró de l’impost 
de l’exercici immediatament posterior i es mantindran en els successius mentre no 
se'n sol·liciti la modificació. 
 
4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb 
atribució de l’ús de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de 
l’ordre dels subjectes passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de 
l’ús. 
 
5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a 
l’alta en el registre de contribuents. 
 
Article 3.- Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
4. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que 
constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests 
drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els 
termes previstos en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL). 
 
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. 
S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior 
subjecte passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim. 
 
5. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i 
advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns 
Immobles associats a l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per 
manca de presentació de declaracions. 
 
L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars 
i a aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb 
l’Ajuntament i actuïn amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant 
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disposi de certificat digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la 
transacció. 
 
6. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries 
pendents, a què es refereix el punt 4, precisa acte administratiu de declaració de 
l’afecció i requeriment de pagament a l’actual propietari. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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.  
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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. 
 
Article 6.- Base imposable i base liquidable 
 
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles. 
 
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. 
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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.  
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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 0,742 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. 
 
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). 
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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. 
 
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. 
 



Ref: S/iu 

55 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

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.  
 
- 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. 
 
Article 9.- Període impositiu i acreditament de l’impost 
 
1. El període impositiu és l’any natural. 
 
2. L’impost es merita el primer dia de l’any. 
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3. Els fets, actes i negocis que, d’acord amb el què preveu l’article 10 d’aquesta 
Ordenança, hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran 
efectivitat en l’exercici immediat següent a aquell en què es van produir, amb 
independència del moment en què es notifiquin. 
 
Quan l’Ajuntament conegui una modificació de valor cadastral respecte al que figura 
en el seu padró, originat per algun dels fets, actes o negocis esmentats 
anteriorment, aquest liquidarà l’IBI, si és procedent, un cop la Gerència Territorial 
del Cadastre notifiqui el nou valor cadastral. La liquidació de l’impost comprendrà la 
quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent com a tal els 
compresos entre el següent a aquell en que els fets, actes o negocis es van produir 
i l’exercici en el qual es liquida. 
 
Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors 
la quota satisfeta per IBI en raó d’altra configuració de l’immoble, diferent de la que 
ha tingut realitat.  
 
4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats 
tindran efectivitat el dia ú de gener de l’any següent a aquell en que es produeixi la 
seva notificació.  
 
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.  
 
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.  
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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. 
 
Article 11.- Règim de liquidació  
 
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió 
tributària d’aquest impost, seran competència exclusiva de l’Ajuntament i 
comprendran les funcions de concessió i denegació d’exempcions i bonificacions, 
realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, 
emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució 
d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra aquests actes i 
actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referides a les matèries 
compreses en aquest apartat.  
 
2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu 
aquesta Ordenança han de presentar-se davant l’Ajuntament, acreditant les 
circumstàncies que fonamenten la sol·licitud.  
 
3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l’Ajuntament, tant les que 
corresponen a valors-rebut com les liquidacions de venciment singular.  
 
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els 
supòsits que, portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin 
practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable.  
 
Tampoc serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan 
es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels 
tributs de cobrament periòdic, mitjançant la corresponent ordenança fiscal. 
 
Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades 
notificacions sense que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran 
consentides i fermes les bases imposable i liquidable notificades, sense que puguin 
ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a l’exacció anual de l’impost.  
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5. La notificació de modificacions en els valors cadastrals, aprovades com a 
conseqüència de procediments de valoració col·lectiva, o procediments 
d’incorporació mitjançant declaració, comunicació i sol·licitud, es realitzarà per 
mitjans telemàtics, sempre que així ho estableixi la normativa cadastral. 
 
 
 
 
Article 12.- Règim d’ingrés  
 
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. 
 
Article 13.- Impugnació dels actes de gestió de l’impost  
 
1. Els actes dictats per la Gerència Regional del Cadastre, objecte de notificació 
podran ser impugnats en via economicoadministrativa sense que la interposició de 
la reclamació suspengui la seva executivitat, tret que excepcionalment s’acordi la 
suspensió pel tribunal economicoadministratiu competent, quan així ho sol·liciti 
l’interessat i justifiqui que la seva execució pogués causar perjudicis d’impossible o 
difícil reparació.  
 
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els 
interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en 
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de 
la finalització del període d’exposició pública dels padrons corresponents.  
 
3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que 
correspon tal funció a l’Ajuntament, d’acord amb d’allò que preveu l’article 6.4 
d’aquesta Ordenança, es pot interposar el recurs de reposició previst en l’apartat 
anterior.  
 
4. La interposició del recurs de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció 
administrativa per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar 
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el recurs, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i 
acompanyi garantia pel total del deute tributari.  
 
No obstant, en casos excepcionals, l’Ajuntament pot acordar la suspensió del 
procediment, sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la 
impossibilitat de prestar alguna, o bé demostri fefaentment l’existència d’errors 
materials en la liquidació que s’impugna.  
 
5. Si el motiu d’oposició es fonamenta l'existència de possibles errades en la 
descripció cadastral de l'immoble, imputables a la Direcció General del Cadastre, no 
se suspendrà en cap cas, per aquest fet, el cobrament de la liquidació impugnada. 
Sense perjudici que, una vegada existeixi resolució ferma en matèria censal si 
aquesta afectés a la liquidació abonada, es realitzi la corresponent devolució 
d’ingressos.  
 
6. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 
administratiu en els terminis següents:  
 
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de 
l’endemà al de la notificació d’acord resolutori del recurs de reposició.  
 
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de 
l’endemà a aquell en que ha d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.  
 
Article 14.- Actuacions per delegació 
 
1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de 
Barcelona, les normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l’Administració delegada.  
 
2. Quan l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona conegui les 
transmissions de propietat per haver rebut informació dels Notaris competents o del 
Registre de la Propietat, modificarà la titularitat del padró de l’IBI i comunicarà els 
canvis a la Gerència Regional del Cadastre.  
 
3. Les declaracions d'alteracions cadastrals podran presentar-se en l’Ajuntament o 
en l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària.  
 
Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria 
cadastral realitzaran les tasques adients i traslladaran la documentació 
corresponent a la Gerència Regional del Cadastre.  
 
4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de 
Gestió Tributària s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de 
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la 
província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.  
 
5. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si 
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats 
d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis 
fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar 
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, 
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quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en 
què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 
Disposició transitòria.- Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de la 
present ordenança  
 
1. Els beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles reconeguts amb 
anterioritat a l’1 de gener de 2003, es mantindran sense que, en cas que tinguin 
caràcter pregat, sigui necessària la seva sol·licitud.  
 
2. Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin 
estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva 
vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan se'n prevegi la concessió a 
l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el 
subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita 
ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.  
 
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte 
de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, 
vigent per a l’exercici de què es tracti.  
Disposició final  
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a 
Canet de Mar a-----------------, i que ha quedat definitivament aprovada en data---
---------------, i començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2018, i es mantindrà 
vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
Modificacions de l’ Ordenança fiscal núm.-2 reguladora de l’Impost sobre 
activitats econòmiques. 
 
Article 1.- Fet imposable 
 
1. L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de 
caràcter real, el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, 
d'activitats empresarials, professionals o artístiques. 
 
2. Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de 
ramaderia independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. 
 
Article 2.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori 
nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. 
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2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a 
l’alta en el registre de contribuents. 
 
 
 
 
 
Article 3.- Responsables i Successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 4.- Beneficis fiscals de caràcter obligatori 
 
1. Estan exempts de l'impost: 
 
A) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes 
autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les 
Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals. 
 
B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori 
espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es 
dugui a terme l’activitat.  
 
Als efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti de entitats de 
nova creació o quan, havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs inactives 
des de la seva constitució. Tanmateix, no es considerarà que s’ha produït l'inici 
quan, encara que es tracti d'un nou subjecte passiu, l’activitat s'hagi exercit 
anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre, entre d'altres supòsits, en 
els casos de: 
 
- Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat. 
 
- Transformació de societats. 
 
- Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular 
mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la nova 
entitat. 
 
C) Els següents subjectes passius: 
 
- Les persones físiques. 
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- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats 
de l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net del volum de 
negoci inferior a 1.000.000 EUR. 
 
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció 
només afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, 
sempre que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 EUR. 
 
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en 
compte les següents regles: 
 
1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 35.2 del 
Codi de comerç i la norma d’elaboració dels Comptes Anuals 11a. del Pla 
general de comptabilitat, aprovat pel RD 1514/2007, de 16 de novembre, 
els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis o altres 
ingressos corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes 
les bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost 
sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb 
l’esmentat volum de negoci. 
 
2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de 
l’Impost sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no 
residents, el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de 
presentació de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament 
de l’Impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les 
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net del 
volum de negoci serà el que correspongui al penúltim any anterior al de 
l’acreditament d’aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una durada 
inferior a l’any natural, l’import net del volum de negoci s’elevarà a l’any. 
 
3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de 
les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. 
 
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 
42 del Codi de Comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt 
d’entitats que pertanyin al grup. 
 
A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament o 
indirecta, el control d’una altra o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha 
control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, sigui soci d'una altra 
societat, que es qualificarà com a dependent, respecte de la qual: 
 
a) Tingui la majoria dels drets de vot. 
 
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan 
d’administració. 
 
c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb 
altres socis. 
 
d) Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan 
d’administració que exerceixin el càrrec en el moment en que calgui formular els 
comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En 
particular, es presumirà aquesta circumstància quan la majoria dels membres de 
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l'òrgan d'administració de la societat dominada siguin membres de l'òrgan 
d'administració o alts directius de la societat dominant o d'altra dominada per 
aquesta. 
 
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels 
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.  
 
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, 
s’atendrà a l’import net del volum de negoci imputable al conjunt dels establiments 
permanents situats en territori espanyol. 
 
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 
regulades en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre. 
 
E) Els organismes públics d’investigació i els establiments d’ensenyament en tots 
els seus graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les Comunitats 
Autònomes, o de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o 
d’utilitat pública, i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, 
mancant d’ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, inclòs si faciliten 
als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja 
pensió o internat, i encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els 
productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import d’aquesta 
venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, 
exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment. 
 
F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense 
ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i 
d’ocupació que per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts 
realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades 
finalitats, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o 
tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al 
sosteniment de l’establiment. 
 
G) La Creu Roja. 
 
H) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats 
o convenis internacionals. 
 
I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 
de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en 
l’article 7 de dita llei que desenvolupin, en compliment del seu objecte o finalitat 
específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin 
els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei: 
 
a) Les fundacions. 
 
b) Les associacions declarades d’utilitat pública. 
 
c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la 
Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, 
sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions. 
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d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions. 
 
e) Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials 
d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el 
comitè paralímpic espanyol. 
 
f) Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es 
refereixen la lletres anteriors. 
 
2. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A),B) D), G) i H) de l’apartat 
1 anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de 
l’impost. 
 
3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter 
pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
 
4. La aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà 
condicionada a que l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal 
especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge. 
 
5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les 
societats agràries de transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota 
prevista en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les 
cooperatives. 
 
6. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la 
secció segona de les tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de 
la quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del 
segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període 
caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció 
prevista en la lletra B) de l’apartat 1 d’aquest article. 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de caràcter potestatiu 
 
1. A l’empara del que disposa l’article 88.2.a) del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els qui 
iniciïn l'exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota municipal, 
gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària durant 5 anys, a comptar 
des de l'inici de l’activitat o, si s'escau, des de la fi de l’exempció prevista en la 
lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior. Aquest període caducarà, en tot cas, una 
vegada transcorreguts 5 anys. 
 
Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no s'hagi 
exercit anteriorment sota cap altra titularitat, en els termes regulats a l’apartat B 
de l’article 4.1 de la present Ordenança. 
 
Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el 
municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que s'inicia 
una nova activitat en els següents casos: 
 
a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost. 
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b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava 
exercint. 
 
c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja 
s'estava realitzant. 
 
d) Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de 
l'activitat per la qual ja s'estava tributant. 
 
3. A l’empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de 
l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una 
duració superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats 
classificades en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una 
reducció de fins al 80% de la quota tributària del període impositiu corresponent, 
atenent al grau d’afectació dels locals per les dites obres. 
 
4. Les reduccions regulades en els apartats 2 i 3 anteriors es concediran per 
l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el 
percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la 
devolució de l’import reduït. 
 
5. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
gaudiran d’una bonificació addicional del 25% sobre la quota tributària del període 
impositiu corresponent els subjectes passius per quota municipal que incrementin 
entre 1 i 25 treballadors la plantilla de treballadors amb contracte indefinit afectes 
al conjunt de les activitats desenvolupades en el municipi. El percentatge de 
bonificació sobre la quota serà del 30% en cas que l’increment de treballadors 
superi els 25.  

 
Per al càlcul de la bonificació caldrà tenir en compte les següents especialitats: 
 
a)En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no 
es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven 
part de l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi. 
 
b)Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent 
d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral complerta. 
 
Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el 
qual és d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa, això és, còpia dels 
nous contractes indefinits celebrats i del model TC2. L’acord de concessió inclourà, 
si s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que integrarà la liquidació del 
període impositiu corresponent. 
 
6. Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article abasten 
exclusivament a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel 
coeficient previst en l’article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient 
de situació fixat en l’article 9 d’aquesta ordenança. 
 
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 
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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. 
 
Article 7.- Quota tributària 
 
La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, el coeficients de 
ponderació i situació regulats en els articles 8è i 9è de la present ordenança, així 
com les bonificacions i reduccions regulades en els articles 4 i 5 anteriors. 
 
Article 8.- Coeficient de ponderació 
 
D'acord amb el que preveu l'article 86 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les 
quotes municipals fixades en les tarifes de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un 
coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net del volum de negoci 
del subjecte passiu, segons el quadre següent: 
 
Import net del volum de negoci (EUR) Coeficient 
Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 1,29 
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 1,30 
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00 1,32 
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00 1,33 
Més de 100.000.000,00 1,35 
Sense volum net de negoci 1,31 
  

 
Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net del volum de negoci del 
subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides 
pel mateix i es determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de 
l’article 4t d’aquesta ordenança.  
 
El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota 
corresponent a les activitats desenvolupades pels subjectes passius no residents 
que operin sense establiment permanent. 
 
Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de 
negoci per causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació 
provisional amb aplicació del coeficient 1,31, a expenses de la regularització 
posterior que sigui procedent. 
 
Article 9.- Coeficients de situació 
 
1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies 
públiques d'aquest municipi es classifiquen en 3 categories fiscals. Annex a aquesta 
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ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la 
categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles. 
 
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans 
esmentat seran considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita 
classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquest 
Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de 
vies públiques. 
 
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 
8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica 
físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de 
coeficients següent: 
 
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 

 1a 2a 3a 
Coeficient aplicable 1,400 1,285 1,180 

 
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la 
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés 
principal. 
 
Article 10.- Període impositiu i acreditament 
 
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de 
declaracions d'alta per inici d'una activitat; en aquest cas comprendrà des de la 
data de començament de l'activitat fins el final de l'any natural. 
 
2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes són 
irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d'alta per inici d'activitat, el 
dia de començament no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes 
es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per 
finalitzar l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat. 
 
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes 
seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi 
aquest cessament. A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la 
part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués 
exercit l'activitat.  
 
3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la 
quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita 
quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament. 
 
Article 11.- Règim de declaració i d'ingrés  
 
1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que 
comprèn les funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les 
liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels 
instruments de cobrament, resolució dels recursos que s'interposin contra els 
susdits actes, i actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent. 
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2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els 
interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en 
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de 
la finalització del període d’exposició pública dels padrons corresponents.  
 
3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, 
llevat que, dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la 
suspensió de l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient. En casos 
excepcionals, però, l'òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment, 
sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de 
presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que 
s'impugna. 
 
No obstant l'anterior, si la impugnació afecta a un acte censal no es suspendrà en 
cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que se'n 
derivi, sense perjudici que, si la resolució que es dicti en matèria censal afecta al 
resultat de la liquidació pagada, es dugui a terme la corresponent devolució 
d'ingressos. 
 
4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en 
l'article 62 de la Llei general tributària. 
 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés 
s'iniciarà el període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora 
i dels recàrrecs en els termes prevists als articles 26 i 28 de la Llei general 
tributària. 
 
5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del 
venciment del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i s’exigirà quan 
resulti exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, però no quan sigui exigible el 
recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït. 
 
El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al 
que disposa l'article 26.6 de l’esmentada Llei general tributària. 
 
Article 12.- Comprovació i investigació 
 
Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament, o l’Ens al qual hagi 
delegat aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions 
d'inspecció de l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la 
pràctica de les liquidacions tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la 
notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en les 
respectives matrícules, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per 
quota municipal. 
 
Article 13.- Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes en l'article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Administració delegada. 
 
2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les 
funcions de gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes 



Ref: S/iu 

69 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

les actuacions necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, 
d'acord amb el que disposi la normativa d'aplicació.  
 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva 
ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de 
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la 
província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació. 
 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a 
Canet de Mar a 20 de octubre de 2016, i que ha quedat definitivament aprovada en 
data 22 de desembre de 2016, i començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2017, 
i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
Disposició addicional primera 
 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin 
estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva 
vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a 
l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el 
subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a 
l’ordenança que resulti d’aplicació en l’exercici objecte de tributació. 
 
Disposició addicional segona 
 
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra 
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest Impost, seran 
d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta ordenança. 
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Annex: Categoria Fiscal de les Vies Públiques 
 
 

Nom via 

ca
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a 

1 ca
te

go
ri
a 
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a 

3 

C ABELL x     
C ABELL BAIX x     
C ALBA x     
C ALCALDE ALEGRET x     
C ALCALDE FORS x     
PL ELS AMERICANOS x     
C AMPLE x     
C ANTONI GAUDÍ x     
C ARAGÓ x     
C AURORA DIAZ PLANA x     
C AUSIAS MARCH x     
C BALMES x     
C BARCELONA x     
PL BARRIS x     
C BERGANTÍ HERNÁN CORTÉS x     
C BOFILL I MATAS x     
C BONAIRE x     
C BORRAS DE PALAU x     
C BRUC x     
RIERA BUSCARONS x     
PL BUSQUETS x     
C CADILLAC x     
C CADÍ x     
C CALDETA x     
C CANIGÓ x     
C CARLES CARQUES I MARTI x     
C CARLES FLOTATS x     
C CASTAÑER x     
C CASTELLET x     
AV CASTELLMAR x     
C CATALUNYA x     
C CEDRO x     
C CIRIL MASRIERA x     
C CLAUSELL x     
PL COLOMER x     
C ELS COMEDIANTS x     
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Nom via 
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C CONCORDIA x     
C COSTA DE L'HOSPITAL x     
C LA CREUETA x     
C CUBA x     
RONDA DOCTOR ANGLES x     
AV DOCTOR FLEMING x     
C DOCTOR GUITERAS x     
RONDA DOCTOR MANRESA x     
AV DOCTOR MARIA SERRA x     
PTGE DOCTOR SANTIÑA x     
C DOLORS VIÑAS x     
C DOTRAS VILA x     
C DRASSANES DEL PLA x     
C EDUARD FARRES x     
C EMILIA DOMENECH x     
C EMPORDÀ x     
C ENRIC JOVER x     
C ESCALES DEL SANT CRIST x     
PL ESGLÉSIA x     
C ESGLÉSIA x     
C EUSEBI ARNAU x     
C EUSEBI GOLART x     
C F. DANIEL MOLINA x     
C FERRAN ROIG x     
RONDA FERRER DE CANET x     
C FOLCH I TORRES x     
C LA FONT x     
C FRAGATA NUMANCIA x     
C FRANCESC CAMBÓ x     
C FRANCESC CORBERA x     
C FRANCESC GUARDIA x     
C FRANCESC PARERA x     
PL GABRIEL MACIA x     
C GARBÍ x     
RIERA GAVARRA x     
AV GENERAL MORAGUES x     
C GENERALITAT x     
C GIRONA x     
C GRAM x     
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PL INDUSTRIA x     
C ISLA CRISTINA x     
C JAUME FERRER NOE x     
C JAUME PAGA x     
PTGE JAUME PAGA x     
PL JAUME TRAVESA x     
C JOAN MARAGALL x     
C JOAN OMS x     
C JOANOT MARTORELL x     
RONDA JOSEP ANSELM CLAVE x     
C JOSEP BARO x     
C JOSEP CABRUJA x     
C JOSEP CARNER x     
C JOSEP M. DANES x     
C JOSEP MORA x     
C JOSEP PLA x     
RIERA LLEDONERS x     
C LLEIDA x     
C LLEVANT x     
AV LLIMONERS x     
C LLUÍS DOMENECH I MONTANER x     
C LÓPEZ PICO x     
C M DOLORS VIÑAS x     
C MANEL BUSQUETS x     
PL MANEN x     
C MAR x     
AV MARESME x     
C MARIA ROCA ROSSELL x     
C MARIA SAUS x     
C MARIA SAUS I TEIXIDO x     
C MAS EL GRAU x     
C MAS FELIU x     
C MAS MUNI x     
C MAS RAMONET x     
C MERCAT x     
PLCET MERCÈ VIADER x     
C MIRAMAR x     
C MISERICORDIA x     
PG MISERICORDIA x     
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C MN. MARIÀ MARTINEZ x     
C MOLÍ x     
PTGE MOLÍ DEL MIG x     
C MONTNEGRE x     
C MONTSENY x     
C MOSSÈN CINTO VERDAGUER x     
C MOSSÈN COMERMA x     
C NARCÍS MONTURIOL x     
C NOU x     
C OLIVER x     
C OLOT x     
PL ONZE DE SETEMBRE x     
C LA PALMA x     
C LES PALMES x     
C PAS D'EN MARGES x     
PL PAU CASALS x     
C PAU GARGALLO x     
C PEDRACASTELL x     
C PERE DELEGLISE x     
PL PERE DOMENECH I ROURA x     
RIERA PINAR x     
C PIRINEUS x     
C DE POL x     
C POMPEU FABRA x     
C PUBILLES x     
C PUIG I CADAFALCH x     
C QUIRZE PLANET x     
C RAFAEL MASO x     
C RAFEL CAMPALANS x     
C RAMON DE CAPMANY x     
C RAVALET x     
C RIAL DE CAN GODAY x     
C RIAL DELS OMS x     
C ROMANÍ x     
C ROSSELLÓ x     
C SALVADOR ESPRIU x     
C SANT ANTONI x     
C SANT ANTONI MARIA CLARET x     
C SANT BENET x     



Ref: S/iu 

74 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

Nom via 

ca
te

go
ri
a 

1 ca
te

go
ri
a 

2 ca
te

go
ri
a 

3 

RIERA SANT CRIST DEL PLA x     
C SANT CRISTOFOL x     
RIERA SANT DOMENEC x     
RONDA SANT ELM x     
C SANT ESTEVE x     
C SANT FELIU x     
C SANT IGNASI DE LOYOLA x     
C SANT ISCLE DE VALLALTA x     
C SANT ISIDRE x     
C SANT JAUME x     
C SANT JOAN x     
C SANT JOAQUIM x     
RONDA SANT JORDI x     
C SANT JOSEP x     
C SANT JOSEP ORIOL x     
C SANT MARC x     
C SANT MIQUEL x     
C SANT PAU x     
C SANT PERE x     
C SANTA ANNA x     
C SANTA BARBARA x     
C SANTA ISABEL x     
C SANTA LLÚCIA x     
C SANTIAGO RUSIÑOL x     
C SANTÍSSIMA TRINITAT x     
C SAUC x     
C SEBASTIÀ CABOT x     
C TARRAGONA x     
C TOMAS I MILANS x     
C TORDERA x     
RIERA LA TORRA x     
C VALENCIA x     
C VALL x     
C VALL DE MARTRE x     
C VERDAGUER I CALLIS x     
C VERGE DE LA MERCE x     
C VERGE DE LES NEUS x     
C VERGE DE MONTSERRAT x     
C VERGE DE NURIA x     
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C VERGE DEL CARME x     
C VERGE DEL PILAR x     
C VERGE DEL REMEI x     
C VERGE DEL ROSER x     
C VIA CANNETUM x     
C VIA CARLES PASCUAL x     
C VIA FIGUEROLA x     
C VICENÇ ROCOSA ISERN x     
C XARO ALT x     
C XARO BAIX x     
C XESCO BOIX x     
C ÀNGEL GUIMERÀ x     
AFORES CA L'ALERO     x 
AFORES CA L'AULET     x 
AFORES CA L'ESPANYOL     x 
AFORES CA L'URPÍ     x 
AFORES CAL BISBE     x 
AFORES CAL CURT     x 
AFORES CAL DOCTOR MANRESA     x 
AFORES CAN BATLLE     x 
AFORES CAN BELLSOLELL     x 
AFORES CAN BERTRAN SOLER     x 
AFORES CAN BEYA     x 
AFORES CAN BIEL MISSE     x 
AFORES CAN BISCARRI     x 
AFORES CAN CATA     x 
AFORES CAN DANGLA     x 
AFORES CAN DOTRAS     x 
AFORES CAN DURAN     x 
AFORES CAN GALLINA     x 
AFORES CAN GENÍS CARBONEL     x 
AFORES CAN GIOL     x 
AFORES CAN GODAY     x 
AFORES CAN GOFAU     x 
AFORES CAN JOVER     x 
AFORES CAN LLORENÇO     x 
AFORES CAN MOLIST     x 
AFORES CAN MOREU-CABAU     x 
AFORES CAN NIELLA     x 
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AFORES CAN RIBAS     x 
AFORES CAN ROVIRA     x 
AFORES CAN SALAT     x 
AFORES CAN SEGAL     x 
AFORES CAN SEGARRA     x 
AFORES CAN VILA     x 
AFORES CASETA RENFE     x 
AFORES CASTELL STA FLOREN     x 
AFORES CLUB DE TENNIS     x 
AFORES CÀMPING VICTÒRIA     x 
AFORES ELS CASTANYERS     x 
AFORES GRAU MONTANYA     x 
AFORES HORTA FIGUEROLA     x 
AFORES HORTA PLANET     x 
AFORES HORTA ROSA     x 
AFORES HORTA SALVA     x 
AFORES HORTA SANT CRIST     x 
AFORES HORTA SANT JOSEP     x 
AFORES HORTA SANT MIQUEL     x 
AFORES JONSA FONSA     x 
AFORES L'ALZINOT     x 
AFORES L'AUBO     x 
AFORES LA VERNOYA     x 
AFORES LES ESTIRES     x 
AFORES LES MIMOSES     x 
AFORES MOTEL     x 
AFORES PARES MISSIONERS     x 
AFORES RIAL VALL MARTRA     x 
AFORES RIAL VALLDEPERA     x 
AFORES ROIG CLARET     x 
AFORES SANTUARI     x 
AFORES TAXONERA     x 
LA AFORES TORRITA     x 
AFORES VIL.LA SOLEDAD     x 
AFORES VILLA PAQUITA     x 
AV ANGEL PLANET     X 
RIAL DE SANT CRIST DEL PLA     X 
ANTIC CAMí D'ARENYS     X 
C FRAGATA PAULITA     X 
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C DOMENEC PASCUAL   x   
C GERMANS BASSAS   x   
C JAUME ROMAGOSA I DURAN   x   
RIERA MISSER   x   
PL PERE LLAUGER I PRIM   x   
C RIAL DE MAS FIGUEROLA   x   
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Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la TAXA PER 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS 
D’INTERES GENERAL. 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es 
regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores 
de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la 
generalitat o una part important del veïnat, que es regirà per aquesta Ordenança 
fiscal.  
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa o 
els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies 
públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic 
per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o 
afectin la generalitat o una part important del veïnat.  
 
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la 
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment 
ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència 
de qui sigui el titular de la xarxa. 
 
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de 
comunicació diferents de la telefonia mòbil. 
 
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió 
expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o 
l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques 
municipals, necessaris per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès 
general. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 
subministrament que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part 
important del veïnat, tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, 
electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que 
explotin les xarxes de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, 
televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter 
públic o privat. 
 
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.  
 
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius 
les empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són 
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els 
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subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, 
accés o interconnexió a les mateixes.  
 
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti aplicable el 
que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del 
sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal 
corresponent. 
 
4.-Per efecte directe de l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a 
l’autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques (Directiva 
autorització), aquesta Ordenança no és d’aplicació a les empreses o 
entitats que prestin els serveis de telefonia fixa quan no siguin titulars de 
les xarxes a través de les quals es proporcionen aquests serveis. 
 
Article 4t.- Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
general tributària i a l’Ordenança general. 
 
Article 5è.- Base imposable 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada 
de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament 
especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra 
d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme 
municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta 
Ordenança. 
 
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat 
anterior el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa 
està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme 
municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al titular de la xarxa, per 
l’ús de la mateixa.  
 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts 
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin 
estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en 
aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només 
s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries. 
 
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels 
conceptes següents: 
 
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa, 
que corresponguin a consums dels abonats efectuats en el Municipi. 
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b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del 
subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, 
incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, 
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de 
l’empresa. 
 
c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses 
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de 
subjecte passiu. 
 
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o d’altres 
mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei. 
 
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les 
empreses subministradores. 
 
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos 
indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per 
compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte 
passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents 
de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament 
que s'utilitzin en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1a. o 2a. 
del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del 
Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació 
d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial. 
 
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els 
conceptes següents: 
 
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin 
rebre. 
 
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin 
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en 
els ingressos bruts definits en l’apartat 3. 
 
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de 
naturalesa anàloga. 
 
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat. 
 
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu 
patrimoni. 
 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 
assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb 
altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de 
serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades 
empreses hagin de ser subjectes passius. 
 
Article 6è.- Tipus i quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable 
definida a l’article 5è d’aquesta Ordenança.  
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Article 7è.- Període impositiu i meritació de la taxa 
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o 
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari 
per a la prestació del subministrament o servei, casos en què el període impositiu 
comprèn des de l’inici fins al cessament efectiu. 
 
2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu. 
 
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que 
tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats 
en el trimestre natural a què es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol 
subministrament o servei d’interès general comporta l’obligació de fer constar 
aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data 
de finalització. 
 
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat 
hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una 
autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, 
especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la 
base imposable, segons detall de l’article 5è.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació 
referida al concepte previst a la lletra c) de l’esmentat article, inclourà la 
identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a les quals 
s’hagi facturat quantitats en concepte de peatge. 
 
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix 
l’apartat a) de l’esmentat article 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels imports 
dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats 
en aquest Municipi. 
 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta 
als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es 
refereix l’article 5è.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà 
de la identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada. 
 
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la 
quota en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin. 
 
Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import 
s’afegirà amb el seu signe a la base imposable del trimestre següent. 
 
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest 
article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que 
preveu l’article 27 de la Llei general tributària. 
 
Article 9è.- Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
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2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
passius a fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme 
l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la 
seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de 
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la 
província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si 
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats 
d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis 
fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar 
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals ho facin convenient. 
 
Article 10è.- Infraccions i sancions 
 
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de 
la taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció 
tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i 
sancionarà segons disposa l’esmentat article. 
 
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord 
amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en 
què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final  
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el ------------------ i que ha quedat definitivament aprovada en 
sessió celebrada en data-------------------, regirà des del dia 1 de gener de 2018 i 
es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
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Modificació 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 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n) del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes 
de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i indústries del 
carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic que es regirà per la present Ordenança 
fiscal. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic 
local que beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la 
instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 
situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic, la utilització de casetes i llocs de venda al mercat 
municipal, i l’ocupació de terrenys de la platja durant la temporada estival. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les 
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les 
quals s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que 
constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger estaran obligats a designar un 
representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a 
l’Ajuntament. 
 
Article 4t.- Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments 
especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis 
públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que 
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
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Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes als apartats següents: 
 
A.-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€  
  
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€ 



Ref: S/iu 

85 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

 
 
B.-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 
 
C.-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) Terrasses al Passeig Marítim, m2/temporada  6,58 € 

 
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. 
 
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. 
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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. 
 
Article 8è.- Període impositiu 
 
1. Quan l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a l’article 1 
hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell 
determinat en la llicència municipal. A efectes de la determinació de la taxa, es 
tindran en compte els mòduls establerts a l’article 6. 
 
2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’estengui a varis exercicis, el període 
impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en 
la utilització privativa o aprofitament especial. En aquest cas el període impositiu 
s’ajustarà a aquesta circumstància. 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
4. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte 
passiu no es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la 
taxa satisfeta. 
 
Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 
 
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a 
varis exercicis. 
 
2. Quan es sol·liciti autorització per a gaudir dels aprofitaments especials es 
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els 
elements de la declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a 
determinar el deute. 
 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en 
aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el 
propi abonaré. 
 
4. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de 
venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici 
immediat anterior al de l’acreditament. 
 
Article 10è.- Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, 
la primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment 
al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis 
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró. 
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2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Article 11è.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 
Llei General Tributària i l’Ordenança General. 
 
Article 12è.- Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació i recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme 
l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la 
seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos 
de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la 
província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si 
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats 
d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis 
fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar 
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en 
què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a 
Canet de Mar a----------------, i que ha quedat definitivament aprovada en data----
-----------------, i començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2018, i es mantindrà 
vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
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Modificació de l’Ordenança fiscal núm.- 20, reguladora de les taxes per 
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme 
  
Article 1.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de 
conformitat amb el que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
(TRLUC), l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat administrativa originada per 
la concessió o denegació de llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i 
administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o 
denegar la llicència urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o 
que es pretengui realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa 
urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que 
preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del règim local i l’article 187 del TRLUC.  
 
Article 3.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin 
propietaris o posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin 
les construccions o instal·lacions, o s'executin les obres. 
 
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 
contractistes de les obres. 
 
Article 4.- Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les 
persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes 
previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5.- Base imposable 
 
1. Constitueix la base imposable de la taxa: 
 
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de 
desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la pavimentació i 
la modificació de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un 
projecte d’urbanització, les obres de construcció de nova planta, i les d’ampliació, 
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reforma, modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions 
existents, la construcció o instal·lació de murs i tanques i l’autorització d’obres de 
manera provisional. 
 
b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la 
primera utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, 
l’autorització d’usos de manera provisional, la instal·lació de cases prefabricades i 
instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents, la instal·lació d’hivernacles 
o instal·lacions similars, les instal·lacions que afectin al subsòl i la instal·lació de 
línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació d’antenes o 
dispositius de comunicacions de qualsevol tipus. 
 
c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost 
sobre béns immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques, de demolició 
total o parcial de construccions o edificacions, la constitució d’un règim de propietat 
horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan 
comporti un increment de nombre d’habitatges o establiments i també les 
operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles 
d’aprofitament independent dels que hagin fet constar en una declaració d’obra 
nova precedent. 
 
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la 
via pública, la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació 
arbustiva o d’arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el planejament 
urbanístic, la superfície afectada per l’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres i la 
superfície afectada per l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin 
les característiques del passatge. 
 
2. Del cost que s’assenyala en la lletra a) del número anterior se n’exclou el que 
correspon a la maquinaria i a les instal·lacions industrials i mecàniques. 
 
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) 
 - Preu per m2 a construir (Reforma) 

 
 
 
333,96 € 
3,34 €/m2 
2,51 €/m2 
1,67 €/m2 
 
617,83 € 
6,18 €/m2 
4,64 €/m2 
3,09 €/m2 
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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. 
 
Article 7.- Beneficis fiscals 
 
1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa. 
 
2. Sense perjudici del previst al punt anterior, la taxa liquidada a l’empara 
d’aquesta Ordenança podrà ser deduïda de la quota a satisfer per l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres quan així ho estableixi l’Ordenança fiscal 
reguladora de dit impost. 
 
Article 8.- Acreditament 
 
1.- La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat 
municipal. 
 
2.- Tanmateix, en el moment de la sol·licitud o comunicació caldrà efectuar el 
dipòsit previ d’una quantia equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa. 
 
3.-Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o 
comunicació prèvia corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament 
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l'activitat municipal conduent a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, 
independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a 
l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin 
autoritzables. 
 
4.- Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la 
seva denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni 
la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o 
s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades. 
 
Article 9.- Declaració 
 
1.- Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una 
comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància 
corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat expedit per tècnic 
competent, on s’especifica de forma detallada naturalesa de l'obra, el lloc 
d'emplaçament, l’import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici.  
 
2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes 
en què no s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom 
adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una 
descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels 
materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte 
les dades de les quals permetin comprovar el seu cost. 
 
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació 
prèvia es modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l'administració 
municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i 
memòries de la modificació o ampliació. 
 
4. En el cas de la llicència o comunicació prèvia relativa a la primera 
utilització i ocupació dels edificis i les construccions, s'acompanyarà 
certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les 
obres i del fet que aquestes s'han efectuat d'acord amb el projecte aprovat 
o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que 
l'edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús 
autoritzat. Es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les 
construccions el declarat davant de l'Ajuntament pel subjecte passiu un 
cop finalitzades les obres o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com 
estableix l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
5. En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial 
dels edificis i les construccions a que fa referència l’article 187.1 d) del 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, es prendrà com a cost real i 
efectiu dels edificis i les construccions el declarat davant de l’Ajuntament 
pel subjecte passiu un cop executades les obres de la part que es pretén 
utilitzar i ocupar, o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com estableix 
l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de construccions, instal·lacions i 
obres. 
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Article 10.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta Ordenança s’haurà 
de constituir a la Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de sol·licitar la 
llicència o de realitzar la comunicació prèvia. 
 
2. Una vegada concloses les obres o les instal·lacions que constitueixen el fet 
imposable de la taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i efectiu 
de les construccions o de l’activitat urbanística realitzada i, a la vista del resultat 
d’aquesta comprovació, es practicarà la liquidació definitiva. 
 
3. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del contribuent i s’haurà 
de satisfer en els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària. 
 
4. El subjecte passiu pot sol·licitar que el dipòsit constituït en metàl·lic s’apliqui com 
a pagament a compte de la liquidació. En aquest cas, només s’haurà de pagar la 
diferència entre el deute tributari originat per la liquidació de la taxa i la quantia del 
dipòsit. 
  
Article 11.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 
Llei General Tributària i l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a 
Canet de Mar a-------------------, i que ha quedat definitivament aprovada en data-
-----------------, i començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2018, i es mantindrà 
vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
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Modificacions de l’Ordenança fiscal núm.-29 reguladora de la taxa per 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del RDL 02/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i el Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora dels residus, l’Ajuntament estableix: 
La taxa pels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres 
residus municipals. 
La taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, 
tractament i eliminació de residus comercials. 
La taxa pels serveis d’entrada de determinats materials a la deixalleria. 
Aquestes taxes es regiran per la present ordenança. 
 
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida i tractament d’escombraries i 
altres residus municipals d’habitatges, locals o solars sense edificar on no s’hi 
efectuïn activitats comercials  
  
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents: 
 
a) Recollida de residus municipals generats als habitatges particulars. 
  
b) Recollida de residus municipals generats en locals tancats. 
 
c) Recollida i tractament de les restes vegetals generades en els solars sense 
edificar d’aquells sectors on es presta el servei habitual de recollida d’escombraries.  
 
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior. 
 
2. A aquests efectes, es consideren residus municipals els que estableix el Decret 
Legislatiu 1/2009, que aprova el text refós de la llei reguladora dels residus i els 
generats als habitatges particulars les restes i les deixalles alimentàries que 
procedeixen de la neteja normal dels domicilis particulars.  
 
3. No tenen la consideració de residus municipals els residus que, per al seu 
tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques 
o de seguretat, com: 
 
a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris 
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals 
c) Runes d’obres 
d) D’altres tòxics o perillosos 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 35.4. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i els locals situats en els 
llocs, places, carrers o vies públiques en el que el servei es realitzi, bé sigui a títol 
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de propietari o d'usufructuari, d’arrendatari o de posseïdor o usuari del local o 
habitatge per qualsevol títol, fins i tot, a precari. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, obligat al 
pagament de la taxa, el propietari dels habitatges, locals, establiments o solars, el 
qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els 
beneficiaris del servei. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com 
a tal a la Llei General tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Reduccions 
 
1. L’ajuntament aplicarà una reducció del 5% en la taxa de recollida i tractament 
d’escombraries i altres residus municipals d’habitatges per a tots els subjectes 
passius que utilitzin el servei de deixalleria o mini deixalleria un mínim de 8 
vegades l’any per lliurar els residus típics de deixalleria, exceptuant-ne els que es 
poden lliurar al carrer (paper, cartró, envasos i vidre). Només es concedirà una 
bonificació per unitat familiar (segons legislació de l’IRPF) i habitatge.  
 
2. Previ informe de l’àrea de medi ambient s’aprovaran per junta de govern les 
bonificacions a favor de les persones que hagin fet ús de la deixalleria d’acord amb 
l’establert en el paràgraf anterior i es comunicarà a l’oficina de recaptació per a 
l’aplicació de la bonificació en el padró de l’exercici corresponent. En cas que previ 
informe de medi ambient es detecti un lliurament irregular dels residus, no 
s’aplicarà la bonificació.  
 
3. La bonificació per entrada a la deixalleria serà d’aplicació no únicament per a les 
taxes de residus domiciliaries sinó també per la taxa de solars públics. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d’habitatge. 
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar. En 
el cas dels solars i locals tancats la quota consistirà en una part fixa. 
 
A aquest efecte, s'aplicarà les tarifes següents: 
 

Concepte  Categoria de carrer 
única 

Tarifa 1. Per cada habitatge 128,10 € 
Tarifa 2. Locals tancats.  40,00 € 
Tarifa 3. Solars sense edificar, per cada solar. 60,00 € 

 
2. Quan vàries finques registrals i/o cadastrals s’uneixin físicament per destinar-les 
a un únic habitatge o destí, tributaran com un sol habitatge. 
 
3. Quan una sola finca registral i/o cadastral estigui dividida físicament en vàries 
unitats, es tributarà independentment per cada habitatge diferenciat. 
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S’aplicarà una reducció de la taxa del 50 % per la prestació del servei en 
habitatges, prevista a l’apartat 2.1, quan s’acrediti que els ingressos familiars no 
superen l’import del salari mínim interprofessional.  
  
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la 
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de 
recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida de residus municipals 
estigui establert i en funcionament en els carrers o llocs on figurin els habitatges 
utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa, els locals buits i la recollida de restes 
vegetals de tots aquells solars sense edificar que estiguin situats en sectors del 
municipi on es presta el servei habitual de recollida d’escombraries.. 
 
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes 
s'acreditaran el primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà 
l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei. 
En les vivendes de nova construcció la taxa s’acredita a la data de la llicència de 
primera ocupació. 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
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. 
 
II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, 
tractament i eliminació de residus comercials.  
 
Article 9. Fet imposable 
 
1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector 
privat –autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la 
normativa vigent en matèria de residus i la present ordenança- la recollida, 
tractament i eliminació dels residus comercials.  
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2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recollida, tractament i 
eliminació de residus comercials, la prestació dels serveis següents: 
 
a) Recollida dels residus comercials assimilables pel servei de recollida domiciliari. 
 
b) Tractament i eliminació dels residus comercials assimilables pel servei de 
recollida domiciliari.  
 
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per 
l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercat, les 
oficines, els serveis, etc. així com els residus originats a la indústria que, d’acord 
amb la llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals. 
 
Article 10. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es 
defineix a l’article 9 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 35.4. de la Llei General Tributària que: 
 
a) Sol·licitin la prestació. 
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei. 
c) Aquelles activitats amb gestors propis, però que l’ajuntament controlarà la seva 
correcta gestió de residus. 
 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o 
industrials assimilables als municipals que es generen als habitatges, vindran 
obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen contractat amb un gestor 
autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat 
corresponent i que compleix amb els criteris definits en aquesta ordenança. 
Aquesta meritació s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de 
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o 
des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb 
posterioritat a dita entrada en vigor. 
 
3. Cas que no es porti a terme l’esmentada meritació en el termini indicat, 
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus 
comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, 
tractament i eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la 
condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.  
 
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, obligat al 
pagament de la taxa, el propietari dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels 
residus, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, 
que són els beneficiaris del servei. 
 
Article 11. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com 
a tal a la Llei general tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
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Article 12. Coincidència d’activitat comercial i d’habitatge. 
 
Quan coincideixi en una mateixa entitat d’una finca la quota d’activitat econòmica i 
la d’habitatge, correspondrà tributar per la primera. A qui correspon valorar que 
l’activitat econòmica no genera residus de forma important és a l’àrea de medi 
ambient de l’ajuntament de Canet de Mar, prèvia comunicació per part de l’Oficina 
de Recaptació del llistat d’activitats exemptes de pagar la quota d’habitatge. No 
correspon a aquest punt qualsevol activitat oberta al públic directament a la via 
pública o que l’ocupació de la seva activitat ocupi el 50% de la superfície de 
l’habitatge. 
 
Article 13. Quota tributària 
 
La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i 
eliminació de residus comercials consistirà en una part general o bàsica més tres 
parts especials. 
 
La part general consistirà en una quota fixa que es determinarà en funció de la 
naturalesa de l’activitat i en determinats casos alguna altra característica de 
l’activitat.  
 
La primera part especial de la taxa serà en funció del volum de brossa orgànica 
(FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals)) generada. Aquest volum 
s'estimarà en funció del nombre i grandària dels bujols de brossa orgànica d'ús 
privatiu del local o establiment. 
 
La segona part especial de la taxa serà en funció del volum de fracció de rebuig 
(resta) generada. La base imposable per al càlcul d'aquesta part variable serà el 
nombre de recollides d’aquesta fracció en relació amb el volum dels bujols recollits. 
En qualsevol cas, els subjectes passius hauran de pagar el cost unitari per la 
recollida de rebuig comú a tots els establiments (1 dia/setmana). Els establiments 
que sol·licitin una recollida extra de resta qualsevol altre dia de la setmana hauran 
de pagar els preus unitaris que consten en la columna 2 de la taula corresponent.  
 
En cas de residències geriàtriques i llars d’infants, la recollida extra de rebuig de 
qualsevol dia de la setmana es pagarà en funció dels preus indicats a la columna 3. 
 
La tercera part especial de la taxa serà funció del volum d’envasos generats. La 
base imposable per al càlcul d'aquesta part variable serà el nombre de recollides 
d’aquesta fracció en relació amb el volum dels bujols recollits. 
 
Els bujols o contenidors d’orgànica, rebuig i envasos, esmentats en els punts 
anteriors, seran propietat de l’Ajuntament i seran cedits als establiments per al seu 
ús exclusiu. L’establiment haurà de conservar els contenidors, cedits per 
l’Ajuntament, en perfectes condicions de neteja i mantenir-los adequadament, i els 
haurà de lliurar a la via pública com estipuli l’Ajuntament.  
 
Si la generació de brossa orgànica, resta i envasos és molt petita quant a quantitat 
i composició no serà necessari disposar de bujol específic. L’establiment sol·licitarà 
l’exempció d’ús d’aquest bujol i l’Ajuntament en decidirà la mateixa. 
Els epígrafs pels quals se’ls aplica les tarifes especials són la A, B, D, F1, F4, G, K i 
M.  
 
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 
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Categoria Descripció Quota fixa 
A Bars (per m2) 3,90 
B Restaurants ( per m2) 4,10 

C Hostals, hotels, pensions, residències establiment 
d'allotjament públic i similars (per llit) 10,40 

D Càmpings (per plaça) 7,50 
E.1 Garatges, tallers, fàbriques (fins a 10 obrers) 225,00 
E.2 Garatges, tallers, fàbriques (de 11 a 25 obrers) 335,00 
E.3 Garatges, tallers, fàbriques (a partir de 26 obrers) 502,00 

F.1 Comerç al detall i alimentació (< 150 m2 i GG de FORM i 
rebuig i envasos) 72,00 

F.2 Comerç al detall i alimentació (< 150 m2 i no GG de FORM 
ni rebuig ni envasos) 178,00 

F.3 Comerç al detall i alimentació (> 150 m2 i no GG) 206,00 

F.4 Comerç al detall i alimentació (> 150 m2 i GG de FORM i 
rebuig i envasos) 72,00 

G Supermercats (per m2) 1,03 

H Cinemes, sales de festa, teatres, instal·lacions esportives, 
ludoteques. 170,00 

I Bancs i caixes 310,00 
J Perruqueries i centres estètica i farmàcies 170,00 
K Centres de salut i clíniques veterinàries (GG resta). 114,00 

L Entitats associatives, escoles, acadèmies, institut 
d’ensenyament secundari i d’altres centres d’ensenyament.  

L.1 - Fins a 250 m2   124,00 € 
L.2 - De 251 a 500 m2   179,00 € 
L.3 - De 501 a 1000 m2  217,00 € 
L.4 - Més de 1.000 m2  289,00 € 
M Residències, llars infants i hospital 77,25 
N Benzineres 335,30 
O Finques a més de 500 m de distància del nucli urbà 128,00 

P Altres (oficines, consultoris mèdics, entitats, acadèmies, 
universitat) 134,00 

* GG: Gran Generador: l’Ajuntament indica quin establiment és gran generador 
 
 

Tarifa especial, segons tipus de bujols de brossa orgànica Cost unitari 
(€) 

40 litres, 5 recollides a la setmana 25,38 

90 litres, 5 recollides a la setmana 51,40 

120 litres, 5 recollides a la setmana 60,91 

240 litres, 5 recollides a la setmana 106,60 

1.100 litres, 5 recollides a la setmana 349,00 

 

Tarifa especial per a lliurament de la fracció 
resta  

Cost unitari 
(€) 

Cost unitari 
extra (€) 

Cost unitari 
extra – diari 
(€) 
(residències 
geriàtriques 
i llars 
d’infants) 

Preu de la recollida de la fracció resta; 60l 1,98 2,37 0,39 
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Preu de la recollida de la fracció resta; 90l 2,96 3,55 0,59 

Preu de la recollida de la fracció resta; 120l 3,55 4,26 0,71 

Preu de la recollida de la fracció resta; 240l 5,52 6,63 1,10 

Preu de la recollida de la fracció resta; 600l 9,87 11,84 1,98 

Preu de la recollida de la fracció resta; 
1.100l 14,47 17,37 2,89 

 

Tarifa especial per a lliurament de la fracció envasos Cost unitari (€) 

Preu de la recollida de la fracció envasos; 90l 0,71 

Preu de la recollida de la fracció envasos; 120l 0,90 

Preu de la recollida de la fracció envasos; 240l 1,33 

Preu de la recollida de la fracció envasos; 600l 2,37 

Preu de la recollida de la fracció envasos; 1.100l 3,47 

 
Els locals o establiments generadors de més de 10 litres diaris de residus de 
bolquers (residències geriàtriques i llars d’infants) han de lliurar-los en els bujols 
estandarditzats cedits per l’Ajuntament dins de bosses de plàstic. Estarà subjecte a 
pagament, a més del dia de recollida setmanal comú a tots els establiments 
comercials, cada dia de recollida extra, atenent-se a l’import unitari extra diari, 
inferior a l’import d’un únic dia de recollida setmanal. 
 
Article 14. Acreditament i període impositiu 
 
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus 
comercials es merita en el moment de sol·licitar-la o prestar-se el servei. 
L’Ajuntament comunicarà a l’ORGT les altes per llicència d’activitat a fi i efecte que, 
si és el cas, emeti la liquidació per la taxa d’escombraries comercials corresponent 
a l’exercici.  
 
2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, la meritació 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 prestació del servei. Les 
liquidacions de les quanties variables de la taxa es practicaran trimestralment. 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
Article 15. Règim de declaració i ingrés 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
III. Taxes per l’entrada de determinats materials a la deixalleria 
 
Article 16. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la recollida i el tractament de determinats 
residus (voluminosos, runa, esporga, pneumàtics i rebuig) a la deixalleria municipal 
per part d’usuaris comercials, la recollida, el transport i el tractament dels quals 
suposa un cost per a l’ajuntament.  
 
Article 17. Subjectes passius 
 
1.Són subjectes passius de la taxa per l’entrada de residus a la deixalleria 
municipal, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 35.4. de la Llei General Tributària, que siguin 
titulars d’oficines, comerços, serveis o empreses que en l’exercici de la seva 
activitat facin ús d’aquest servei i siguin generadors de residus comercials segons el 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora dels residus. 
 
2.El criteri per diferenciar els particulars dels altres usuaris subjectes a aquesta 
taxa és l’entrada del tipus de vehicle. S’entén per particulars les persones que 
duguin els residus en turismes (llevat que es demostri el contrari). Els conductors 
de furgonetes fins a 3.500 kg que al·leguin la condició de particulars hauran 
d’ensenyar la documentació del cotxe i demostrar que és d’ús particular. 
 
3.En tot cas, els usuaris de turismes que portin materials d’un mateix tipus en una 
quantitat superior a 500 kg, en un interval d’una setmana, els serà aplicable el 
mateix règim tarifari que als procedents de comerços, oficines o serveis.  
 
Article 18. Responsables 
 
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com 
a tal a la Llei General tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 19. Beneficis fiscals 
 
No s’estableixen beneficis fiscals en l’ordenació d’aquesta taxa. 
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Article 20. Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa segons les tarifes següents: 
 

1. Voluminosos 70 €/Tn 
2. Rebuig 90 €/Tn 
3. Esporga 40 €/Tn 
4. Runa 20 €/Tn 
5. Pneumàtics   170 €/Tn. 

 
3. Els pneumàtics s’entraran de forma gratuïta a la deixalleria, sempre i quan el 
SIG corresponent encarregat de la recollida gratuïta en garanteixi la recollida amb 
celeritat i amb condicions. En cas de problemes ocasionats per aquest SIG i la 
impossibilitat d’emmagatzemar aquests residus, l’ajuntament es veurà obligat a 
retirar-los i per això n’haurà de cobrar la corresponent taxa si el taller segueix 
portant aquest residu. L’àrea de medi ambient de l’ajuntament de Canet de Mar 
informarà adequadament des de la deixalleria de Canet. 
 
Article 21. Acreditament 
 
La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la 
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa, quan el 
subjecte passiu entri els residus a la deixalleria municipal. 
  
Article 22. Règim de declaració i ingrés 
 
La taxa s’autoliquidarà i pagarà en la deixalleria municipal en el moment del seu 
acreditament. Dins els deu primers dies naturals de cada mes la persona 
responsable de la deixalleria entregarà a la tresoreria municipal, prèvia verificació 
dels imports recaptats amb els albarans, la recaptació del mes immediatament 
anterior, sense perjudici de les comprovacions que pugui efectuar la intervenció de 
l’ajuntament. A efectes comptables, la recaptació corresponent al mes de desembre 
es realitzarà dins els deu últims dies naturals del mes i farà referència a l’import 
recaptat fins el dia 20 de l’esmentat mes de desembre.  
 
Article 23. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes 
regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 
Llei general tributària i l’Ordenança General.  
 
Article 24. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.  
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3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels 
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en 
què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a 
Canet de Mar a----------------, i que ha quedat definitivament aprovada en data----
-------------------, i començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2018, i es 
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
Modificació de l’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
 
Article 1r. Objecte 
 
Aquesta ordenança conté !es normes comunes aplicables a tots els preus públics 
que pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la gestió i 
el cobrament dels preus públics que regeixen el capítol VI del títol I del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que conté el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre hisendes locals. 
 
Article 2n. Definicions 
 
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se 
satisfacin per la prestació de serveis o la realització d'activitats efectuades en règim 
de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector 
privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats. 
 
Article 3r. Obligats al pagament 
 
Tenen l'obligació de pagar els preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o 
activitats pels quals s'han de satisfer aquells, encara que no hagin demanat la 
corresponent autorització o prestació. 
 
Article 4t. Naixement de l’obligació 
 
1.-L'obligació de pagar el preu públic neix quan s'inicia la prestació del servei o la 
realització de l'activitat, encara que no hagi estat autoritzat. 
 
El pagament dels preus públics per a serveis no autoritzats prèviament o que 
ultrapassin els límits de l'autorització no comporten la legalització de les prestacions 
no autoritzades i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei i amb 
les sancions o altres mesures que corresponguin. 
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2.-Sense perjudici de l’anterior, l'Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l'import 
total o parcial. 
 
3.-Quan per causes no imputables a qui estigui obligat al pagament del preu, el 
servei o l'activitat no es presta o desenvolupa, procedirà la devolució de l’import 
corresponent. 
 
Article 5è. Establiment i fixació dels preus públics 
 
1.-L'establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple sens perjudici de les 
facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l'article 22.2 
q) de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, i 47 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, de text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
2.-L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus 
públics establerts per l'Ajuntament corresponents als serveis a càrrec dels 
esmentats organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Aquesta 
atribució pot fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els 
consorcis si no hi ha una indicació diferent en els seus estatuts. 
 
En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a 
l'Ajuntament una còpia de la proposta i de l'estat econòmic de la qual es desprengui 
que els preus públics cobreixen el cost del servei, proposta de la qual n'haurà de 
ser assabentat el Ple de l'Ajuntament. 
 
3.-Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics 
comprenen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb 
la normativa que el regula. 
 
Article 6è. Quantia 
 
1.-L'import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o 
de l'activitat realitzada. 
 
2.-Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho 
aconsellin, l'Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l'article 
anterior. En aquests casos s'han de consignar en els pressupostos municipals les 
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n'hi ha. 
 
3.- Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l'article anterior, 
inclosa la falta de capacitat econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les 
conveniències del servei, i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del 
servei. 
 
4.- Qualsevol proposta d'establiment o modificació de la quantia de preus públics 
ha d'anar acompanyada d'una memòria econòmica-financera que justifiqui l'import 
dels que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 
5.-Els conceptes pels quals s’exigirà el pagament de preu públic i els seus imports 
són els regulats en l’annex de la present ordenança. 
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Article 7è. Gestió 
 
1.-Els preus públics regulats en la present ordenança s’exigiran en règim 
d’autoliquidació. 
 
2.-Els deutes per preus públics es poden exigir per procediment administratiu de 
constrenyiment. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a Canet 
de Mar a---------------------, entrarà en vigor el dia ---------------------- i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, 
els articles no modificats continuaran vigents. 
  
ANNEX 
 
I. ÀREA DE JOVENTUT  
I.1. Curs de monitors  
 -Adults i/o joves d’altres municipis 200,00 € 
 -Joves canetencs (de 18 a 35 anys inclosos) 140,00 € 
 -Joves canetencs (de 18 a 35 anys inclosos) membres 

d’entitats juvenils que treballin en el món del lleure infantil i 
juvenil 

90,00 € 

I.2. Curs de cangurs  
 -Per cada participant (de 16 a 25 anys, inclosos) 15,00 € 
I.3. Tallers de ràdio  
 -Per cada participant jove (fins a 35 anys) 20,00 € 
   
II. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA  
II.1 Visites al Castell  
 -Adults 10,00 € 
 -Jubilats, estudiants i infants de 3 a 14 anys 6,00 € 
II.2 Rutes Centre Històric  
 -Adults 5,00 € 
 -Jubilats, estudiants i infants de 3 a 14 anys 3,00 € 
II.3 Taller d’higiene alimentària  
 -Treballadors/es en actiu 30,00 € 
 -Persones en situació d’atur inscrites al SOC(a) 15,00 € 
II.4 Venda de publicacions i altres productes  
 -“El Griu de Canet” 7,00€ 
 -“El Griu de Canet”(amb Carnet Club Super 3, grups escolars 

i famílies nombroses) 
5,60 € 

 -Mapa turístic de Catalunya 2,00 € 
   
III. ÀREA D’ENSENYAMENT  
III.1 Servei municipal de psicologia i logopèdia 10,00 € 
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IV. ÀREA D’ESPORTS  
IV.1. Camp de futbol  
IV.1.1 En horaris on hi ha conserge i no significa hores extres:  
 -Camp de Futbol-11, sense il·luminació (€/hora) 60,00 € 
 -Camp de Futbol-11, amb il·luminació (€/hora)  74,00 € 
 -Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora) 30,00 € 
 -Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora) 37,00 € 
IV.1.2 En horaris que signifiqui fora de la jornada dels vigilants i 

impliqui realitzar hores extres: 
 

 -Camp de Futbol-11, sense il·luminació (€/hora) 120,00 € 
 -Camp de Futbol-11, amb il·luminació (€/hora) 148,00 € 
 -Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora) 90,00 € 
 -Camp de Futbol-7, amb il·luminació (€/hora) 111,00 € 
IV.1.3 Per lloguers del camp municipal, quan el lloguer impliqui una 

jornada complerta (mínim 6 h. al dia): 
 

 -Sense il·luminació (€/dia) 360,00 € 
 -Amb il·luminació   
 a.-Part fixa (€/dia) 360,00 € 
 b.-Part variable (€/hora d’il·luminació) 14,00 € 
IV.2 Altres instal·lacions  
 Per cada hora d’utilització del pavelló esportiu, pista hoquei 25,49 € 
 Fiança pel lloguer del pavelló 195,38 € 
 Pel consum elèctric – il·luminació del rocòdrom municipal 1,45 € 
   
V. ÀREA DE MEDI AMBIENT  
V.1. Adquisició d’un cubell més un adhesiu a la part frontal. 3,00 € 
V.2. Adquisició d’una saca recollia fracció vegetal 2,52 € 
   
VI. ÀREA DE CULTURA  
VI.1. Club de lectura (€ / any per persona inscrita) 25,00 € 
VI.2. Venda de publicacions i altres objectes a la Casa Museu  
VI.2.1. Llibres  
 -“Catàleg Casa Museu lluís Domènech i Muntaner” 5,00€ 
 -“Anton Samarra, 100 anys després” 5,00€ 
 -“Patrimoni de la humanitat Lluís Domènech i Muntaner” 3,00€ 
 -“Guia Històrica de Canet de Mar” 10,00€ 
 -“Empremtes” 20,00 € 
VI.2.2. DVD  
 -DVD “Evolució d’un poble. Canet de Mar” 3,00 € 
 -DVD Canet, festa i tradició 3,00 € 
VI.3 Tallers de formació en el lleure (per hora i alumne) 4,00 € 
VI.4 Sortides al teatre (inclou entrada i autobús) (b) ( c)  
 -Tarifa A 50,00 € 
 -Tarifa B 34,00 € 
 -Tarifa C 32,00 € 
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 -Tarifa D 27,00 € 
VII SERVEIS DE PUBLICITAT DE RÀDIO CANET  
 Tarifa estàndard (preu per segon) 0,084 € 
 Falca habitual (30 segons)  2,51 € 
 Gravació falca:   2,47 € 
 Patrocinis programes   

2 falques de 30' abans i l'altra després del programa. 
Cada hora  

7,85 € 

 Contracte  
 Un any   1.204,98 

€ 
 Sis mesos  794,04 € 
 De nadal 144,46 € 
 Anunci de catàlegs inicis de temporada  163,78 € 
 
(a) Amb la sol·licitud cal presentar el full de renovació actualitzat com a demandant 
d’ocupació. 
(b) La tarifa aplicable serà la que més s’aproximi al preu de l’entrada de 
l’espectacle incrementat en el cost unitari del transport. 
(c ) L’activitat únicament es realitzarà si s’assoleix una ocupació igual o superior al 
80% de les places. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
en aquest punt de l’ordre del dia es porta a aprovació provisional la modificació de 
les ordenances fiscals per al 2018, i tal i com ja van avançar al mes de juliol, quan 
es va presentar el pla econòmic i financer, l’IBI s’incrementarà un 1%. Es farà 
partir de la base liquidable i s’han fet els càlculs necessaris i oportuns per obtenir 
aquest augment de manera que la quota mitjana quedi al menys afectada possible 
per aquest increment percentual. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
vol justificar el seu vot negatiu a l’aprovació d’aquest assumpte. Hi ha diversos 
motius que fan inclinar aquest vot cap al no, però el més important és que 
l’església catòlica estigui exempta de pagar l’IBI. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
abans de passar a l’assumpte, demana a la senyora secretària que faci constar en 
acta que des de fa unes setmanes no hi ha la bandera espanyola penjada al lloc 
que li correspon i que avui tampoc no és a la Sala de Plens. Per aquest motiu, el 
seu grup debatrà si impugna el Ple d’avui. Dit això, passa a explicar el sentit del 
seu vot. El senyor Xirau ha explicat que l’IBI s’incrementarà un 1%, però els 
càlculs que ha fet el seu grup els donen un altre increment que és superior, al 
voltant del 3,5%, i creuen que, en uns moments en què l’Ajuntament no està 
passant per la situació que va passar fa uns anys, es podria pensar una mica més 
en el contribuent i creu que la quota es podria, si bé no reduir-se, com a mínim, 
congelar-se. Consideren que en aquesta situació, després que tots els canetencs 
hagin fet un esforç durant tots aquests anys a causa d’una situació econòmica de 
l’Ajuntament molt greu, seria el moment de tornar aquest esforç. D’altra banda, li 
agradaria repassar l’hemeroteca, perquè creu que ser coherent en política és força 
important. En el Ple del 30 de desembre del 2013, el senyor Llovet i el senyor 
Gregori es discutien sobre el percentatge d’increment d’aquest impost (si era d’un 
1,02 o d’un 0,98). Recorda que al 2013, l’Ajuntament estava financerament 
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pràcticament en fallida i es parlava d’uns increments semblants al d’avui, quan els 
números pràcticament quadren. En el Ple de 5 de novembre de 2014, l’antic 
regidor del grup municipal d’ERC, el senyor Ivan Aranda Mena, va explicar que el 
seu grup municipal, des del 2011 reclamava una revisió cadastral perquè 
considerava que la valoració que s’havia fet no era justa. Al 2014, el grup 
municipal d’ERC continuava demanant una nova valoració, un nou escenari. Al 
mateix 2014, i com a conseqüència d’unes al·legacions del grup municipal del PSC, 
el grup municipal del PP va dir que realment l’esforç del contribuent havia estat 
fort durant els anys 2012 i 2013 i que començava a ser el moment d’intentar que 
l’Ajuntament apaivagués una mica aquesta càrrega fiscal i fes accions cap aquest 
sentit. I el grup municipal d’ERC es va alegrar que altres grups municipals 
estiguessin en sintonia de fer aquesta nova revisió cadastral i, si era necessari, 
posar al dia aquells que pagaven més amb aquells que no pagaven tant. S’ha 
arribat al 2017 i s’està parlant del 2018 i donde dije digo, digo Diego. La 
coherència per al seu grup és molt important, torna a repetir. Entenen el que 
explica el govern sobre la regla de la despesa, però consideren que aquest és un 
tema prou important de cara als canetencs perquè, desgraciadament, l’ingrés més 
important de l’Ajuntament, en molt bona part, és l’IBI, però evidentment, el que 
seria necessari és veure si realment es poguessin incrementar els ingressos per 
una altra banda i, d’aquesta manera, ajudar els ciutadans, pagant menys impostos 
en aquest sentit. Així, doncs, els agradaria veure coherència política, però no la 
veuen enlloc. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que la modificació més rellevant d’aquest punt de l’ordre del dia és la que afecta 
l’impost de béns immobles, per l’impacte que té sobre l’economia domèstica. La 
resposta per donar compliment al pla econòmic i financer a causa de 
l’incompliment de la regla de la despesa en l’exercici 2016, que es va aprovar en el 
Ple del 27 de juliol d’enguany, ha estat l’increment de l’1% en el rebut de l’IBI. La 
posició del seu grup municipal va ser contrària a aquest increment, ja que 
consideraven que el que s’havia de fer era deduir la despesa i no incrementar 
impostos. De la mateixa manera que a l’any 2010 van entendre que, amb govern 
del PSC, ERC i Unió de Canetencs, es demanés una revisió cadastral per eixugar el 
dèficit de 3 milions i mig d’euros, produït per una despesa incontrolada i una 
baixada d’ingressos per llicències d’obres, ara entenen que la situació econòmica i 
financera del municipi és sòlida, amb un romanent de Tresoreria positiu de 3,1 
milions d’euros i, per tant, no cal que el ciutadà pagui més del que està pagant. 
L’increment de la despesa en personal, serveis externs i subvencions de l’exercici 
2016 respecte al 2015, ha estat de 400.000 euros. Els serveis donats al ciutadà 
han estat els mateixos en aquests anys, per tant, no es justifica que el ciutadà hagi 
de pagar més pels mateixos serveis. El seu grup municipal proposa una rebaixa de 
les despeses en 50.000 euros i no incrementar l’impost que ha de pagar el ciutadà. 
Per altra banda, el coeficient municipal que es proposa, el 0,742, suposa que 
l’increment d’aquest impost superi l’1%, que es va aprovar en el Pla econòmic i 
financer i que arribi fins a un 4%, depenent de si es minoren o no els valors 
cadastrals. Per tant, tenint en compte, en primer lloc, la situació econòmica 
positiva actual del municipi, en segon lloc, que l’increment no es justifica amb la 
millora dels serveis i, finalment, perquè al ciutadà ja se li va demanar un esforç per 
eixugar el dèficit del 2010, creuen que aquest increment de l’IBI no és escaient. 
 
El senyor Xirau explica que no entén els números donats tant pel grup municipal 
del PP com del PDeCAT i, per tant, els convida a debatre’ls, ja que els números que 
ha donat ell són els que ha fet Intervenció i ja van anticipar al juliol que només 
seria un increment de l’1%. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, comenta 
que li agradaria veure els càlculs dels grups municipals del PP i del PDeCAT per 
poder contrastar-los amb els d’Intervenció. No sap si aquests grups municipals 
tenen en compte, parlant de la revisió cadastral que demanen, que aquest any 
l’Ajuntament ha rebaixat el valor cadastral en un coeficient de 0,91. És a dir, el 
valor cadastral que era de 100 fins ara, ha passat a ser un valor cadastral de 91. El 
Cadastre els va demanar aquest acord, l’Ajuntament el va subscriure i s’ha publicat 
la BOE i, per tant, ja és un document oficial que el cadastre dels habitants de 
Canet s’ha rebaixat. Quan es parla del coeficient, que ha passat del 0,77 al 0,74, 
els grups municipals del PP i el PDeCAT no veuen la rebaixa perquè aquest 
coeficient ve aplicat sobre la base liquidable, per tant, sobre el valor cadastral i la 
fórmula que va al darrere. És a dir, si consideren que aquest increment de l’1% no 
és real, és tan senzill com presentar els números que han fet i comparar-los amb 
els que s’han fet des d’Intervenció. També agrairia que si, un cop comprovat que 
l’increment no és del 3 o el 4% com diuen, en el proper Ple ho fessin saber. Pel 
que fa a l’any 2013, al qual feia referència el senyor Romero, en aquell any no 
s’estaven discutint increments del 0,97 o de l’1%, sinó que s’estava parlant 
d’increments del 10%. El que era un 1% d’increment era el gravamen, és a dir, 
que s’està parlant de conceptes diferents, ja que no té res a veure una cosa amb 
l’altra. Així, doncs, amb aquestes noves dades que els ha donat, creu que 
entendran el que demanava el pla econòmic i financer. El senyor Gregori ha 
comentat que en el pressupost de l’any 2016 hi va haver un increment amb els 
mateixos recursos humans. No dubta de cap manera que hi hagués aquest 
increment, de fet recorda que el mateix senyor Gregori, com a regidor d’Hisenda 
els va explicar aquest increment i el va donar per bo i els va assessorar a tots que 
era la millor manera d’enfocar el pressupost del 2016 i així ho van fer. 
 
El senyor Gregori aclareix que ell en cap cas ha manifestat que s’havia fet un 
increment en recursos humans. Si de cas ha comentat que s’havia incrementat la 
despesa en personal, serveis externs i subvencions. 
 
2.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS NUM. 004/2017 
 
Per provisió d’Alcaldia s’ha incoat l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits núm. 004/2017, per un import total de 18.914,30 euros, que comprèn 17 
operacions, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017, que corresponen a 
despeses realitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme autònom 
Ràdio Canet en exercicis anteriors, sense compromisos de despesa degudament 
adquirits, i que quedaren pendents d’aplicació al pressupost de l’exercici 2016 a 31 
de desembre per diversos motius. 
 
Ajuntament 

Núm. Operació 
OPA 

Data 
entrada 

Data 
document Nom Text Explicatiu 

Import 
total (en 
euros) 

220160014669 20/10/2016 18/10/2016 ALVIN NETWORKS, 
S.L. 

MATERIAL 
INFORMATIC 
BACKUPS 

1.180,96 

220160014744   31/12/2016 TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. 
QUOTA EMP. 
DESEMBRE 2016 

1.774,35 

220160014744   31/12/2016 TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. 
QUOTA EMP. 126,59 



Ref: S/iu 

109 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

DESEMBRE 2016 

220160014744   31/12/2016 TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. 
QUOTA EMP. 
DESEMBRE 2016 

2.428,31 

220160014744   31/12/2016 TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. 
QUOTA EMP. 
DESEMBRE 2016 

215,95 

220160014744   31/12/2016 TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. 
QUOTA EMP. 
DESEMBRE 2016 

380,15 

220160014744   31/12/2016 TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. 
QUOTA EMP. 
DESEMBRE 2016 

318,32 

220160014744   31/12/2016 TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. 
QUOTA EMP. 
DESEMBRE 2016 

79,75 

220160014744   31/12/2016 TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. 
QUOTA EMP. 
DESEMBRE 2016 

55,83 

220160014766 13/10/2014 07/10/2014 
CONSELL 
COMARCAL DEL 
MARESME 

RESTA ORDRE EMO 
174/2014, PROJECTE 
SER.MUNIC.GESTIO 
DEIXALLERIA I 
MANT. JARDINS 

3.947,24 

220170008855 27/02/2017 09/05/2017 
COMUNITAT DE 
PROPIETARIS SANT 
IGNASI, 5 

5 QUOTES EXTRES 
2016 320,00 

220170009508 27/02/2017 09/05/2017 
COMUNITAT DE 
PROPIETARIS SANT 
IGNASI, 5 

4T TRIMESTRE 2016 90,00 

220170008941 10/08/2017 18/07/2017 
CONSULTORIA EN 
GESTION 
INNOVADORA,SL 

AUDITORIA 
COMPTES PARKING 
DEL 2009-2013 

5.324,00 

220170008942 17/02/2017 01/10/2015 CRUXENT-EDELMA, 
S.L. 

REPARAR ASCENSOR 
CASA MUSEU FRA. 1-
10-2015 

269,83 

220170008943   04/08/2016 AJUNTAMENT DE 
CALELLA 

VIGILANCIA 2016, 
CANET ROCK 1.173,50 

220170008944     ENDESA ENERGIA 
XXI S.L. 

LLUM JUTJAT DE PAU 
DEL 30/1/2015 AL 
21/11/2016 

1.169,02 

TOTAL     18.853,80 

 
OA Ràdio Canet 

Núm. Operació 
OPA 

Data 
entrada 

Data 
document Nom Text Explicatiu Import total (en 

euros) 

220170000223 09/01/2017 31/12/2016 
XARXA 
AUDIOVISUAL 
LOCAL , SL 

ANNEX 1 – 
QUOTES ENTITATS 
PROTOCOL 
GENERAL 

60,50 

TOTAL     60,50 
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Vist allò que estableixen l’article 60.2 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 d’Hisendes Locals, i l’article 30 de les Bases d’execució del 
pressupost per l’exercici 2017, 
 
Tot i l’informe de l’interventor de data 2 d’octubre de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
 

«El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de Canet de 
Mar, d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refòs de la Llei d'Hisendes Locals, 
aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 
 
INFORME DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 128/2017 
 
ASSUMPTE: Reconeixement extrajudicial de crèdits INT/2017/REC/004 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la seva 
aprovació pel Ple: 
 
«PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
despeses realitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar en l’exercici 2016 i anteriors, 
pendents d’aplicació al pressupost, per un import total de 18.853,80 euros, que 
comprèn 16 operacions, amb el detall contingut en la relació annexa. 
 

Núm. Operació 
OPA aplicació Tercer Nom Text Explicatiu Import total 

(en euros) 

220160014669 11 92000 64100 B60152105 ALVIN NETWORKS, 
S.L. 

MATERIAL 
INFORMATIC 
BACKUPS 

1.180,96 

220160014744 21 15320 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. 
QUOTA EMP. 
DESEMBRE 2016 

1.774,35 

220160014744 21 16500 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. 
QUOTA EMP. 
DESEMBRE 2016 

126,59 

220160014744 22 17100 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. 
QUOTA EMP. 
DESEMBRE 2016 

2.428,31 

220160014744 30 43200 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. 
QUOTA EMP. 
DESEMBRE 2016 

215,95 

220160014744 31 24100 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. 
QUOTA EMP. 
DESEMBRE 2016 

380,15 

220160014744 31 24102 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. 
QUOTA EMP. 
DESEMBRE 2016 

318,32 

220160014744 42 16400 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. 
QUOTA EMP. 
DESEMBRE 2016 

79,75 

220160014744 52 34200 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. 
QUOTA EMP. 
DESEMBRE 2016 

55,83 

220160014766 13 24100 46500 P5800008D CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 

RESTA ORDRE 
EMO 174/2014, 3.947,24 
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PROJECTE 
SER.MUNIC.GESTI
O DEIXALLERIA I 
MANT. JARDINS 

220170008855 11 92000 21200 H58981937 
COMUNITAT DE 
PROPIETARIS SANT 
IGNASI, 5 

5 QUOTES EXTRES 
2016 320,00 

220170009508 11 92000 21200 H58981937 
COMUNITAT DE 
PROPIETARIS SANT 
IGNASI, 5 

4T TRIMESTRE 
2016 90,00 

220170008941 12 93400 22706 B64610298 
CONSULTORIA EN 
GESTION 
INNOVADORA,SL 

AUDITORIA 
COMPTES 
PARKING DEL 
2009-2013 

5.324,00 

220170008942 11 92000 21300 B08708273 CRUXENT-EDELMA, 
S.L. 

REPARAR 
ASCENSOR CASA 
MUSEU FRA. 1-10-
2015 

269,83 

220170008943 31 33000 22701 P0803500H AJUNTAMENT DE 
CALELLA 

VIGILANCIA 2016, 
CANET ROCK 1.173,50 

220170008944 11 92000 22100 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI 
S.L. 

LLUM JUTJAT DE 
PAU DEL 
30/1/2015 AL 
21/11/2016 

1.169,02 

      
18.853,80 

 
SEGON.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses 
realitzades per l’Organisme autònom Ràdio Canet en l’exercici 2016 i anteriors, 
pendents d’aplicació al pressupost, per un import total de 60,50 euros, que comprèn 1 
operació, amb el detall contingut en la relació annexa. 
 
 

Núm. Operació 
OPA aplicació Tercer Nom Text Explicatiu Import total 

(en euros) 

220170000223 10 49100 22609 B65908337 

XARXA 
AUDIOVISUAL 
LOCAL , SL 
 

ANNEX 1 – QUOTES 
ENTITATS 
PROTOCOL 
GENERAL 
 

60,50 

 
TERCER.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns. 
No obstant, la Corporació acordarà allò que consideri més oportú.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), articles 163, 173.5 i 176. 
• 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 d’Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos, articles 25, 26 58, 59 i 60.2 
• Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova el Model Normal 
de la Instrucció de Comptabilitat de l’Administració Local 
• Bases d’execució el pressupost per l’exercici 2017. 
 
III.- CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- L’article 176 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
disposa: 
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“1. Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost només es podran 
contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o 
despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari. 
 
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost 
vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents: 
 
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi 
les seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’ens local. 
b) Les derivades dels compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 
anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establert en l’article 182.3.” 
 
L’article 26 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el TRLRHL en 
matèria pressupostària es pronuncia en el mateix sentit que l’article 176, si bé en el 
seu apartat segon preveu a més dels supòsits previstos en els apartats a) i b) de 
l’article 176 TRLRHL la imputació al pressupost actual d’obligacions procedents 
d’exercicis anteriors a que es refereix l’article 60.2 del Reial decret, el qual estableix: 
“.... Correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que 
no existeixi consignació pressupostària ...”  
 
SEGON.- L'article 176 del TRLHL consagra el principi d'especialitat temporal, d’acord 
amb el qual en el pressupost d’un exercici només s’hi imputen despeses corresponents 
a obres, serveis i altres prestacions que es realitzin dins el propi exercici pressupostari. 
 
D’altra banda el principi comptable de meritació significa que la imputació temporal 
d’ingressos i despeses ha de fer-se en funció de la corrent real de béns i serveis no en 
el moment en que es produeixi la corrent monetària o financera. 
 
Les despeses que queden pendents de reconeixement i liquidació a 31 de desembre i 
que han de ser objecte d'imputació al pressupost de l'exercici següent, quan no 
concorren les excepcions del 176.2 TRLHL constitueixen una vulneració del principi 
d’anualitat i el principi de meritació. 
 
TERCER.- L’excepció al principi d’anualitat pressupostària consistent en el 
reconeixement extrajudicial de crèdits es refereix a despeses realitzades en exercicis 
anteriors, que a 31 de desembre de l’exercici t-1 no s’havien pogut liquidar i 
reconèixer, i per les quals no existia un compromís de despesa degudament adquirit –
és a dir, no s’havia aprovat i comptabilitzat l’autorització i disposició de la despesa 
(fase D o AD). 
 
En el supòsit més genuí, el reconeixement extrajudicial de crèdits tindrà el seu origen 
en la realització d’una despesa sense existència de crèdit adequat i suficient, però 
també poden derivar d'incidències en la tramitació administrativa, com el retard en 
presentació de factura, la seva conformitat pel tècnic responsable o la seva fiscalització 
i aprovació. 
 
Sense perjudici de les responsabilitats regulades en el Títol VII de la Llei 47/2003, de 
17 de novembre, general pressupostària, que es derivin per als òrgans gestors, són 
nuls de ple dret els actes administratius i les disposicions generals amb rang 
reglamentari que incompleixen el caràcter limitatiu dels crèdit pressupostaris (article 
46 LGP i 25.2 RD 500/1990). Per tant, en aquells supòsits en què la despesa es va 
realitzar sense consignació el reconeixement extrajudicial de crèdits constitueix una via 
excepcional de convalidació administrativa orientada a evitar un enriquiment injust de 
l’administració en detriment del proveïdor, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal 
Suprem. 
 
QUART.- D’acord amb allò previst en l’article 60.2 RD 500/1990, l’aprovació dels 
reconeixement extrajudicials de crèdit en aquests supòsits correspon al Ple. 
 
Igualment, l’article 30 de les Bases d'execució del pressupost estableix: 
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«Article 30. Reconeixement extrajudicial de crèdits 
 
1.- Els actes de conversió o convalidació administrativa de despeses realitzades sense 
el procediment adequat només podran comportar reconeixement extrajudicial de 
crèdits a càrrec de la secció pressupostària origen de la despesa corresponent. 
 
2.- L'expedient de conversió o convalidació administrativa contindrà: 
 

- Certificació d’existència de crèdit en el pressupost de l’exercici en curs 
(document RC) 

- Si s’escau, certificació d’existència de crèdit en l’exercici en què es realitzà la 
despesa. 

- Informe justificatiu subscrit pel tècnic responsable del servei gestor de la 
despesa i conformada pel regidor corresponent, sobre els extrems següents: 
o Justificació de la necessitat de la despesa efectuada 
o Causes d’incompliment del procediment juridicoadministratiu. 
o Data o període de realització 
o Import de la prestació realitzada 
o Incidència que la imputació de la despesa al pressupost corrent pugui tenir 
sobre l'execució de les restants obligacions de l'any en curs 

- Factura degudament conformada i, si és el cas, certificat d'obra. 
 
3.- Correspondrà al Ple l’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits.» 
 
CINQUÈ.- L’expedient comprèn justificants i factures que tenen en comú quatre 
característiques: 
 
a) corresponen a despeses realitzades durant l’exercici 2016 i anteriors 
b) no deriven de compromís de despesa degudament adquirit i incorporat  
c) l’acte administratiu corresponent al reconeixement de l’obligació no fou adoptat 
dins de l’exercici en el qual es realitzà la despesa; 
d) tenen consignació pressupostària adequada i suficient en l’exercici 2017 a la data 
d’emissió d’aquest informe. 
Des del punt de vista formal, cal observar el següent: 
 
- Les factures i justificants de despesa que són objecte de reconeixement extrajudicial 
de crèdits han estat degudament conformades pel responsable del servei. 
- Existeix crèdit adequat i suficient en el Pressupost de l’exercici 2017 per aplicar les 
despeses incloses en aquest expedient, segons es desprèn dels documents RC expedits 
dins d'aquest exercici. 
- Consta en l'expedient justificació ad hoc, per part dels òrgans gestors, quant a les 
causes que han motivat la ruptura del principi d'anualitat pressupostària, i sobre 
l’impacte de la despesa sobre els crèdits de l’exercici 2017. Es resumeixen a 
continuació:  
 
 
Núm. OPA 

Text explicatiu  
Import total 
(en euros) 

Causes 

(1) (2) (3) (4) (5) 

220160014669 MATERIAL INFORMATIC 
BACKUPS RESTA 
APORT. 

1.180,96 X     

220160014744 QUOTA EMP. 
DESEMBRE 2016 

5.379,25 X     

20160014766 RESTA ORDRE EMO 
174/2014, PROJECTE 
SER.MUNIC.GESTIO 
DEIXALLERIA I MANT. 
JARDINS 

3.947,24 X     

220170008855 5 QUOTES EXTRES 
2016 

320,00   X   
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220170009508 4T TRIMESTRE 2016 90,00   X   

220170008941 AUDITORIA COMPTES 
PARKING DEL 2009-
2013 

5.324,00   X   

220170008942 REPARAR ASCENSOR 
CASA MUSEU FRA. 1-
10-2015 

269,83   X   

220170008943 VIGILANCIA 2016, 
CANET ROCK 

1.173,50 X     

220170008944 LLUM JUTJAT DE PAU 
DEL 30/1/2015 AL 
21/11/2016 

1.169,02   X   

 
Notes: 
 
(1) No existia consignació pressupostària adequada i suficient a nivell de vinculació 

jurídica 

(2) L’import de les obligacions excedia el saldo de despeses compromeses 

(3) No es van tenir entrada al registre de factures dins l’exercici 

(4) No es va poder conformar pel tècnic/a responsable dins de l’exercici 

(5) No es van aprovar per òrgan competent dins de l’exercici 
 
Addicionalment, les memòries justificatives presentades pels tècnics contenen les 
següents observacions: 
 
Núm. OPA Observacions 

220160014669 Que la realització de la despesa inclosa en el present expedient era 
necessària per la prestació dels serveis municipals pels següents 
motius: «cobrir la necessitat de disposar d’un repositori d’arxiu 
digital físic per emmagatzemar eines informàtiques de l’àrea, fora 
del repositori de treball de les àrees (Departaments).» 

220160014744 El pressupost de l’exercici 2016, aprovat definitivament pel Ple en 
data 29 de desembre de 2015, va consignar un total de 1.214.376 
euros al concepte 160 Quotes socials. A final de l’exercici 2016, les 
aplicacions d’aquest concepte sumaven un romanent de crèdit 
disponible (78.379,35 euros) superior al pendent d’aplicar que 
s’inclou en aquest expedient (5.379,25 euros) però no es va poder 
tramitar en termini (abans de 31 de desembre) la transferència de 
crèdits entre les bosses de vinculació d’aplicacions de seguretat 
social per transferir els sobrants a les bosses amb crèdit insuficient. 

20160014766 El Servei d’Ocupació de Catalunya va atorgar una subvenció al 
Consell Comarcal per a la contractació de personal en el marc de 
l’Ordre EMO174/2014. Mitjançant conveni de col·laboració, 4 de les 
persones contractades van prestar els seus serveis a Canet de Mar. 
En aquest conveni s’establia que l’Ajuntament de Canet de Mar, 
s’havia de fer càrrec de les despeses de gestió derivades de 
l’execució dels contractes que suposaven 3.947,24 €. Així mateix, 
s’establia que l’Ajuntament lliurava al Consell Comarcal una bestreta 
per import del 80% del cost de la contractació, que seria retornada 
a l’ajuntament, quan aquest rebés la subvenció de la Generalitat. 
L’import de les despeses de gestió no es va pressupostar a l’exercici 
corresponent, ja que no s’efectuava com un pagament directe sinó 
que el Consell Comarcal ho descompta de la devolució de la bestreta 
que ha d’efectuar a l’Ajuntament, per això cal fer el reconeixement 
de crèdit per imputar-la correctament. 
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220170008855 
i 
220170009508 

L’Ajuntament de Canet de Mar és propietari del local ubicat al carrer 
Sant Ignasi de Loyola, núm. 5 on s’hi ubica el magatzem de 
lampisteria. Li correspon per tant a l’Ajuntament pagar les quotes 
de la comunitat que es liquiden trimestralment per import de 90 € 
cadascuna. La Junta General de la Comunitat de Propietaris, en data 
26 de juliol de 2016 va acordar dur a terme una sèrie d’obres no 
previstes al pressupost anual per tal de reparar les deficiències 
detectades una vegada realitzada l’ITE, per les quals es giraria 12 
quotes extraordinàries de 64 € cadascuna d’elles. 
Pel que fa al 2016 no s’ha procedit al pagament de cap de les 
quotes extraordinàries ni de la quota ordinària corresponent al 3r 
trimestre del 2016, ascendint l’import del deute de 410,00 €. 

220170008941 En virtut de Decret 383/2014, de 24 de març, d’adjudicació a 
l’empresa EFIAL, SL Consultoria SL, de contracte de serveis per a 
l’elaboració d’un informe d’auditoria dels comptes dels exercicis 
2009 a 2013 del servei de pàrquing municipal de Canet de Mar, pel 
preu cert i global de 6.655,00 € IVA inclòs. En data 12/05/2015, 
l’empresa auditora tramet comunicació escrita al tècnic municipal, 
en la qual a la vista de les limitacions d’accés a documentació i 
justificants per l’oposició de la concessionària auditada, es proposa, 
bé mantenir l’encàrrec amb la informació disponible indicant les 
excepcions, bé resoldre el contracte. En la mateixa, el tècnic 
municipal respon manifestant la conformitat amb l’opció de 
mantenir l’encàrrec. Amb data juny de 2015 es presenta document 
«Revisió dels comptes d’explotació dels exercicis 2009 a 2013 del 
servei d’aparcament municipal», en el qual l’empresa auditora posa 
de manifest que no s’ha pogut executar de la manera que s’havia 
planificat per manca de col·laboració de la concessionària, i presenta 
factura amb RE 5066/2015, de 22/07/2015, corresponent a la 
despesa compromesa. En data 21/01/2016 la factura electrònica fou 
rebutjada per entendre que les limitacions a l’abast s’haurien 
d’haver reflectit en un descompte en l’import facturat. En data 
18/07/2017 l’empresa successora expedeix nova factura amb 
descompte del 20% per limitacions a l’abast, per import de 
5.324,00 euros, IVA inclòs. 

220170008942 Que la realització de la despesa inclosa en el present expedient era 
necessària per la prestació dels serveis municipals pels següents 
motius: «Era necessària la reparació de l'ascensor del Museu per a 
que pogués continuar funcionant amb seguretat.» 

220170008943 Que la realització de la despesa inclosa en el present expedient era 
necessària per la prestació dels serveis municipals pels següents 
motius: «La celebració de l’esdeveniment del Canet Rock 2016 
preveia l'arribada a Canet de Mar de més de 20.000 assistents i els 
efectius de la Policia Local no eren suficients per garantir la 
seguretat i el trànsit de les persones.» La despesa té causa en el 
Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Calella, Sant Pol 
de Mar i Canet de Mar per a la prestació dels serveis de Policia 
Local, de 12 de març de 2015. 

220170008944 L'any 2015 es va rebre un comunicat de la Generalitat de Catalunya 
segons la qual a partir de gener de 2015 l'Ajuntament de Canet de 
Mar s'havia de fer càrrec de les despeses del subministrament 
elèctric del Jutjat de Pau de Canet de Mar. S'està en tràmits de fer 
el canvi de nom del comptador amb la companyia elèctrica, però es 
requereix que estiguin pagades les factures pendents de pagament 
des del gener de 2015. 

 
SISÈ.- L’expedient que se sotmet a aprovació compleix amb els requisits formals 
exigits en l’article 30 BEP. 
 
No obstant això, el reconeixement extrajudicial de crèdits constitueix un procediment 
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extraordinari de convalidació que té causa en un incompliment del principi 
d’especialitat temporal dels crèdits del pressupost corrent, i en alguns casos, també de 
la normativa en matèria de contractació, i que per tant, no ha d’esdevenir un 
procediment normal de gestió de la despesa. 
 
És convenient que adoptin les mesures necessàries per eradicar la realització de 
despeses sense consignació pressupostària, com l’obligatorietat de sol·licitar 
retencions de crèdit amb caràcter previ a la realització de despeses, també per les que 
es tramitin mitjançant acumulació de fases A-D-O. 
 
L’anterior s’ha d’entendre sense perjudici de les responsabilitats que siguin exigibles 
als òrgans que hagin compromès despesa sense crèdit adequat i suficient. 
 
IV.- CONCLUSIONS 
 
S’emet informe amb OBJECCIONS FISCALS plantejades en l'apartat III, i sense 
perjudici del que s’ha dit sobre la doctrina de l’enriquiment injust. 
 
L'objecció fiscal formulada té efectes suspensius d'acord amb allò previst en l'article 
216.2 lletres a) i c) del TRLHL, i correspon al Ple resoldre la discrepància i aixecar la 
suspensió, d'acord amb l'article 217.2 del mateix cos legal. 
 
El present informe s’emet atenent exclusivament a la fiscalització prevista en la 
normativa vigent i manifestant, de manera expressa, la no valoració de les 
circumstàncies d’oportunitat, necessitat o urgència que motiven l’expedient fiscalitzat. 
 
Tot això és el que procedeix informar, llevat d’error o omissió, i sense perjudici d’opinió 
millor fonamentada en Dret. 
 
Canet de Mar, la data de signatura electrònica.» 

 
Atès que la prestació dels serveis o lliuraments dels béns pels qual proposa el 
reconeixement de l’obligació s’han realitzat, segons es desprèn de les diligències de 
conformitat dels tècnics, i als efectes d’evitar un enriquiment injust per part de 
l’Administració, 
 
En virtut d’allò previst en l’article 217, del Tex refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 11 
d’octubre de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia s’acorda per nou vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel 
Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. 
Àngels Isart Falceto i Quirze Planet Rovira, un vot en contra del regidor Marc 
Jiménez Torres i sis abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà 
Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i 
Cristina Soler Vílchez: 

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
despeses realitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar en l’exercici 2016 i 
anteriors, pendents d’aplicació al pressupost, per un import total de 18.853,80 
euros, que comprèn 16 operacions, amb el detall contingut en la relació annexa. 
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Núm. 
Operació OPA aplicació Tercer Nom Text Explicatiu 

Import 
total (en 
euros) 

220160014669 11 92000 64100 B60152105 ALVIN NETWORKS, 
S.L. 

MATERIAL INFORMATIC 
BACKUPS 1.180,96 

220160014744 21 15320 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. QUOTA 
EMP. DESEMBRE 2016 1.774,35 

220160014744 21 16500 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. QUOTA 
EMP. DESEMBRE 2016 126,59 

220160014744 22 17100 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. QUOTA 
EMP. DESEMBRE 2016 2.428,31 

220160014744 30 43200 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. QUOTA 
EMP. DESEMBRE 2016 215,95 

220160014744 31 24100 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. QUOTA 
EMP. DESEMBRE 2016 380,15 

220160014744 31 24102 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. QUOTA 
EMP. DESEMBRE 2016 318,32 

220160014744 42 16400 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. QUOTA 
EMP. DESEMBRE 2016 79,75 

220160014744 52 34200 16001 Q0819002G TRESORERIA GRAL. 
SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. QUOTA 
EMP. DESEMBRE 2016 55,83 

220160014766 13 24100 46500 P5800008D CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 

RESTA ORDRE EMO 
174/2014, PROJECTE 
SER.MUNIC.GESTIO 
DEIXALLERIA I MANT. 
JARDINS 

3.947,24 

220170008855 11 92000 21200 H58981937 
COMUNITAT DE 
PROPIETARIS SANT 
IGNASI, 5 

5 QUOTES EXTRES 2016 320,00 

220170009508 11 92000 21200 H58981937 
COMUNITAT DE 
PROPIETARIS SANT 
IGNASI, 5 

4T TRIMESTRE 2016 90,00 

220170008941 12 93400 22706 B64610298 
CONSULTORIA EN 
GESTION 
INNOVADORA,SL 

AUDITORIA COMPTES 
PARKING DEL 2009-2013 5.324,00 

220170008942 11 92000 21300 B08708273 CRUXENT-EDELMA, 
S.L. 

REPARAR ASCENSOR 
CASA MUSEU FRA. 1-10-
2015 

269,83 

220170008943 31 33000 22701 P0803500H AJUNTAMENT DE 
CALELLA 

VIGILANCIA 2016, CANET 
ROCK 1.173,50 

220170008944 11 92000 22100 B82846825 ENDESA ENERGIA 
XXI S.L. 

LLUM JUTJAT DE PAU DEL 
30/1/2015 AL 
21/11/2016 

1.169,02 

      
18.853,80 

 
SEGON.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
despeses realitzades per l’Organisme autònom Ràdio Canet en l’exercici 2016 i 
anteriors, pendents d’aplicació al pressupost, per un import total de 60,50 euros, 
que comprèn 1 operació, amb el detall contingut en la relació annexa. 
 

Núm. 
Operació OPA aplicació Tercer Nom Text Explicatiu 

Import 
total (en 
euros) 

220170000223 10 49100 22609 B65908337 
XARXA AUDIOVISUAL 
LOCAL , SL 
 

ANNEX 1 – QUOTES 
ENTITATS PROTOCOL 
GENERAL 
 

60,50 

 
TERCER.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns. 
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El senyor Pere Xirau i Espàrreh, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
amb aquest assumpte es fa front a les despeses generades per l‘Ajuntament de 
Canet i l’Organisme Autònom Ràdio Canet sense compromisos de despesa 
prèviament adquirits i que van quedar pendent d’aplicació al pressupost de 
l’exercici 2016, per diferents causes. Els motius pels quals es dona aquesta 
circumstància són bàsicament dos, perquè no hi havia consignació pressupostària 
adequada o perquè la despesa no va tenir entrada al registre de factures dins 
l’exercici 2016. Amb l’aprovació d’aquest assumpte, es regularitza la situació. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
una d’aquestes factures correspon al contracte d’una auditoria que es va fer ja fa 
temps. Consideren que aquesta auditoria no es va fer com s’hauria hagut de fer, ni 
tan sols consideren que s’hauria hagut de fer. 
 
3.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS NUM. 005/2017 
 
Per provisió d’Alcaldia s’ha incoat l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits núm. 005/2017, per un import total de 4.462,00 euros, que comprèn 4 
operacions, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017, que corresponen a 
despeses realitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar en exercicis anteriors, sense 
compromisos de despesa degudament adquirits, i que quedaren pendents 
d’aplicació al pressupost de l’exercici 2016 a 31 de desembre per diversos motius. 
 
Ajuntament 

Núm. Operació 
OPA 

Data 
entrada 

Data 
document Nom Text Explicatiu Import total 

(en euros) 

220170009593 28/05/2013 02/05/2013 
ASSOCIACIÓ 
MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 

QUOTA AMI 2013 1.115,50 € 

220170009594 24/02/2014 03/02/2014 
ASSOCIACIÓ 
MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 

QUOTA AMI 2014 1.115,50 € 

220170009595 25/02/2015 27/01/2015 
ASSOCIACIÓ 
MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 

QUOTA AMI 2015 1.115,50 € 

220170009596 19/04/2016 0/03/2016 
ASSOCIACIÓ 
MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 

QUOTA AMI 2016 1.115,50 € 

TOTAL     4.462,00 € 

 
Vist allò que estableixen l’article 60.2 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 d’Hisendes Locals, i l’article 30 de les Bases d’execució del 
pressupost per l’exercici 2017, 
 
Tot i l’informe de l’interventor de data 5 d’octubre de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
 

«El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de Canet de 
Mar, d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refòs de la Llei d'Hisendes Locals, 
aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 
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INFORME DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 129/2017 
 
ASSUMPTE: Reconeixement extrajudicial de crèdits INT/2017/REC/005 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la seva 
aprovació pel Ple: 
 
«PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
despeses realitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar en l’exercici 2016 i anteriors, 
pendents d’aplicació al pressupost, per un import total de 4.462,00 euros, que 
comprèn 4 operacions, amb el detall contingut en la relació annexa. 
 

Núm. Operació 
OPA aplicació Tercer Nom Text Explicatiu 

Import 
total (en 
euros) 

220170009593 11 92000 48100 G65739930 
ASSOCIACIÓ 
MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 

QUOTA AMI 2013 1.115,50 € 

220170009594 11 92000 48100 G65739930 
ASSOCIACIÓ 
MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 

QUOTA AMI 2014 1.115,50 € 

220170009595 11 92000 48100 G65739930 
ASSOCIACIÓ 
MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 

QUOTA AMI 2015 1.115,50 € 

220170009596 11 92000 48100 G65739930 
ASSOCIACIÓ 
MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 

QUOTA AMI 2016 1.115,50 € 

TOTAL     4.462,00 € 
 
SEGON.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns. 
No obstant, la Corporació acordarà allò que consideri més oportú.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), articles 163, 173.5 i 176. 
• 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 d’Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos, articles 25, 26 58, 59 i 60.2 

• Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova el Model Normal 
de la Instrucció de Comptabilitat de l’Administració Local 

• Bases d’execució el pressupost per l’exercici 2017. 
 
III.- CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- L’article 176 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
disposa: 
 
“1. Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost només es podran 
contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o 
despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari. 
 
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost 
vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents: 
 
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi 
les seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’ens local. 
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b) Les derivades dels compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 
anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establert en l’article 182.3.” 
 
L’article 26 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el TRLRHL en 
matèria pressupostària es pronuncia en el mateix sentit que l’article 176, si bé en el 
seu apartat segon preveu a més dels supòsits previstos en els apartats a) i b) de 
l’article 176 TRLRHL la imputació al pressupost actual d’obligacions procedents 
d’exercicis anteriors a que es refereix l’article 60.2 del Reial decret, el qual estableix: 
“.... Correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que 
no existeixi consignació pressupostària ...”  
 
SEGON.- L'article 176 del TRLHL consagra el principi d'especialitat temporal, d’acord 
amb el qual en el pressupost d’un exercici només s’hi imputen despeses corresponents 
a obres, serveis i altres prestacions que es realitzin dins el propi exercici pressupostari. 
 
D’altra banda el principi comptable de meritació significa que la imputació temporal 
d’ingressos i despeses ha de fer-se en funció de la corrent real de béns i serveis no en 
el moment en que es produeixi la corrent monetària o financera. 
 
Les despeses que queden pendents de reconeixement i liquidació a 31 de desembre i 
que han de ser objecte d'imputació al pressupost de l'exercici següent, quan no 
concorren les excepcions del 176.2 TRLHL constitueixen una vulneració del principi 
d’anualitat i el principi de meritació. 
 
TERCER.- L’excepció al principi d’anualitat pressupostària consistent en el 
reconeixement extrajudicial de crèdits es refereix a despeses realitzades en exercicis 
anteriors, que a 31 de desembre de l’exercici t-1 no s’havien pogut liquidar i 
reconèixer, i per les quals no existia un compromís de despesa degudament adquirit –
és a dir, no s’havia aprovat i comptabilitzat l’autorització i disposició de la despesa 
(fase D o AD). 
 
En el supòsit més genuí, el reconeixement extrajudicial de crèdits tindrà el seu origen 
en la realització d’una despesa sense existència de crèdit adequat i suficient, però 
també poden derivar d'incidències en la tramitació administrativa, com el retard en 
presentació de factura, la seva conformitat pel tècnic responsable o la seva fiscalització 
i aprovació. 
 
Sense perjudici de les responsabilitats regulades en el Títol VII de la Llei 47/2003, de 
17 de novembre, general pressupostària, que es derivin per als òrgans gestors, són 
nuls de ple dret els actes administratius i les disposicions generals amb rang 
reglamentari que incompleixen el caràcter limitatiu dels crèdit pressupostaris (article 
46 LGP i 25.2 RD 500/1990). Per tant, en aquells supòsits en què la despesa es va 
realitzar sense consignació el reconeixement extrajudicial de crèdits constitueix una via 
excepcional de convalidació administrativa orientada a evitar un enriquiment injust de 
l’administració en detriment del proveïdor, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal 
Suprem. 
 
QUART.- D’acord amb allò previst en l’article 60.2 RD 500/1990, l’aprovació dels 
reconeixement extrajudicials de crèdit en aquests supòsits correspon al Ple. 
 
Igualment, l’article 30 de les Bases d'execució del pressupost estableix: 
 
«Article 30. Reconeixement extrajudicial de crèdits 

 
1.- Els actes de conversió o convalidació administrativa de despeses realitzades sense 
el procediment adequat només podran comportar reconeixement extrajudicial de 
crèdits a càrrec de la secció pressupostària origen de la despesa corresponent. 
2.- L'expedient de conversió o convalidació administrativa contindrà: 
 

- Certificació d’existència de crèdit en el pressupost de l’exercici en curs 
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(document RC) 
- Si s’escau, certificació d’existència de crèdit en l’exercici en què es realitzà la 

despesa. 
- Informe justificatiu subscrit pel tècnic responsable del servei gestor de la 

despesa i conformada pel regidor corresponent, sobre els extrems següents: 
o Justificació de la necessitat de la despesa efectuada 
o Causes d’incompliment del procediment juridicoadministratiu. 
o Data o període de realització 
o Import de la prestació realitzada 
o Incidència que la imputació de la despesa al pressupost corrent pugui tenir 
sobre l'execució de les restants obligacions de l'any en curs 

- Factura degudament conformada i, si és el cas, certificat d'obra. 
 
3.- Correspondrà al Ple l’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits.» 
 
CINQUÈ.- L’expedient comprèn justificants i factures que tenen en comú quatre 
característiques: 
 
a) corresponen a despeses realitzades durant l’exercici 2016 i anteriors 
b) no deriven de compromís de despesa degudament adquirit i incorporat  
c) l’acte administratiu corresponent al reconeixement de l’obligació no fou adoptat 

dins de l’exercici en el qual es realitzà la despesa; 
d) tenen consignació pressupostària adequada i suficient en l’exercici 2017 a la data 

d’emissió d’aquest informe. 
 
Des del punt de vista formal, cal observar el següent: 
 
- Les factures i justificants de despesa que són objecte de reconeixement 
extrajudicial de crèdits han estat degudament conformades pel responsable del 
servei. 
- Existeix crèdit adequat i suficient en el Pressupost de l’exercici 2017 per aplicar 
les despeses incloses en aquest expedient, segons es desprèn dels documents RC 
expedits dins d'aquest exercici. 
- Consta en l'expedient justificació ad hoc, per part dels òrgans gestors, quant a 
les causes que han motivat la ruptura del principi d'anualitat pressupostària, i 
sobre l’impacte de la despesa sobre els crèdits de l’exercici 2017. Es resumeixen a 
continuació: 

 
 
Núm. OPA 

Text explicatiu  
Import total 
(en euros) 

Causes 

(1) (2) (3) (4) (5) 

220170009593 QUOTA AMI 2013 1.115,50 € X     

220170009594 QUOTA AMI 2014 1.115,50 € X     

220170009595 QUOTA AMI 2015 1.115,50 € X     

220170009596 QUOTA AMI 2016 1.115,50 € X     

 
Notes: 
 

(1) No existia consignació pressupostària adequada i suficient a nivell de vinculació jurídica 

(2) L’import de les obligacions excedia el saldo de despeses compromeses 

(3) No es van tenir entrada al registre de factures dins l’exercici 

(4) No es va poder conformar pel tècnic/a responsable dins de l’exercici 

(5) No es van aprovar per òrgan competent dins de l’exercici 

 
Els justificants de despesa porten causa en els acords adoptats pel Ple de la corporació 
en sessió de 29 de març de 2012, d’adhesió a l’Associació de Municipis per la 
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Independència, i aprovació dels estatuts de l’entitat, els quals contemplen com a 
obligació dels adherits el pagament de la quota de membre (article 8.c). En la 
tramitació d’aquell expedient no consta acomplert allò previst en l’article 179.1.b) del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en connexió amb l’article 114.2.d) de la mateixa Llei, i 
l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, per la qual 
cosa podria concórrer vici de nul·litat d’allò previst en l’article 62.1 de la Llei 26/1992, 
de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú, aleshores vigent. Tot això, sense perjudici que l’entitat procedeixi, 
si s’escau, a la revisió d’ofici segons article 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comí de les administracions públiques. 
 
SISÈ.- L’expedient que se sotmet a aprovació compleix amb els requisits formals 
exigits en l’article 30 de les Bases d’execució del pressupost. 
 
No obstant això, el reconeixement extrajudicial de crèdits constitueix un procediment 
extraordinari de convalidació que té causa en un incompliment del principi 
d’especialitat temporal dels crèdits del pressupost corrent, i en alguns casos, també de 
la normativa en matèria de contractació, i que per tant, no ha d’esdevenir un 
procediment normal de gestió de la despesa. 
 
És convenient que adoptin les mesures necessàries per eradicar la realització de 
despeses sense consignació pressupostària, com l’obligatorietat de sol·licitar 
retencions de crèdit amb caràcter previ a la realització de despeses, també per les que 
es tramitin mitjançant acumulació de fases A-D-O. 
 
L’anterior s’ha d’entendre sense perjudici de les responsabilitats que siguin exigibles 
als òrgans que hagin compromès despesa sense crèdit adequat i suficient. 
 
IV.- CONCLUSIONS 
 
S’emet informe amb OBJECCIONS FISCALS plantejades en l'apartat III, i sense 
perjudici del que s’ha dit sobre la doctrina de l’enriquiment injust. 
 
L'objecció fiscal formulada té efectes suspensius d'acord amb allò previst en l'article 
216.2 lletres a) i c) del TRLHL, i correspon al Ple resoldre la discrepància i aixecar la 
suspensió, d'acord amb l'article 217.2 del mateix cos legal. 
 
El present informe s’emet atenent exclusivament a la fiscalització prevista en la 
normativa vigent i manifestant, de manera expressa, la no valoració de les 
circumstàncies d’oportunitat, necessitat o urgència que motiven l’expedient fiscalitzat. 
 
Tot això és el que procedeix informar, llevat d’error o omissió, i sense perjudici d’opinió 
millor fonamentada en Dret. 
 
Canet de Mar, la data de signatura electrònica.» 

 
Atès que la prestació dels serveis o lliuraments dels béns pels qual proposa el 
reconeixement de l’obligació s’han realitzat, segons es desprèn de les diligències de 
conformitat dels tècnics, i als efectes d’evitar un enriquiment injust per part de 
l’Administració, 
 
En virtut d’allò previst en l’article 217, del Tex refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 11 
d’octubre de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
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De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia s’acorda per tretze vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel 
Serra Lerga, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, 
Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel 
López Solà, Esther Agulló Renau i Marc Jiménez Torres, dos vots en contra dels 
regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez i una abstenció de la 
regidora Sílvia Tamayo Mata: 

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
despeses realitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar en l’exercici 2016 i 
anteriors, pendents d’aplicació al pressupost, per un import total de 4.462,00 
euros, que comprèn 4 operacions, amb el detall contingut en la relació annexa. 
 

Num. Operació OPA aplicació Tercer Nom Text Explicatiu 
Import total (en 

euros) 

220170009593 11 92000 48100 G65739930 
ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA 

INDEPENDÈNCIA 
QUOTA AMI 2013 1.115,50 € 

220170009594 11 92000 48100 G65739930 
ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA 

INDEPENDÈNCIA 
QUOTA AMI 2014 1.115,50 € 

220170009595 11 92000 48100 G65739930 
ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA 

INDEPENDÈNCIA 
QUOTA AMI 2015 1.115,50 € 

220170009596 11 92000 48100 G65739930 
ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA 

INDEPENDÈNCIA 
QUOTA AMI 2016 1.115,50 € 

TOTAL     4.462,00 € 

 
SEGON.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
aquest punt de l’ordre del dia va en la mateixa línia que l’anterior. En aquest cas 
només fa referència a despeses de l’Ajuntament de Canet de Mar, sobre la quota 
que s’ha de pagar a l’Associació de Municipis per la Independència des de l’any 
següent a la incorporació d’aquest municipi a dita associació. Són els exercicis 
2013, 2014, 2015 i 2016. El motiu pel qual no es va pagar aquesta quota és 
perquè no existia una consignació pressupostària, cosa una mica sorprenent 
perquè, normalment quan hi ha la subscripció de l’Ajuntament a una associació 
implica gairebé forçosament unes quotes a pagar. Segons s’ha explicat, en el 
redactat d’aquell moment això no hi constava i ara es regularitza aquest 
compromís adquirit fa cinc anys enrere. 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PRESTACIÓ ECONÒMIQUES 
DE CARÀCTER SOCIAL 
 
Atès que a Catalunya, actualment, gairebé una de cada quatre persones es troba en 
situació o risc de pobresa o exclusió social, situació que afecta principalment els 
infants, les persones grans, les dones solteres, les famílies monoparentals, les 
persones poc qualificades, aturades o inactives en edat de treballar, incloses aquelles 
amb discapacitats i les persones que viuen en zones rurals i els immigrants. 
 
Atès que és per aquest motiu que es fa necessària la intervenció de tots els poders 
públics en l’esfera personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com 
la salut, l’educació, l’augment de places de les escoles bressol, en serveis de 
capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en el mercat 
de treball i en garantir el suport a la renda adequada per les famílies amb fills, 
mitjançant una combinació de prestacions universals i específiques. 
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Atès que també es fa necessària aquesta intervenció en actuacions destinades a les 
persones sense sostre, o que pateixen exclusió per qüestions relacionades amb 
l’habitatge, per pobresa energètica i/o l’exclusió financera.  
 
Atès que la lluita decidida contra l’exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les 
línies estratègiques d’actuació més important de l’Ajuntament de Canet de Mar per 
aconseguir que cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns ingressos o 
recursos personals, socials familiars i/o culturals inadequats, es quedi sense 
participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o ciutadana i pugui 
gaudir d’un nivell de vida i una qualitat de vida acceptable.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar regula, en compliment de la Constitució 
Espanyola—articles 39 i següents—, de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials (en endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic, l’atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc 
d’exclusió social. 
 
És per això que es fa necessari i convenient l’elaboració d’un reglament per disposar, 
en primera instància, d’un conjunt d’ajuts destinats a pal·liar les necessitats socials i 
econòmiques de les famílies en situació o risc d’exclusió social, i per incidir en la 
consecució de l’autonomia personal de les persones i garantir la seva inclusió social. 
 
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances i els reglaments 
municipals i de les modificacions que puguin produir-se implica, per imperatiu de 
l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï 
l’expedient de formació de l’ordenança o el reglament corresponent i la designació 
d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la 
norma o les seves modificacions. 
 
Atès que la Comissió d’Estudi, integrada per la senyora alcaldessa, en qualitat de 
presidenta, la senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar 
Social, Gent Gran i Règim Intern, la senyora Milagros González González, cap de 
l’Àrea de Benestar Social, el senyor Lluís Viñas Peitabí, interventor municipal i la 
senyora Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de l’Ajuntament, tots ells 
com a vocals, es va reunir en data 13 de setembre, a les 10.30 hores, la qual va 
redactar la proposta de Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social 
de Canet de Mar que es transcriu a continuació: 
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Presentació 
 
A continuació es presenta el model de Reglament per a la Gestió de les Prestacions 
Econòmiques al Món Local.  
 
Aquest document s’ha elaborat a partir del treball realitzat en diverses sessions 
presencials i comptant amb la participació del personal tècnic de Serveis Socials de 
Canet de Mar. El procés d’assessorament en aquest ajuntament ha estat liderat pel 
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Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El procés d’assessorament ha consistit en la realització de cinc sessions presencials 
de debat a les dependències de l’Ajuntament, els resultats de les quals es recullen 
en diverses actes. En aquestes sessions s’han debatut els punts clau en relació al 
Reglament, s’han plantejat dubtes i demandes que la Diputació de Barcelona ha 
anat responent, tant durant les mateixes sessions com, posteriorment, en tasques 
de gabinet. Els principals dubtes han fet referència als criteris de valoració, els 
vinculats al procés administratiu de gestió dels atorgaments, i els relacionats amb 
la documentació i la informació requerida per fer l’anàlisi de la capacitat econòmica 
de les llars, així com les la interrelació d’aquest reglament amb totes aquelles 
obligacions dels ens locals derivades del compliment de la llei 24/2015, del 29 de 
juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica. 
 
Durant el procés de treball, en base a l’objectiu establert d’elaboració d’aquest 
reglament d’atorgament de prestacions econòmiques a Canet de Mar, la Diputació 
de Barcelona ha realitzat un treball de consens i integració dels diferents punts de 
vista detectats.  
 
Per tal de compilar i sintetitzar les demandes plantejades en relació al reglament, la 
Diputació de Barcelona ha lliurat aquesta proposta de reglament, un model de full 
de càlcul per a la gestió de les prestacions econòmiques i una fitxa annexa amb 
propostes de requeriment de documentació. 
 
PROPOSTA DE REGLAMENT 
 
PREÀMBUL 
 
La lluita decidida contra l’exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les línies 
estratègiques d’actuació més important de l’Aj. de Canet de Mar per aconseguir que 
cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns ingressos o recursos personals, 
socials familiars i/o culturals inadequats, es quedi sense participar o gaudir 
plenament de la seva condició de ciutadà o ciutadana i pugui gaudir d’un nivell de 
vida i una qualitat de vida acceptable per la resta de la comunitat.  
 
A Catalunya, actualment, gairebé una de cada quatre persones es troba en situació o 
risc de pobresa o exclusió social, aquesta situació afecta principalment els infants, les 
persones grans, les dones solteres, les famílies monoparentals, les persones poc 
qualificades, aturades o inactives en edat de treballar, incloses aquelles amb 
discapacitats, les persones que viuen en zones rurals i els immigrants. 
 
Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l’esfera personal 
de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut, l’educació, 
l’augment de places de les escoles bressols, en serveis de capacitació de bona 
qualitat, en la promoció de la participació dels pares en el mercat de treball i en 
garantir el recolzament a la renda adequada per les famílies amb fills, mitjançant una 
combinació de prestacions universals i específiques. 
 
I també en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen 
exclusió per qüestions relacionades amb l’habitatge, per pobresa energètica i/o 
l’exclusió financera.  
 

http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4660f8accbc845c1f6a29d8674f3b69591b436e893b01e22b
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4660f8accbc845c1f6a29d8674f3b69591b436e893b01e22b
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L’Ajuntament de Canet de Mar regula, en compliment de la Constitució Espanyola—
articles 39 i següents—, de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en 
endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic, l’atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc d’exclusió social. 
 
Per això, amb aquesta norma es disposen, en primera instància, un conjunt d’ajuts 
destinats a pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies en situació o 
risc d’exclusió social, però també es contempla un segon objectiu, a mig i llarg 
termini, incidir en la consecució de l’autonomia personal de les persones i garantir la 
seva inclusió social. 
 
El present reglament dóna compliment als principis que han d’imperar en la relació 
entre l’administració i la ciutadania en matèria d’objectivitat, transparència, 
proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i eficiència dels serveis públics; 
particularment en un àmbit tan sensible com és el de l’atenció a les persones en 
situació de vulnerabilitat i exclusió social. 
 
La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat 
d’oportunitats—en un sentit ampli i extensiu d’aquest principi— motiva que les 
prestacions socials de caràcter econòmic no es desvinculin del projecte o pla de 
treball individual i familiar de la persona perceptora, amb l’objectiu d’assolir una 
política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts reactius i inclogui la necessària 
articulació de recursos en funció de les necessitats de les famílies.  
 
El pla de mandat de l’Ajuntament de Canet de Mar contempla com actuació municipal 
preeminent i rellevant l’ajut a persones i famílies en situació o risc de exclusió social. 
Sense perjudici del benestar individual i familiar, la consecució d’índexs de cohesió 
social esdevé una condició per al creixement econòmic i social del municipi. En 
aquest sentit el present reglament s’inscriu com a regulació jurídica municipal de la 
despesa amb objectiu assistencial, i constitueix, per tant, un instrument de primer 
ordre per a les polítiques publiques locals. 
 
La fonamentació en l’atorgament de les prestacions de caràcter econòmic 
constitueix un aspecte essencial en el present reglament el qual ha adoptat un 
criteri de màxima objectivitat. Els criteris d’atorgament del present reglament 
combinen dues causes que generen la concessió de prestacions: primer el 
compliment dels indicadors de baremació social i econòmica de les persones 
perceptores (objectivant d’aquesta manera la concessió en base als principis 
d’igualtat, transparència i imparcialitat del dret públic); i segon, la concessió 
excepcional en base a la valoració consensuada de l’equip tècnic de serveis socials 
per a determinades situacions. Les necessitats socials que acompanyen el nou marc 
social i econòmic canviant i la heterogeneïtat de la ciutadania potencialment 
vulnerable en termes d’inclusió social, justifiquen aquesta segona modalitat de 
concessió en base a la necessària flexibilitat que ha d’acompanyar l’atenció a les 
situacions de risc o exclusió social. En aquest mateix sentit cal tenir present que els 
requisits d’accessibilitat contemplats en aquest reglament segueixen una pauta de 
signe extensiu i rigorós, fet que justifica en major mesura la facultat dels 
professionals de l’atenció social en matèria d’atorgament. 
 
MARC LEGAL 
 
Dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL), modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
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Local (en endavant LRSAL), es contempla, en l’article 25.2.e) l’avaluació e 
informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en 
situació o risc d’exclusió social. 
 
El present reglament deriva de la normativa europea, estatal i autonòmica en 
matèria de prestacions econòmiques, i de forma particular de la LSS. 
 
En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar 
l’actuació de l’administració territorial bàsica, el present reglament es subsidiari de 
la LRJAP-PAC, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, així com de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS) i el Reial 
Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), en matèria de relació 
amb entitats no lucratives quan les mateixes són prestadores de serveis d’ajuda a 
la ciutadania.  
 
Així com de tota la normativa específica vigent en aquests moments que sigui 
d’aplicació, entre la qual fem esment del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual 
s’aprova la cartera de serveis socials 2010-2011, la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, de dret a l’habitatge, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, 
de promoció de l’activitat econòmica; i el Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, 
de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques i altres mesures de caràcter 
econòmic. 
 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. L’objecte 
 
1.1 L’objecte del present reglament és regular les prestacions econòmiques o el seu 
equivalent de l’Ajuntament de Canet de Mar a persones en situacions d’especial 
necessitat social i/o emergència per a l’atenció de situacions d’estat o risc d’exclusió 
social.  
 
1.2 Resten excloses de l’àmbit objectiu d’aquest Reglament la prestació econòmica 
de la renda mínima d’inserció, les prestacions econòmiques derivades de l’aplicació 
de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i les prestacions 
econòmiques del Pla d’ajuda al retorn, establertes per la Llei 25/2002, de 25 de 
novembre de Mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents 
i de segona modificació de la Llei 18/1996, així com les prestacions que són 
atorgades per altres nivells d’administració, encara que l’avaluació i informació 
sobre la situació necessitat immediata que les generi hagi estat gestionada pels 
serveis tècnics d’aquest Ajuntament.  
 
1.3 Les prestacions econòmiques de caràcter social, regulades en el present 
reglament, no formen part de les prestacions del sistema de la Seguretat Social, 
malgrat que en poden ser beneficiàries les persones incloses en aquest sistema. 
 
1.4 D’acord amb la LSS, i la Llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de 
caràcter econòmic, les prestacions d’urgència social i altres prestacions 
econòmiques municipals resten subjectes, en primer lloc, a la disponibilitat de 
crèdit i dotació pressupostària per part de la corporació i, en segon terme, al criteri 
de necessitat social reflectit al barem social i al barem econòmic del present 
reglament. 
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Article 2. Modalitats de prestació 
 
2.1 Les prestacions socials de caràcter econòmic contemplades en el present 
reglament per a atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques i de 
subsistència, des de la primera infància i en àmbits com la salut, l’educació, 
l’augment de places de les escoles bressols, en els serveis de capacitació de bona 
qualitat, en la promoció de la participació dels pares en el mercat de treball, en el 
recolzament a la renda adequada per les famílies amb fills, i en el aconseguir 
habitar en un allotjament digne, es classifiquen en: 
 
a) Prestacions per a alimentació, roba i calçat, i les necessitats bàsiques de 
subsistència. 
b) Prestacions per garantir els subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat) i el 
correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques així com l’alta de consum 
d’energia elèctrica, l’escomesa d’aigua o la contractació del gas en l’habitatge 
habitual. 
c) Prestacions per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per 
ruïna, higiene, catàstrofe o altre causes de força major. 
d) Prestacions per a l’atenció de situacions urgents i de greu necessitat que no 
puguin ser ateses en base a les modalitats contemplades. 
 
2.2 El present reglament també regula aquelles prestacions econòmiques 
destinades a prevenir, pal·liar i evitar situacions d’exclusió o de risc d’exclusió social 
i que s’associïn a un pla d’intervenció social realitzat pels equips bàsics d’atenció 
social, com són: 
 
a) Carència o insuficiència de recursos econòmics pel manteniment de l’habitatge 
habitual i/o de les despeses derivades del mateix: 

a.1.) Prestacions puntals pel condicionament de l’habitatge i eliminació de 
barreres arquitectòniques. 
a.2.) Pagament de les despeses de lloguer de l’habitatge habitual de forma 
puntual i sempre i quan existeixin garanties de continuïtat en el seu pagament. 
a.3.) Despeses puntuals per a facilitar l’accés o manteniment de l’habitatge 
sempre i quan existeixin garanties de continuïtat en el seu pagament . 

b) Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària: 
b.1.) Prestacions per a medicaments: sempre que sigui per prescripció mèdica.  
b.2.) Prestacions per despeses de tractaments terapèutics. 
b.3.) Prestacions per despeses per odontologia, oftalmologia, ortopèdies i 
pròtesis. 

c) Desplaçaments habituals per necessitats formatives o d’atenció sanitària: 
c.1.) Prestacions pel transport sempre que els desplaçaments estiguin motivats 
per activitats de formació o d’activació en el mercat de treball. 
c.2.) Prestacions per desplaçaments per rebre atenció sanitària sempre i quan 
no estiguin cobertes pel sistema sanitari.  
d) Atenció socioeducativa als infants: 
d.1) Prestacions per l’escolarització a l’educació infantil dels 0 als 3 anys. 
d.2) Prestacions per l’adquisició de material escolar i llibres. 
d.3) prestacions pel menjador escolar complementàries a la convocatòria de 
beques del sistema educatiu. 
d.4) Prestacions per activitat socioeducatives i de lleure. 
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2.3. No es contemplen reserves o contingents de pressupost assignat a cada 
modalitat de prestacions, essent el límit del muntant econòmic consignat a la 
corresponent partida del pressupost municipal en exercici 
 
Article 3. Tipologia i formes de concessió de les prestacions  
 
3.1. El conjunt de modalitats de prestacions, regulades en el present reglament 
poden ser: 
 
a) Dineràries o en espècie: 
S’entén com a prestacions en espècie —a diferència de les dineràries— aquelles en 
que es presta de forma directa el suport tècnic o material de l’ajut. 
b) De pagament únic o pagament periòdic: 

b.1) Són prestacions de pagament únic aquelles que es materialitzen en un 
pagament individual i puntual, segons una situació concreta de necessitat, amb 
caràcter urgent, transitori i previsiblement irrepetible, que la persona no el pot 
atendre per si mateixa. Atès el caràcter anual d’aquestes prestacions només 
s’atorgarà una de la mateixa tipologia de prestació per a cada exercici. 
Excepcionalment es podrà atorgar, més d’una prestació de la mateixa tipologia 
quan hagi transcorregut com a mínim un període de sis mesos des de l’anterior 
concessió i sempre que un informe tècnic ho justifiqui. 
b.2) Són prestacions de pagament periòdic aquelles que, donades les necessitats 
socials que originen la demanda, i/o per a la millor consecució dels objectius de 
la intervenció social, esdevé necessària l’aplicació d’una periodicitat en el 
pagament de l’ajuda durant un període de temps, realitzant-se pagaments 
mensuals. Aquest tipus de prestacions tindran, en conseqüència, un règim 
especial a concretar per part del personal tècnic de referència dels equips bàsics 
d’atenció social i que quedarà recollit a la proposta d’atorgament de l’ajut. 
Aquestes prestacions també tindran caràcter anual.  
b.3) La concessió d’una prestació econòmica durant un exercici concret no 
generarà cap dret a rebre-la en els exercicis econòmics posteriors.  

c) De quantia fixa o quantia variable:  
Les aportacions poden ser fixes –en funció de les quantitats que estipuli la 
Corporació per a determinades necessitats de caràcter urgent— o variables en 
funció del percentatge del cost real i efectiu de la prestació, i una aportació directa 
per part del beneficiari de l’ajut. 
 
3.2. Pel que fa a les formes de concessió de les prestacions és contemplen les 
següents modalitats:  
 
a) A fons perdut o reintegrables: 

a.1) Són prestacions a fons perdut aquelles en que no es preveu la devolució o 
reintegrament per part de les persones perceptores de la prestació.  
a.2) Són prestacions reintegrables aquelles en que es valori la disposició de 
recursos suficients a curt o a mig termini per procedir a la seva devolució. La 
resolució que acordi l’atorgament establirà, a aquests efectes, la forma i temps 
de devolució, constant aquest de forma prèvia en la proposta de resolució dels 
serveis tècnics. 

b) De concessió directa o de concurrència: 
b.1) Són de concessió directa aquelles que s’atorguen mitjançant un 
procediment sense convocatòria pública. 
b.2) Són de lliure concurrència aquelles que es tramiten seguint el procediment 
públic de convocatòria. La convocatòria d’aquestes prestacions restarà 
condicionada a les bases específiques que aprovi i publiqui la Corporació.  
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Article 4. Àmbit d’aplicació 
 
4.1. El present reglament s’aplica a les persones físiques i unitats familiars o de 
convivència empadronades a Canet de Mar.  
 
4.2. Es considerarà unitat familiar de convivència, als efectes d’aquest Reglament, 
les constituïdes per un grup de convivència comuna —segons el padró municipal— 
per vincle de matrimoni o una relació estable anàloga; o de parentiu per 
consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau. La relació de parentiu 
s’avaluarà a partir de la persona sol·licitant. La unitat familiar haurà de considerar-
se com a unitat econòmica en termes d’ingressos i despeses. En aquells casos en 
que es justifiqui degudament la necessitat, l’equip tècnic de serveis socials bàsics 
podrà autoritzar motivadament la consideració de membre de la unitat familiar per 
a persones amb un grau de parentiu més allunyat. Excepcionalment, i previ informe 
tècnic que ho justifiqui, es podran contemplar conjuntament dues o més unitats 
familiars de convivència que convisquin en el mateix domicili. 
 
No són unitats de convivència les formades per les persones re allotjades per 
familiars per pèrdua de l’habitatge habitual o per altres situacions, en les quals no 
es tindran en compte els ingressos de la família re allotjant durant els dotze mesos 
posteriors als re allotjament.  
 
4.3. Es valoraran amb informe tècnic aquelles situacions excepcionals que dificultin 
l’empadronament. En aquest sentit, podran ser sol·licitants de prestacions 
d’urgència (recollides a l’article 2 apartat 1) les persones individuals i o que formin 
part d’una unitat familiar de convivència, encara que no estiguin empadronades al 
municipi, sempre que siguin residents, visquin, o es trobin de manera estable a 
Canet de Mar i es tracti de la cobertura urgent de necessitats socials bàsiques o es 
detecti una situació de vulnerabilitat social i humanitària, sense perjudici d’altres 
situacions on el professional de referència acrediti necessitat peremptòria. Es tindrà 
especial consideració vers el col·lectiu de persones transeünts o en situació de 
sense sostre.  
 
Article 5. Naturalesa jurídica de les prestacions econòmiques 
 
5.1. Les prestacions contemplades al present reglament seran considerades, a tots 
els seus efectes, despesa de dret públic. 
 
5.2. Les prestacions tenen un caràcter puntual i voluntari sotmès a limitació 
pressupostària. El personal tècnic de referència dels equips bàsics d’atenció social 
podrà limitar les prestacions a persones físiques que reuneixin els requisits 
objectius contemplats al reglament quan, de forma justificada, es valori la 
necessitat de prioritzar els casos de major puntuació segons el barem establert. 
 
5.3. La persona beneficiària de la prestació no podrà exigir el seu augment o 
revisió. No obstant això, podrà sol·licitar la vista de l’expedient que ha estat instruït 
per la seva concessió. 
 
Article 6. Dotació pressupostària 
 
6.1 L’Ajuntament de Canet de Mar consignarà en una única partida pressupostària 
el conjunt de prestacions econòmiques de caràcter social destinades a persones en 
situació o risc d’exclusió social. 
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6.2. L’esmentada partida podrà ser revisada en funció de les modificacions de crèdit 
que s’aprovin a conveniència de la disponibilitat pressupostària de l’ens. 
 
6.3. Les prestacions econòmiques vinculades en la seva font de finançament a 
l’activitat de foment o subvencions, no gaudiran de l’efecte de la consolidació de les 
mateixes en el pressupost municipal del següent exercici, restant condicionades, en 
conseqüència, a la l’aprovació del programa o subvenció i la disponibilitat efectiva 
de liquiditat.  
 
6.4. A l’execució de la despesa li serà d’aplicació el present reglament 
independentment de la font de finançament.  
 
CAPÍTOL 2. PERSONES BENEFICIÀRIES, ACCESSIBILITAT I ACREDITACIÓ 
 
Article 7. Persones beneficiàries, requisits i obligacions 
 
7.1. Persones beneficiàries. 
 
a) Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques regulades en aquest 
reglament qualsevol persona i/o unitat familiar de convivència que es trobi en una 
situació de dificultat socioeconòmica o en risc d’exclusió social i que amb el seu 
atorgament sigui possible contenir o evitar l'empitjorament de la situació de 
mancança. 
b) Es determina com un perfil de ciutadans amb accés prioritari en base a les 
situacions de vulnerabilitat o exclusió social o, en el seu defecte i en compliment de 
l’article 30 de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic, les 
persones o unitats familiars que tenen a càrrec menors. 
 
7.2. Requisits de les persones beneficiàries: 
 
Les persona sol·licitant de les prestacions haurà de complir els següents 
requisits: 
 
a) Ser major de 18 anys, estar legalment emancipada o, en el seu defecte, haver 
iniciat el tràmit legal d’emancipació. 
b) Estar empadronades en el terme municipal de Canet de Mar. Aquest requisit es 
podrà eximir en situacions degudament justificades, com per exemple, persones 
acollides en recursos d’allotjament institucional, en els casos previstos en l’article 4 
apartat 3 del present reglament, quan es detecti risc per a menors, casos de 
violència domèstica i de persones immigrades o emigrades en situació d’especial 
necessitat. 
c) Que la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant tingui una renda 
disponible igual o inferior al 100% de l’Indicador de Renda de Suficiència de 
Catalunya (en endavant IRSC) mensual de l’exercici en curs per al seu primer 
membre. Per a cada nou membre que formi part de la unitat s’afegirà el valor 
resultant de multiplicar aquesta quantitat per un factor d’ajust equivalent a 0,3 
[(IRSC)x0.3]. 
(A l’annex 1 es troba la taula d’imports màxims de la renda disponible segons cada 
unitat de convivència per a l’any en curs). 
d) No disposar de béns immobles –diferents a l’habitatge habitual—, en qualitat de 
propietari, posseïdor o usufructuari, o de rendes de l’activitat econòmica o rendes 
del capital que proporcionin recursos alternatius suficients per atendre la necessitat 
per a la qual se sol·licita l’ajut econòmic. 
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e) No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions i 
amb l’objecte de cobrir la mateixa necessitat. 
 
7.3. Obligacions de les persones beneficiàries: 
 
a) Acreditar els requisits exigits per a tenir accés a les prestacions. 
b) Acceptar ofertes de treball tutelat i/o protegit formulades pels serveis públics 
d’ocupació o altres institucions competents, sempre que no s’acrediti impediment. 
c) Comunicar als serveis socials municipals les variacions o canvis existents en la 
situació social i econòmica de la persona o de la unitat familiar de convivència que 
pugin modificar les circumstàncies que van donar lloc a la sol·licitud i resolució. 
d) Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar. Amb caràcter general 
l’atorgament de la prestació restarà condicionada a l’acceptació del pla de treball 
individual i familiar per part de la persona beneficiària. 
e) Fer-se càrrec d’una part de la despesa sempre i quan la prestació no sigui pel 
total. 
f) Justificar la prestació mitjançant la presentació de factures acreditatives de la 
despesa.  
g) Comunicar als serveis socials de l’Ajuntament l’obtenció d’altres prestacions 
econòmiques per a la mateixa finalitat. 
h) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï 
l’Ajuntament de Canet de Mar i facilitar quanta informació i documentació li sigui 
requerida. 
i) Reintegrar els imports concedits quan no s’apliquin per a les finalitats per a les 
quals es van concedir. 
j) Mantenir l’empadronament i la residència efectiva en el municipi de Canet de Mar 
durant el temps de percepció de la prestació. 
k) Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l’objecte de la prestació i 
que específicament s’estableixi en l’acord de concessió d’aquesta.  
 
7.4. Cada modalitat o tipologia de prestació podrà tenir unes obligacions concretes i 
específiques que es detallaran a la resolució de concessió de la prestació o, en el 
seu cas, en la convocatòria ad hoc que publiqui l’Ajuntament per a la seva 
concessió. 
 
Article 8. Criteris d’atorgament 
 
8.1. L’atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat 
pressupostària d’aquest Ajuntament. 
 
8.2. L’informe tècnic dels equips bàsics d’atenció social es sustentarà en els 
requisits contemplats a l’apartat segon de l’article 7 del present reglament, sense 
perjudici que, en les situacions que ho requereixin i depassant la casuística 
concreta, el/la professional de referència pugui establir alguna excepció de forma 
justificada en l’informe social corresponent. 
 
8.3. L’informe generador de la resolució favorable a l’atorgament de la prestació 
indicarà el fonament i causes que, en el cas de compliment dels requisits, basen 
l’esmentada aprovació i anirà acompanyat d’un model normalitzat de valoració 
social i econòmica. 
 
8.4. A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat familiar de 
convivència la valoració econòmica representarà un 60% de la ponderació final i la 
valoració social el 40% restant.  
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a) Valoració econòmica  

a.1) Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets 
percebuts pel conjunt de membres la unitat familiar de convivència durant els 3 
mesos anteriors a la data de sol·licitud. Per establir el còmput d’ingressos es 
valoraran:  

1. Ingressos del treball per compte aliena. 
2. Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia. 
3. Prestacions i ajuts socials. 
4. Rendes de capital i de la propietat. 
5. Transferències rebudes i pagades a altres llars. 
6. Ingressos percebuts per infants. 
7. Resultats de declaracions d’impostos. 

 
a.2) Per a calcular la Renda Disponible es descomptarà al total d’ingressos les 
despeses d’accés a l’habitatge habitual dels darrers 3 mesos. Per aquest 
concepte s’estableix un màxim de despesa mensual deduïble, equivalent al preu 
mitjà de la renda mensual de lloguer de l’any precedent.  
a.3.) S’entén, de manera general, que la unitat familiar de convivència presenta 
una situació de manca de recursos econòmics quan acompleix els requisits 
especificats en l’article 7 apartat 2, lletra c del present reglament. En funció dels 
requisits d’accés econòmic de cada tipus d’unitat familiar de convivència 
s’establirà la puntuació de la situació econòmica de la unitat que serà de, com a 
màxim, 6 punts: 
 

Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram 
de renda disponible 

PUNTS  

Renda inferior al 33,3% del màxim mensual establert als requisits 
econòmics segons tipologia de la unitat de convivència. 

6 punts 

Renda entre el 33,4 i el 66,6% del màxim mensual establert als 
requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència.  

4 punts 

Renda entre el 66,7 i el 100% del màxim mensual establert als 
requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència 

2 punts 

 
(A l’annex 1 del reglament es troba la taula de baremació que serveix de base 
per a la valoració econòmica en funció dels diferents trams de renda disponible) 
b) Valoració Social  

b.1) Per establir la situació social el professional de referència dels serveis 
socials bàsics municipals avaluarà les mancances, necessitats i factors 
discrecionals de cada unitat familiar de convivència.  
b.2) Es consideraran de forma especial aquells casos en que s’identifiquin 
mancances lligades a les necessitats bàsiques que rebran la màxima puntuació 
en la valoració social (4 punts). 
b.3) El personal tècnic avaluarà per a cada unitat familiar de convivència la 
presència de les situacions de mancança i/o necessitat social (descrites a la taula 
de l’annex 2 del present reglament) i determinarà la puntuació resultant fins a 
un valor màxim de 4 punts.  
b.4) Complementàriament, el professional podrà valorar l’existència d’altres 
factors discrecionals que afavoreixin o dificultin l’eficàcia en l’assoliment dels 
objectius socials de la prestació econòmica. Aquests factors seran puntuats a 
discreció pel professional fins completar la valoració social. 
b.5) La puntuació de la valoració social de la unitat familiar de convivència serà 
de com a màxim de 4 punts. 
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b.6) Tot i això, en funció del previst als articles 5.2 i 8.2 del present reglament, 
la valoració social podrà ser completada per l’informe o informes tècnics dels 
serveis socials bàsics on es realitzin les consideracions especials de cada cas i es 
raoni la no aplicabilitat del barem econòmic o social. 

 
8.5 Les prestacions concedides no podran ser invocades com a precedent per a 
l’obtenció de noves prestacions. 
 
8.6 És un criteri rellevant per a l’atorgament que la prestació econòmica 
contribueixi a la resolució definitiva de la situació carencial. 
 
8.7 Les prestacions regulades en el present reglament són intransferibles i, per 
tant, no podran oferir-se en garantia d’obligacions, ser objecte de cessió total o 
parcial, compensació o descompte, excepte per al reintegrament de les prestacions 
indegudament percebudes, i/o la retenció o embargament (excepte en els supòsits i 
amb els límits previstos en la legislació general de l’Estat que resulti aplicable). 
 
8.8 En el supòsit que concorrin varies persones sol·licitants d’una mateixa unitat 
familiar de convivència per fer front a la mateixa despesa, només podrà concedir-se 
a una d’elles, promovent l’acord entre les parts interessades. 
 
CAPÍTOL 3. QUANTIA I BAREM DE LES PRESTACIONS 
 
Article 9. Quantia de les prestacions i barem 
 
9.1. Per resolució de l’òrgan competent de l’Ajuntament s’establiran les quanties 
màximes d’ajut per a cadascuna de les modalitats de prestacions econòmiques 
recollides en l’article 2 del present reglament. 
 
Aquesta resolució determinarà de forma anual la quantia i temporalitat d’aquestes 
segons les diverses tipologies d’unitats familiars de convivència.  
 
9.2. Les prestacions econòmiques amb quantia fixa són les següents de les 
especificades a l’article 2, apartat 1: 
 

a) Prestacions econòmiques per despeses en alimentació, lactància i necessitats 
bàsiques de subsistència. 

b) Prestacions econòmiques per despeses en roba i calçat. 
c) Prestacions per garantir els subministraments bàsics (aigua, gas i 

electricitat) i el correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques així com 
l’alta de consum d’energia elèctrica, l’escomesa d’aigua o la contractació del 
gas en l’habitatge habitual. 

 
9.3. La resta de modalitats de prestacions econòmiques locals regulades a l’article 2 
del present reglament tindran una quantia variable sempre que es concedeixin de 
forma directa. 
 
9.4. L’import de les prestacions econòmiques de quantia variable restarà 
determinat al resultat del procés de valoració. L’import del finançament municipal 
serà un percentatge sobre l’import sol·licitat sempre i quan sigui inferior a la 
quantia màxima determinada per a cada modalitat de prestació. En cas contrari el 
percentatge s’establirà en funció a l’esmentada quantia màxima. 
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9.5. En cas d’extrema i severa necessitat l’import sol·licitat serà íntegrament 
finançat per part de la Corporació. 
 
9.6. La forma d’acreditació de la prestació i subsegüent despesa és guiarà per 
qualsevol de les formes habitualment admeses en dret en matèria de justificació 
material i econòmica. 
 
9.7. La quantia màxima anual a rebre per concepte de prestacions econòmiques 
d’aquest Ajuntament per cada unitat familiar de convivència es fitxa en la quantia 
de 2 vegades de l’import mensual de l’IRSC (actualitzat anualment) ponderat, això 
ès 2* (569.12€ + 170,74€ per membre addicional de la llar), fins un màxim de 
2.000€ anuals. No obstant això, i de forma acreditada en l’expedient, es podrà 
superar l’esmentada quantia per necessitats socials justificades i excepcionals. 
 
9.8. L’import de les prestacions concedides en cap cas podrà, de forma aïllada o en 
concurrència amb altres subvencions o ajudes superar el cost de l’activitat 
subvencionada. 
 
9.9. En tractar-se d’un dret discrecional, i no revisable per part de la persona 
perceptora, l’Ajuntament podrà revisar l’augment o disminució de les quanties 
màximes dels ajuts en casos que així resti justificat per necessitats socials. 
 
CAPÍTOL 4. ELS PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ 
 
Article 10. Òrgan competent per resoldre i òrgan gestor 
 
10.1 Els procediments per a la concessió o denegació d’una prestació econòmica 
prevista en el present Reglament s’endegaran d’ofici o a instància de la persona 
beneficiaria.  
 
10.2 Per l’atorgament d’una prestació econòmica es seguirà o bé el procediment 
ordinari o bé el d’urgència, d’acord amb el que s’estableix en els articles següents.  
 
10.3 L’òrgan competent per a resoldre sobre la concessió o denegació de les 
prestacions sol·licitades és l’Alcaldia- Presidència que podrà delegar aquesta 
facultat en la Junta de Govern Local o en el/la regidor/a, tinent d’alcalde, de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
10.4 La regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament duran a terme la gestió 
administrativa de les prestacions. 
 
Article 11. Inici del procediment a instància de la persona beneficiaria 
 
11.1. La sol∙licitud, acompanyada de la documentació complementària especificada 
a l’article següent, es presentarà als serveis socials per la seva tramitació, o per 
qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la LRJAP- PAC. 
 
11.2 El termini de presentació de sol·licituds restarà obert durant tot l’any, amb 
excepció d’aquells ajuts que siguin objecte de convocatòria específica de 
concurrència. 
 
11.3. Les sol·licituds no ateses per manca de disponibilitat pressupostària durant 
l’any de presentació de la sol·licitud es tindran per vigents en la convocatòria 
següent, sempre que s’acrediti el compliment dels requisits 
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11.4. Les persones interessades que presentin sol·licituds defectuoses o 
documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies 
hàbils esmenin els errors o defectes, o presentin la documentació exigida, amb 
indicació que si no ho fan se’ls tindrà per desistits en la seva petició. 
 
11.5. La sol·licitud haurà d’anar signada per la persona sol·licitant o, en el seu cas, 
pel seu representant legal. 
 
11.6. La presentació de sol·licitud implica l’acceptació de la totalitat de la regulació 
descrita en el present reglament. 
 
11.7. Les sol·licituds s’atendran per ordre d’entrada, excepte que a judici del 
professional tècnic de referència dels equips bàsics d’atenció social existeixi una 
situació que requereixi una atenció d’urgència.  
 
11.8 En el cas que la prestació a concedir sigui part d’un pla d’actuació integral 
desenvolupat pels serveis socials bàsics, la inacció del procediment podrà ser d’ofici 
per part dels professionals, sent necessària en qualsevol cas la documentació 
relacionada a l’article següent. 
 
Article 12. Documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud 
 
12.1. La documentació relacionada en aquest article serà considerada com a 
màxima i es reclamarà, en cada cas, la necessària per a realitzar la valoració 
econòmica i social d’una forma fidedigna. 
 
12.2. En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del 
sol·licitant o de la unitat familiar, ni aquella que es pugui aconseguir d’ofici a altres 
serveis municipals o altres administracions segons ho disposa l’article 6.2, lletra b, 
de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. 
 
12.3. El sol·licitant podrà presentar, juntament amb la resta de la documentació 
exigida, una autorització per a què l’Ajuntament obtingui de forma electrònica les 
dades requerides en el curs d’aquest procediment. Aquesta autorització, que es 
realitzarà acceptant la clàusula prevista en el formulari de sol·licitud o mitjançant la 
presentació d’una autorització creada a tal efecte, especificarà les dades i l’ens 
emissor d’aquestes.  
 
12.4. Documentació general necessària per a tramitar qualsevol tipus de prestació: 
 
a) Sol·licitud de la prestació, segons model normalitzat, degudament 
complimentada. 
b) Document d’identificació del sol·licitant. 
c) Documentació que acrediti la situació econòmica de la unitat familiar de 
convivència: 

c.1. Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d’ingressos de tots els 
membres de la unitat familiar de convivència corresponents als mesos 
determinats per a cada tipus d’ajut. 
c.2. En el cas de no disposar dels justificants, caldrà aportar una declaració 
jurada d’ingressos de la unitat familiar. 
c.3. Declaració responsable en la que es faci constar: 
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- Que no ha rebut prestacions econòmiques pel mateix destí d’altre organisme, 
públic o privat. En cas contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat i l’import 
de les rebudes. 
- Que ha procedit a la justificació de les prestacions econòmiques incloses en 
aquest Reglament i concedides per aquest Ajuntament i, en cas contrari, 
indicar les ajudes pendents de justificar i la causa que ho motiva. 
- Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, 
sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol 
altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat d’explotació o 
venta, indiqui l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a 
la qual es sol·licita la prestació. En cas contrari, indicar quins. 

c.4. Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud 
pugui ser requerida durant la seva tramitació, si es considera convenient pel 
personal tècnic de referència dels equips bàsics d’atenció social. 

 
12.5. Documentació Específica: Per a l’accés a determinades modalitats de 
prestacions econòmiques serà necessari aportar, a més de la documentació 
general, la documentació específica que correspongui per a determinar el 
compliment dels requisits i l’import de la sol·licitud.  
 
12.6. En el cas que es prevegi un pagament per transferència, document de 
domiciliació bancària o document acreditatiu de les dades bancàries. 
 
12.7. Si la sol·licitud fos presentada en representació de la persona sol·licitant, 
aquesta sol·licitud haurà de ser signada pel/per la representant legal, i s’haurà 
d’acompanyar de la següent documentació: 
 
a) Fotocòpia del DNI de la persona representant legal. 
b) Documentació que acrediti la condició de representant legal de la persona 
sol·licitant. 
 
12.8. Els equips bàsics d’atenció social podran sol·licitar aquella documentació, 
dades, o aclariments que es considerin necessaris per a resoldre la sol·licitud. 
 
12.9. Tota aquesta documentació acreditativa serà incorporada a l’expedient de la 
persona o la unitat familiar. 
 
12.10. No constitueix una obligació expressa ni excloent de la validesa de 
l’expedient administratiu, la formalització de la sol·licitud en aquells casos en què la 
sol·licitud sigui formulada per persones físiques en situació de vulnerabilitat social o 
bé quan hagin estat incoades per actuació professional, restant l’esmentada 
validesa subsumida a l’informe social del personal tècnic de referència dels equips 
bàsics d’atenció social. 
 
Article 13. Tramitació per procediment ordinari 
 
13.1. El departament/àrea de Serveis Socials és responsable de la tramitació de les 
prestacions previstes al present Reglament. El personal tècnic dels serveis socials 
bàsics s’encarregarà de rebre, valorar i formular la proposta de resolució de les 
sol·licituds rebudes o tramitades d’ofici. 
 
13.2. El professional de referència podrà incoar d’ofici, i no necessàriament a 
instància de part, la tramitació d’una prestació d’urgència sense necessitat de la 
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presència física a l’expedient de la sol·licitud en el casos que la situació de 
necessitat justifiqui aquesta modalitat d’intervenció.  
 
13.3. En el procés de tramitació i pel que fa referència als terminis, esmena 
d’errors i tràmits s’aplicarà allò previst a la LRJAP-PAC. 
 
13.4 Es comprovarà si la persona sol·licitant compleix els requisits establerts per 
percebre l’ajuda sol·licitada, s’especificarà la finalitat i la quantia d’aquesta, i es 
realitzarà la proposta de resolució favorable o desfavorable a la seva concessió. 
 
13.5 Una vegada completat l’expedient, s’emetrà el corresponent informe social per 
part dels equips bàsics d’atenció social en el qual s’efectuarà un estudi i valoració 
de la petició i de la situació personal i/o familiar de la persona sol·licitant als efectes 
d’efectuar-ne, si fos necessari, el corresponent historial social i/o familiar i el 
disseny de la intervenció social personalitzada que sigui necessària. 
 
13.6 L’informe del personal tècnic de referència dels equips bàsics d’atenció social 
és preceptiu i el termini per evacuar-lo és de 10 dies. 
 
13.7 En cas que sigui necessari per a una valoració més complerta i aclaridora de la 
situació, les sol·licituds poden ser tractades pel personal de referència, supervisió o 
comandament dels equips bàsics d’atenció social. 
 
13.8 El professional que genera l’informe que motiva l’atorgament vetllarà per la 
correcta aplicació de la prestació, incorporant a l’expedient els justificants, 
acreditacions, factures i anàlegs que permetin justificar la prestació. El termini de 
justificació sobre la correcta aplicació de les prestacions és de tres mesos a partir 
del seu abonament efectiu.  
 
13.9 En el cas que en el procés de valoració que motiva la proposta de resolució de 
l’expedient es valorin altres fets i al·legacions que la documentació i proves 
presentades per la persona sol·licitant, es seguirà el tràmit d’audiència que 
estableix la legislació vigent. 
 
13.10 El comandament immediat del tècnic instructor validarà la proposta i informe 
tècnic social, que recollirà si fos el cas, el resultat de les al·legacions efectuades per 
la persona interessada, i aprovarà, si s’escau, l’ajuda. 
 
13.11 L’equip bàsic d’atenció social podrà disposar que es portin a terme les 
actuacions de comprovació oportunes sobre la certesa de les dades aportades per 
part de la persona interessada. De la mateixa manera podrà reclamar a aquest 
aclariments i documentació que consideri necessària als efectes de fonamentar la 
resolució.  
 
13.12. Igualment, dins del període d’instrucció, es portaran a terme les entrevistes 
individuals o familiars necessàries amb els interessats, així com possibles visites 
domiciliàries. 
 
13.13. En el present reglament les visites a domicili es conceptuen tant com 
activitats de comprovació com d’intervenció social als efectes de pal·liar les 
situacions de pobresa i exclusió mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics però, 
també, mitjançant les intervencions socials en infància, educació, sanitària, 
d’habitatge i de tots aquells extrems que contribueixen a pal·liar les situacions de 
vulnerabilitat social. 
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13.14. Un cop incoat i instruït l’expedient, així com examinada la documentació 
aportada, el servei o àrea de serveis socials municipal emetrà una proposta de 
resolució sobre la procedència d’atorgar o denegar la prestació. 
 
13.15. Per qualsevol incidència que es pugui presentar s’acordarà el que es 
consideri més ajustat al present reglament i prèvia audiència per un termini no 
menor de 10 dies a la persona interessada. 
 
13.16. L’Ajuntament és competent per la interpretació de les qüestions que pugui 
suscitar l’aplicació d’aquest reglament.  
 
Article 14. Resolució del procediment ordinari  
 
14.1 La resolució serà emesa per l’òrgan competent de l’Ajuntament previ informe 
favorable de fiscalització de la despesa pel Departament/Àrea d’Intervenció de fons.  
 
14.2 La quantia, finalitat i forma de pagament de les prestacions concedides seran 
les que determini la resolució on s’indicaran també les obligacions o compromisos 
dels beneficiaris, els recursos que es puguin interposar i les condicions per fer 
efectiu el cobrament de la prestació. Si en el termini de tres mesos no s’haguessin 
acomplert les condicions establertes es revocarà l’ajuda. 
 
14.3 El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà d’un mes a 
comptar de la data en què la sol·licitud de l’ajut hagi tingut entrada a l’Ajuntament, 
amb excepció d’aquells ajuts que siguin objecte d’una convocatòria de concurrència 
específica.  
 
Article 15. Procediment d’urgència  
 
15.1. Excepcionalment, quan el caràcter prioritari i extraordinàriament urgent de la 
situació de necessitat ho requereixi, el procediment administratiu es tramitarà de 
forma urgent sense perjudici de les posteriors actuacions destinades a la 
comprovació del compliment dels requisits fixats en la present normativa i de les 
garanties procedimentals que emparen a la ciutadania. En tot cas, i excepte raons 
de força major degudament justificades, serà imprescindible l’informe social que 
acrediti l’efectiva situació d’emergència i la proposta de resolució. 
 
15.2. Detectada la situació urgent de necessitat el personal tècnic de referència 
dels equips bàsics d’atenció social emetrà un informe- proposta d’atorgament de 
l’ajut esmentant la seva quantia. 
 
15.3. En aquests casos justificats es podrà abonar excepcionalment la prestació el 
més aviat possible i la seva justificació seguidament, amb l’objectiu d’atendre 
situacions d’emergència que requereixin l’atorgament de prestació de forma urgent. 
 
15.4. Amb posterioritat a la concessió de l’ajuda amb caràcter urgent i provisional 
es procedirà adoptar totes les mesures que siguin necessàries per a garantir la seva 
finalitat i degut compliment 
 
15.5. Si en la tramitació del citat expedient es demostrés que la urgència no era tal 
o que en realitat la persona beneficiària no complia tots els requisits necessaris per 
a la concessió de la prestació econòmica s’iniciarà el corresponent procediment de 
revocació i, en el seu cas, reintegrament de l’ajuda concedida. 
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15.6. El personal tècnic de referència que hagi emès l’informe–proposta 
d’atorgament de la prestació econòmica haurà de vetllar per la correcta disposició 
dels fons lliurats i la seva estricta aplicació a la situació corresponent. A tal efecte 
haurà de procurar la documentació o informació justificativa de l’aplicació de la 
prestació a la seva finalitat i incorporar-ho a l’expedient corresponent. 
 
Article 16. Resolució del procediment per silenci administratiu 
 
Transcorreguts els terminis establerts en ambdós procediments sense que s’hagi 
emès resolució expressa i aquesta hagi estat notificada, la sol·licitud s’entendrà 
com a desestimada per silenci administratiu.  
 
Article 17. Sobre la denegació 
 
17.1. Podran ser denegades aquelles sol·licituds en les que concorrin alguna de les 
següents circumstàncies:  
 
a) La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió. 
b) Que la persona sol·licitant no resideixi, efectivament, al municipi. 
c) Dificultar el procés de valoració de la sol·licitud. 
d) Que existeixi persona legalment obligada i amb possibilitat de prestar ajuda a la 
persona sol·licitant. 
e) Que l’ajuda sol·licitada no sigui adequada per la resolució de la problemàtica 
plantejada o que la seva mera concessió no sigui suficient per la resolució de la 
problemàtica plantejada. 
f) Que no existeixi crèdit suficient per l’atenció de la sol·licitud. 
g) Que en el termini dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud li hagi estat extingida 
o revocada qualsevol altra ajuda o prestació social per incompliment de les 
condicions establertes en la seva concessió. 
h) El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones 
sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l’ajuda sol·licitada, inclòs quan la 
persona sol·licitant reuneixi els requisits per la concessió. 
i) Que es demostri que la persona sol·licitant pot satisfer adequadament les 
necessitats per si mateixa i/o amb el recolzament dels seus familiars, representants 
legals o guardadors de fet. 
j) Que correspongui l’atenció de la persona sol·licitant per raó de la naturalesa de 
la prestació o per raó de residència a una altra administració pública. 
k) Qualsevol altre motiu que atenent a les circumstàncies i prèvia valoració dels 
equips bàsics d’atenció social, suposin un incompliment de qualsevol norma 
aplicable. 
 
Article 18. Notificació a la part interessada 
 
18.1. La resolució adoptada, tant si és favorable com desfavorable, serà notificada 
a la persona interessada , a efectes de notificació figuri com sol·licitant  
 
18.2. Serà contingut de la notificació la indicació a la part interessada, de forma 
expressa, de la quantia i la finalitat de la prestació concedida. 
 
Article 19. Tramesa de la informació a la BDNS 
 
En compliment d’allò que es disposa a l’art. 18.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de Subvencions, modificat per la Llei 15/2014, de 16 de 
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setembre, de racionalització del sector públic, caldrà trametre a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions informació sobre les convocatòries i resolucions 
d’atorgament adoptades. L’òrgan responsable d’aquesta tramesa és l’Àrea de 
Benestar Social de l’Ajuntament.  
 
Article 20. Incoació dels procediments d’ofici 
 
De manera excepcional, els expedients podran ser incoats d’ofici, quan concorrin 
circumstàncies greus, extraordinàries o urgents que així ho aconsellin. La incoació 
d’ofici tindrà lloc per acord de l’òrgan competent per a la tramitació de l’expedient 
de concessió, bé per pròpia iniciativa o com a conseqüència d’ordre superior, o bé 
per petició raonada d’altres òrgans. En el supòsit de tramitació d’un procediment 
iniciat d’ofici, el dia d’inici a efectes de còmput de terminis, serà el de la resolució a 
partir de la qual s’acorda la seva incoació. 
 
Article 21. Temporalitat i pròrroga de les prestacions  
 
21.1. Les prestacions regulades en el present reglament tenen caràcter voluntari, 
temporal i extraordinari. Les prestacions concedides en forma de pagament únic, 
pel període de temps màxim establert en aquesta normativa o per la durada que es 
determini en la resolució de la seva concessió, no es prorrogaran de forma 
automàtica un cop extingit el dret a la seva percepció. No obstant, les prestacions 
de pagament periòdic podran ser renovades bé d’ofici o a instància de la part 
interessada si, segons informe del tècnic de referència, es valora que es mantenen 
les condicions i els requisits que justifiquen la seva concessió. 
 
21.2. Les prestacions atorgades amb concurrència tenen la durada prevista a la 
convocatòria o resolució de concessió. 
 
Article 22. Pagament de les prestacions econòmiques:  
 
22.1. En el supòsit d’una resolució favorable, la corporació iniciarà els tràmits per al 
pagament envers la persona usuària mitjançant la fórmula de transferència 
bancària, de forma preferent. 
També es podrà contemplar la utilització de xecs o vals. No obstant, en els supòsits 
en que sigui possible, i atesa la naturalesa de la finalitat a la qual es destina 
l’ajuda, i als efectes de garantir el destí de la mateixa, el pagament es realitzarà 
directament al proveïdor del servei o subministrament què es tracti. 
 
El proveïdor de la prestació facturarà a aquest ajuntament, acreditant, prèviament, 
la satisfacció de l’ajuda repercutida en la persona interessada o beneficiària.  
 
22.2. Les modalitats de pagament de les prestacions seran: 
 
a) De caixa a compte mitjançant lliurament dinerari o taló subscrit per 
l’administrador/a del fons i amb signatura de recepció de la persona interessada 
amb generació de l’expedient posterior al pagament. 
b) A compte de la bestreta de caixa fixa mitjançant taló o transferència per part de 
l’administrador del fons i prèvia resolució de l’òrgan competent. 
c) Pagament prioritari d’urgència previ informe social i decret d’aprovació de la 
despesa. 
 
22.3. Ajuts gestionats indirectament. Les prestacions econòmiques podran fer-se 
efectives en favor de terceres persones físiques o jurídiques, sempre que les 
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circumstàncies del cas així ho aconsellin en vistes a una millor gestió del recurs. En 
aquests casos caldrà acreditar que la prestació ha estat destinada a la finalitat 
concreta que la motiva. Els serveis tècnics municipals indicaran, per altra banda, en 
la proposta de resolució aquesta circumstància amb el corresponen fonament. 
Procedimental ment aquesta modalitat de gestió de la prestació s’erigeix al present 
reglament com a excepcional i precisa que la tutela de la persona usuària l’ostenti 
la persona perceptora final de la prestació. 
 
Article 23. Seguiment de les prestacions econòmiques atorgades 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar efectuarà el seguiment que correspongui i 
comprovarà l’adequat compliment de les finalitats per a les quals foren concedides 
les prestacions econòmiques contemplades en aquest reglament, realitzant el 
corresponent informe que serà incorporat a l’expedient de la persona o unitat 
familiar de convivència destinatària de l’ajuda. 
 
Article 24. Control financer i justificació de la despesa 
 
24.1. La justificació de la despesa s’acreditarà, amb caràcter general, per les 
factures dels pagaments i despeses realitzats o mitjançant altres documents, de 
valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals 
exigibles i seran originals o còpies compulsades. 
 
24.2. Si les despeses fossin suportades per diferents entitats en règim de 
cofinançament haurà de fer-se constar el percentatge d’imputació corresponent a la 
prestació atorgada per l’Ajuntament. En els documents acreditatius es farà constar 
l’import concedit, quan aquest no coincideixi amb el total del justificant. 
 
24.3. La justificació s’haurà d’efectuar en el termini màxim de 3 mesos següents a 
la data de concessió. Si no existeix tal justificació dins del termini establert 
s’iniciaran els tràmits necessaris per tal que es reintegri la quantitat rebuda i, així 
mateix, la manca de justificació o la justificació incorrecta de l’ajuda rebuda pot ser 
motiu de denegació d’una altra ajuda posterior. 
 
24.4. L’òrgan gestor de les prestacions serà l’encarregat de comprovar l’efectiva 
justificació de la mateixa.  
 
24.5. En els supòsits de prestacions econòmiques tramitades pels procediment 
d’urgència i pel que fa a la justificació de la despesa i la correcta aplicació dels fons 
rebuts, s’aplicarà el que disposa a l’article 15 del present reglament en regular el 
citat procediment.  
 
CAPÍTOL 5. MODIFICACIÓ, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LES 
PRESTACIONS 
 
Article 25. Procediments de modificació, suspensió, revocació i reintegrament de la 
prestació  
 
Els procediments de, modificació, suspensió, revocació i reintegrament de la 
prestació atorgada podran iniciar-se d’ofici o a instància de part. Una vegada 
iniciats es notificarà al titular la incoació del mateix, les causes que el fonamenten i 
les possibles conseqüències econòmiques del mateix així com el termini per 
resoldre i notificar, i les conseqüències del silenci administratiu.  
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Article 26. Sobre la modificació 
 
26.1. Amb posterioritat a la resolució d’atorgament, es podrà modificar, d’ofici o 
prèvia sol·licitud del beneficiari de la prestació econòmica, l’import de la prestació, 
sempre i quan hagin variat les circumstàncies que motivaren la sol·licitud però 
persisteixi la necessitat de la prestació. També es podrà modificar la finalitat de la 
prestació a proposta del propi interessat o d’ofici, previ informe tècnic dels equips 
bàsics d’atenció social. En las modificacions tramitades d’ofici es donarà, en tot cas, 
audiència prèvia a la persona interessada, per un termini de 10 dies perquè pugui 
manifestar el que al seu dret convingui. 
 
26.2. L’Ajuntament tindrà el dret de revisió de les quanties concedides sempre que 
es produeixi un canvi en la situació socioeconòmica dels beneficiaris de la prestació.  
 
26.3. La resolució que acordi la modificació s’haurà de dictar en el període de 3 
mesos des que es va iniciar el procediment de modificació  
 
Article 27. Suspensió cautelar de les prestacions 
 
27.1. Prèvia a la revocació o reintegrament de la prestació econòmica concedida, 
amb independència que s’hagi iniciat o no un procediment de revocació o 
reintegrament, bé d’ofici o a instància de part, es podrà procedir, per decisió 
motivada de l’òrgan competent, a la suspensió cautelar del pagament de la 
prestació quan s’haguessin detectat en una unitat de convivència indicis d’una 
situació que impliqui la pèrdua d’algun dels requisits exigits per el reconeixement o 
manteniment de la mateixa. 
 
27.2. La suspensió de la prestació podrà ser motivada per la pèrdua temporal 
d’alguns dels requisits de la mateixa o per l’incompliment de les obligacions de la 
persona beneficiària recollides en aquest reglament. Serveixin com exemple els 
següents: 
 
a) Que la persona beneficiària titular superi el nivell de ingressos establerts i 
computats de conformitat amb aquest reglament. 
b) Que s’incompleixi el requeriment formulat per l’Ajuntament així com que la 
persona beneficiària obstrueixi o dificulti l’activitat de seguiment, comprovació o 
control de la permanència de la situació que va motivar la concessió de la prestació. 
c) Per incompliment de les condicions que, en el seu cas, s’haguessin acordat o 
establert en el moment de la concessió. 
d) Que es tingui constància de conductes de la persona beneficiària que, amb 
posterioritat al reconeixement de la prestació, agreugin de forma intencionada la 
seva situació de necessitat personal o la de la unitat de convivència. 
e) Si la persona beneficiària destinés l’import de la prestació econòmica, total o 
parcialment, a finalitats diferents d’aquelles per a les quals va ser atorgada. 
f) Per incompliment de qualsevol obligació derivada del que s’estableix en el 
present reglament. 
 
27.3. La suspensió es mantindrà mentre persisteixin les circumstàncies que 
haguessin donat lloc a la mateixa i per un període continuat màxim de 3 mesos, 
transcorregut el qual es procedirà a l’extinció o revocació del dret a la prestació. 
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Article 28. Sobre la revocació 
 
28.1. Procedirà la revocació de les prestacions, mitjançant resolució de l’òrgan 
competent de l’Ajuntament, per alguna de las següents causes: 
 
a) En cas d’incompliment dels requisits per part de la persona de signe subjectiu 
(compliment del pla de treball individualitzat, acceptació d’ofertes de treball i 
escolarització d’infants). Seran els equips bàsics d’atenció social qui determinaran 
en una proposta de resolució la valoració sobre el compliment o eventual 
incompliment d’ aquests extrems. 
b) Quan la persona beneficiària incompleixi, totes o algunes, de les obligacions 
imposades amb l’acceptació de la prestació. 
c) Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació preses 
per part del personal municipal de serveis socials i serveis econòmics, tot i reunir la 
persona sol·licitant els requisits per a la concessió. 
d) Que hagi transcorregut el termini de 3 mesos des de l’atorgament de l’ajut, 
sense que l’ingrés hagi pogut fer-se efectiu per causes imputables a la part 
interessada. 
e) La utilització de l’ajuda per a finalitat diferent a aquella per a la qual fou 
concedida. 
f) Desaparició de totes o algunes de les circumstàncies que van donar lloc a la 
seva concessió. 
g) Per l’aparició de causes sobrevingudes que produeixin la impossibilitat material 
de continuar amb la prestació de l’ajuda. 
h) Per ser beneficiari simultàniament d’una altra prestació amb la mateixa finalitat, 
sense que tal circumstància hagi estat comunicada a l’Ajuntament. 
i) La reiteració de les causes que motivaren la suspensió cautelar de la prestació, 
de conformitat amb el que s’estableix a l’apartat corresponent d’aquest reglament. 
j) Altres causes de caràcter greu imputables al beneficiari no contemplades en els 
apartats anteriors.  
k)  Canvi de domicili a un altre municipi.  
l) Mort de la persona beneficiària (Quan l’ajuda s’hagi concedit a una unitat 
familiar de convivència l’òrgan concedent valorarà si és pertinent o no la seva 
continuïtat). 
 
28.2. La revocació de l’ajuda donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del 
corresponent expedient de reintegrament de les quantitats indegudament 
percebudes per part de la persona beneficiària i en els supòsits previstos, la 
possibilitat de tramitar un expedient sancionador. En tot cas, i en funció de las 
circumstàncies econòmiques i personals concurrents, l’Ajuntament podrà establir 
formes de devolució fraccionada. 
 
28.3. L’acte de revocació, extinció o suspensió anirà precedit per un tràmit 
d’audiència, per un termini de 10 dies, durant el qual la persona beneficiària podrà 
al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents. 
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Article 29. Invalidesa de les resolucions de concessió de les prestacions  
 
29.1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió: 
 

a) Les Indicades a l’art. 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 

b)  La carència o insuficiència de crèdit pressupostari. 
 

29.2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions 
de l’ordenament jurídic, i en especial, de les contingudes en el present Reglament 
de conformitat amb el que disposa l’article 63 de la Llei RJAPPAC. 
 
29.3. La tramitació i declaració de nul·litat s’ajustarà al que disposen els article 102 
i 103 de la LRJAPPAC. 
 
Article 30. Reintegrament  
 
30.1. Quan a conseqüència de la revocació, modificació o anul·lació de la prestació, 
l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el beneficiari estarà 
obligat a reintegrar l’excés.  
 
30.2. Així mateix també estarà obligat a reintegrar el beneficiari que hagi percebut 
la prestació falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin 
impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu a 
aconseguit amb la prestació; per incompliment de l’obligació de justificar en els 
terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i 
control financer i en els altres supòsits previstos en el present Reglament. 
 
30.3. El procediment de Reintegrament s’iniciarà d’ofici per acord de l’òrgan 
competent de l’Ajuntament, bé per iniciativa pròpia, previ informe motivat dels 
Serveis Social de l’Ajuntament, bé per renúncia del beneficiari o a conseqüència de 
l’informe de control sobre l’execució de la prestació i ha d’indicar la causa que 
determini el seu inici, en el seu cas, les obligacions incomplertes pel beneficiari i 
l’import de la prestació afectat. 
 
30.4. La resolució a acordi el reintegrament de la prestació anirà precedit per un 
tràmit d’audiència, per un termini de 10 dies, durant el qual la persona afectada 
podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents. 
 
Article 31. Desistiment i renúncia 
 
31.1. La persona sol·licitant podrà desistir de la seva sol·licitud o renunciar al seu 
dret a la prestació reconeguda, mitjançant escrit dirigit a l’Ajuntament. En el cas 
prestacions atorgades en procediment incoats d’ofici o en supòsits d’incapacitat per 
a realitzar la renuncia per part del sol·licitant, aquesta podrà ser complimentada 
pels tècnics dels serveis socials bàsics. 
 
31.2. L’Ajuntament dictarà resolució en la qual s’expressi la circumstància en que 
concorri amb indicació dels fet produïts i les normes aplicables. 
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CAPÍTOL 6. RÈGIM JURÍDIC SANCIONADOR 
 
Article 32. Infraccions 
 
32.1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de les prestacions 
econòmiques regulades pel present Reglament, la comissió per acció o omissió de 
les següents conductes: 
 
a) L’obtenció de prestacions econòmiques falsejant les condicions requerides per la 
seva concessió, o ocultant les que l’haguessin impedit o limitat. 
b) La no aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les finalitats per a 
les quals l’ajuda fou concedida, sempre que no s’hagi produït a la seva devolució 
sense previ requeriment. 
c) L’incompliment, per raons imputables al beneficiari, de les obligacions 
assumides com a conseqüència de la concessió de l’ajuda. 
d) La falta de justificació de l’ús donat als fons rebuts, la justificació incompleta o 
inexacta i la justificació fora de termini. 
e) L’incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documents 
equivalents. 
f) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de seguiment i/o 
comprovació per part de l’Ajuntament (s’inclouen dins d’aquest apartat les 
conductes o actuacions tendents a dilatar, entorpir o impedir aquestes actuacions 
per part de l’Ajuntament com són no aportar documentació, no facilitar l’examen 
dels documents, informes, antecedents, justificants o qualsevol altre document 
requerit a aquests efectes, no atendre els requeriments efectuats en aquest sentit 
per part de l’Ajuntament i les coaccions al personal de l’Ajuntament que realitzi 
aquestes actuacions). 
g) Incompliment de l’obligació de comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi o 
millora en les circumstàncies que van propiciar la concessió de l’ajuda 
 
32.2. Les infraccions regulades en l’apartat anterior es classificaran en molt greus, 
greus i lleus. Seran molt greus aquelles en les que la persona responsable hagi 
realitzar una conducta dolosa. Es tipifiquen com a greus aquelles en què en la seva 
comissió o omissió per la persona responsable hagi estat culposa i seran lleus 
aquelles infraccions en què la persona responsable hagi observat una conducta 
negligent.  
 
32.3. Seran responsables de les infraccions les persones beneficiàries o el seus 
representants. Es podrà exceptuar aquesta responsabilitat quan les conductes 
tipificades com a infracció siguin realitzades per persones sense capacitat d’obrar i 
en aquells supòsits en què concorri força major. 
 
Article 33. Sancions  
 
33.1. Per resolució de l’òrgan competent de l’Ajuntament, les infraccions 
administratives tipificades en aquest Reglament, es sancionaran: 
 
a) Les molt greus mitjançant multa de fins al triple de la quantitat indegudament 
obtinguda, aplicada o no justificada i fins a un límit de 3.000 euros.  
Alternativament, es podrà imposar la pèrdua durant un termini de fins a tres anys 
de la possibilitat d’obtenir cap tipus prestació econòmica de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
b) Les greus mitjançant multa fins a un límit de 1.500 euros. 
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Alternativament, es podrà imposar la pèrdua de la possibilitat d’obtenir cap tipus de 
prestació econòmica de l’Ajuntament Canet de Mar, duran el termini de dos anys. 
c) Les lleus mitjançant multa fins a un límit de 750 euros 
 
33.2. La multa pecuniària serà independent de l’obligació de reintegrament de la 
quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. 
 
Article 34. Prescripció  
 
Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus 
als sis mesos; les sancions imposades molt greus prescriuen als tres anys, les 
greus als dos anys i les lleus a l’any. 
 
Article 35. Règim d’incompatibilitats 
 
35.1. Amb caràcter general les prestacions econòmiques previstes en el present 
reglament no són incompatibles amb ajudes concedides per altres administracions, 
tenint, en tot cas, el caràcter de complementari d’aquestes, amb les següents 
excepcions: 
 
a) Pel seu caràcter extraordinari, finalista i no periòdic serà incompatible la 
concessió de prestacions econòmiques amb el gaudiment gratuït de serveis que 
cobreixin les mateixes necessitats, resultant compatibles únicament quan presentin 
diferent naturalesa i atenguin aquesta finalitat. 
b) Igualment seran incompatibles amb les ajudes concedides per altres entitats, 
que siguin de la mateixa naturalesa, abast, quantia i/o finalitat.  
 
35.2. No podran atorgar-se prestacions econòmiques pel mateix concepte si 
aquestes han estat prèviament denegades per no reunir els requisits exigits per 
altres administracions o organismes públics. S’exceptua aquest requisit si l’ajuda 
concedida no resolgués la necessitat, podent, en aquest cas, complementar-se des 
de l’Ajuntament. També s’exceptuarà aquest requisit si les circumstàncies socials 
personals o de la unitat de convivència haguessin variat des de la finalització del 
procés de sol·licitud.  
 
35.3. No seran compatibles amb qualsevol tipus d’ingrés privat que pogués 
correspondre al beneficiari o un altre membre de la unitat de convivència familiar, 
per a la mateixa finalitat, excepte aquells casos excepcionals i justificats mitjançant 
els informes tècnics pertinents que acreditin la greu situació socioeconòmica.  
 
35.4. S’exclouen les prestacions econòmiques per aquelles adquisicions efectuades i 
situacions de fet creades amb anterioritat a la petició d’ajuda (deutes) excepte en 
situació d’emergència social amb greus repercussions per la unitat de convivència.  
 
35.5. Tampoc es concediran ajuts destinats a l’amortització de deutes contrets amb 
aquesta o altres administracions públiques, ni per a l’abonament de serveis prestats 
per aquestes o que podrien ser-ho, excepte que concorrin en la persona sol·licitant 
circumstàncies excepcionals que ho facin aconsellable i necessari.  
 
35.6. Les prestacions econòmiques no podran atorgar-se per la prestació d’atenció 
sanitària no inclosa en el catàleg de prestacions del Sistema Públic de Salut.  
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Article 36: Règim fiscal i Dret Supletori 
 
36.1. Les prestacions econòmiques regulades en el present reglament queden 
sotmeses al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament. 
 
36.2. Tot allò no previst en el present reglament es regularà segons la legislació 
específica, estatal, autonòmica o local, que hi sigui d’aplicació i, en el seu defecte, 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i la LGS, pel que fa als criteris 
d’atorgament de la concessió directa, justificació i elegibilitat de la despesa i, pel 
que fa al procediment administratiu, per la LRJAP-PAC. 
 
Article 37. Tractament de dades personals i confidencialitat de les prestacions 
econòmiques concedides 
 
37.1. Amb la presentació de la sol·licitud d’ajuda la part interessada dóna el seu 
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic i 
familiar que són necessàries per a la tramitació del corresponent expedient. 
 
37.2. Així mateix i d’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), les 
dades d’aquest caràcter subministrades per la part de la persona interessada, així 
com les contingudes en la documentació adjunta necessària per a la tramitació del 
corresponent expedient, seran objecte de tractament informatitzat per part 
l’Ajuntament per tal de possibilitar la seva concessió o denegació, i les 
corresponents accions de seguiment i comprovació. Per tal d’exercir els drets 
d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, les persones interessades hauran de 
dirigir-se al personal responsable del tractament que és el propi Ajuntament. 
 
37.3. Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en 
aquest àmbit a l’Ajuntament, així com de qualsevol de les seves dades personals i 
familiars facilitades, essent utilitzades estrictament per a les finalitats per a les 
quals han estat facilitades i dins del marc establert per LOPD. 
 
37.4. No es realitzarà cap tipus de publicació de la concessió directa de les 
prestacions econòmiques. En els casos en que aquestes s’atorguin mitjançant 
procediment de pública concurrència, es realitzaran les accions i mesures 
necessàries per a que la publicació garanteixi els drets recollits en la LOPD.  
 
Article 38. Recursos 
 
38.1. En compliment del que disposa l’article 89.3 de la LRJAP-PAC, en relació amb 
el que estableixen els articles 116 i 117 del mateix text legal, i l’article 8 de la llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
contra l’acord de concessió, que es definitiu en via administrativa, es pot 
interposar, alternativament, recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes 
davant de l’òrgan que ha dictat la resolució o bé, directament recurs contenciós 
administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Granollers en el termini 
de 2 mesos comptats des del dia següent al de la notificació o publicació de l’acte 
exprés que posa fi a la via administrativa.  
 
38.2. Així mateix, les persones interessades poden exercitar, en el seu cas, 
qualsevol altre recurs que estimin procedent. 
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DISPOSICIONS 
 
Disposició addicional: Als efectes previstos en el present reglament, el concepte 
rentes i ingressos del present reglament contempla rendes del treball, de l’activitat 
econòmica, del capital, patrimonials, subsidis o qualsevol altres font d’ingressos o 
recursos patrimonials.  
 
Disposició transitòria: Les sol·licituds de prestacions econòmiques que es trobin 
en tràmit en la data d’entrada en vigor del present reglament, els hi serà 
d’aplicació el que es disposa en el mateix, en tot allò que els sigui favorable.  
 
Disposició derogatòria: Resten derogades totes les normes municipals en vigor 
que regulin les mateixes prestacions que són objecte d’aquest reglament, i tota la 
normativa d’igual o inferior rang, que s’oposi al contingut formal o procediment del 
present reglament. (Es recomana a l’Ajuntament que faci una recerca de la 
normativa de rang igual o inferior i l’enumeri expressament)  
 
Disposició final: Una vegada el reglament quedi aprovat de forma definitiva pel 
Ple de la Corporació, entrarà en vigor amb la publicació íntegra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i transcorreguts els terminis establerts 
en l’article 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local.  
 
ANNEX 1: Situació econòmica de la unitat de convivència 
 
L’any 2016 els ingressos nets de la unitat de convivència, mensuals, màxims per a 
tenir dret a ajuda seran els següents: 
 

Composició unitat convivència 
Renda disponible 
màxima mensual 
2016 

Un membre 569,12€ 
Dos membres 739,86€ 
Tres membres 910,59€ 
Quatre membres 1.081,33€ 
Cinc membres 1.252,06€ 
Sis membres 1.422,80€ 

 
(l’Ajuntament que ha d’actualitzar aquest Annex a últim any disponible) 
 
Els ingressos nets de la unitat familiar de convivència s’obtenen de la suma dels 
ingressos, relacionats a l’article 8.4 apartat a. (obtinguts en els darrers 3 mesos i 
ajustats a nivell mensual). Per a calcular la renda disponible cal restar al ingressos 
les despeses d’habitatge amb els límits regulats a l’article 8.4. 
 
A efectes del barem final la situació econòmica es valorarà segons la puntuació 
consignada a la taula següent: 
 

Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el 
tram de renda disponible 

PUNTS  

Renda inferior al 33,3% del màxim mensual establert als 
requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència. 

6 punts 

Renda entre el 33,4 i el 66,6% del màxim mensual establert als 4 punts 
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requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència.  
Renda entre el 66,7 i el 100% del màxim mensual establert als 
requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència 

2 punts 

 
 
ANNEX 2: Ítems per a realitzar la valoració social (4 punts sobre 10): 
 



Ref: S/iu 

152 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

 
  



Ref: S/iu 

153 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

 
  



Ref: S/iu 

154 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

 
  



Ref: S/iu 

155 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

 
  



Ref: S/iu 

156 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

 



Ref: S/iu 

157 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

 
Barem de les prestacions, cofinançament i quantia màxima de les 
prestacions 
 
Les prestacions subjectes al dret de concurrència i aquelles d’import variable en 
les que l’Ajuntament finança una part i el sol·licitant assumeix el cofinançament 
d’una part del seu cost, seran baremades i puntuades segons el resultat de la 
suma entre la valoració econòmica i la valoració social (fins a un màxim de 10 
punts). (ho trauria) 
 
El percentatge de cofinançament per part de l’Ajuntament es determinarà segons la 
següent taula i segons el resultat de la suma entre la valoració econòmica i la 
valoració socials (fins un màxim de 10 punts) 
 

De 3 a 4,5 punts 40% 
de 4,6 a 6,5 punts 60% 
De 6,6 a 8,5 punts 80% 
Superior a 8,5 punts 100% 

 
FITXA 1 
PROPOSTA DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER A LA SOL·LICITUD  
 
L’objectiu de sol·licitar documentació al ciutadà és incorporar a l’expedient els 
elements de prova de compliment dels requisits d’accés a les prestacions i de 
resolució de la petició segons els criteris establerts al protocol. 
 
Els requisits i criteris contemplats són múltiples i les situacions i casuístiques dels 
sol·licitants també. Això pot produir l’efecte d’un excés de documentació a 
incorporar i un cost de comprovació i validació que pot excedir el valor de les 
prestacions atorgades. 
 
El protocol vol incorporar els següents criteris respecte a la documentació a 
demandar al sol·licitant: 
 

a. La documentació sol·licitada ha de tenir l’objectiu de provar la situació del 
ciutadà respecte als criteris d’accés a les prestacions sol·licitades i la 
proposta de resolució de la mateixa. Cal evitar la sol·licitud de documentació 
addicional que no sigui determinant per l’objectiu anterior. 

b. Les obligacions dels professionals són verificar i valorar la documentació 
aportada i emetre l’informe de resolució. 

c. Cal que els professionals respectin el principi de veritat de la declaració de 
responsabilitat que efectua el sol·licitant respecte a la no omissió de 
documentació relativa a la petició però no elimina la necessitat d’efectuar les 
comprovacions necessàries de la declaració. 

d. Les comprovacions respecte als sol·licitants han de fer-se sota el principi de 
mínim requeriment als mateixos aprofitant els mitjans d’accés electrònic a la 
informació entre administracions i respectant els drets de protecció d’accés a 
les dades recollits a la legislació. 

 
Respecte a aquest darrer punt cal tenir en compte el dret del ciutadà a no aportar 
les dades i els documents que obrin en poder de les administracions públiques, les 
quals hauran d’utilitzar mitjans electrònics per obtenir aquesta informació. Aquest 
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dret es troba recollit a l’article 6.2.b) de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés 
Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (en endavant, LAECSP): 
 
“b) A no aportar les dades i documents que estiguin en poder de les 
administracions públiques, les quals han d’utilitzar mitjans electrònics per obtenir la 
informació esmentada sempre que, en el cas de dades de caràcter personal, tinguin 
el consentiment dels interessats en els termes que estableix la Llei orgànica 
15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, o una norma amb rang de 
Llei que ho determini, llevat que hi hagi restriccions d’acord amb la normativa 
aplicable a les dades i documents recollits. El consentiment es pot emetre i acceptar 
per mitjans electrònics” 
 
Per facilitar l’intercanvi de documents i dades entre administracions el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya (AOC) disposa del Servei Via Oberta que posa a 
disposició dels ens locals el següent catàleg de documents: 
 
1) Dins l’àmbit de l’Administració General de l’Estat (AGE) 

a) Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)  
i) Estar al corrent d'obligacions tributàries  
ii) Dades de l'IRPF 
iii) Nivell de renda 

b) Tresoreria General de la Seguretat Social (TASS 
i) Estar al corrent de pagament 
ii) Informe d'alta laboral a data concreta  
iii) Acreditació d'activitat agrària per compte pròpia 

c) Direcció General de Policia (DGP) 
i) Verificació dades identitat 
ii) Consulta dades identitat 

d) Institut Nacional d’Estadística (INE) 
i) Verificació dades residència 
ii) Consulta dades residència 

e) Direcció General de Trànsit (DGT) 
i) Dades del Registre de Vehicles 
ii) Deutors de l'impost de vehicles tracció mecànica (IVTM) 

f) Instituto Nacional de Empleo (INEM) 
i) Dades prestacions atur  
ii) Imports prestacions actuals  
iii) Imports prestacions per períodes  

g) Direcció General del Cadastre  
i) Dades cadastrals  
ii) Titularitat bé immoble  

h) Ministeri d'Educació 
i) Títols universitaris  
ii) Títols no universitaris  

 
2) Dins l’àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 

a) Departament de Benestar Social i Família 
i) Vigència Títol Família Nombrosa 
ii) Dades bàsiques Títol Família Nombrosa 
iii) Dades completes Títol Família Nombrosa 

b) Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
i) Dades residència/convivència Registre de Població de Catalunya 

c) Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).  
i) Certificat d'inscripció de demandant d'ocupació 
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ii) Certificat d'últim període d'inscripció i de períodes d'inscripció 
iii) Certificat de dades personals 
iv) Certificat de perceptor de prestacions d'atur 
v) Certificat de demandant d'ocupació no ocupat  

d) Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) 
i) Dades bàsiques grau discapacitat 
ii) Dades avançades grau discapacitat 

e) Agència Tributària Catalana (ATC) 
i) Situació de deute amb l'Administració de la Generalitat  

f) Departament d'Economia i Finances 
i) Dades empreses inscrites al Registre de Licitadors  

g) Departament de Justícia.  
i) Dades entitats inscrites Registre Entitats Jurídiques 
ii) Dades inscripció 
iii) Càrrecs òrgan de govern 

h) Departament d'Empresa i Ocupació 
i) Dades bàsiques cooperatives i societats laborals  
ii) Dades completes cooperatives  
iii) Càrrecs de cooperatives  
iv) Membres Consell Rector cooperatives  
v) Verificació de la condició de laboral en societat  

 
3) Dins l’àmbit de l’Administració local 

a) Ajuntaments o Diputacions i Consells Comarcals (padró municipal 
d’habitants amb gestió delegada).  
i) Dades de residència al padró d'habitants 
ii) Dades de convivència al padró d'habitants 

 
4) Dins l’àmbit del Col·legis professionals 

a) Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 
b) Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de 

Barcelona (CAATEEB) 
c) Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions (COETC)  

i) Documents visats 
ii) Dades tècniques 

d) Registre de la Propietat 
i) Nota localització propietats 
ii) Nota simple informativa 

e) Registre Mercantil 
i) Nota mercantil 

 
Continguts de la Proposta 
 
Amb aquesta proposta es volen assolir tres objectius: 

 Determinar quina és la documentació mínima obligatòria que ha de 
constar a l’expedient i reduir el llistat al protocol al mínim possible. 

 Donar la possibilitat als tècnics que tramiten l’expedient que requereixen 
tota aquella documentació necessària per a la seva incoació. 

 Assegurar el compliment de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics determinant al protocol quina 
és la documentació a la que té accés el tècnic per mitjans electrònics 
sense necessitat de requerir-la al ciutadà. També seguir els procediments 
de salvaguarda dels drets del ciutadà recollits a la Llei orgànica 15/1999, 
de protecció de dades de caràcter personal. 
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Relació de documentació  
 
Els requisits d’accés a les prestacions i els criteris d’atorgament donen peu a un 
llistat de documentació que es relaciona a continuació. Aquest llistat es classifica 
segons l’objectiu que té el requeriment, es consideren tots els documents possibles, 
es defineix el caràcter d’aquest document respecte a l’expedient i es defineix de 
quina forma s’ha d’aconseguir: 
 
Objectiu Document Caràcter Origen 

Identificació del sol·licitant i 
dels membres de la Unitat 
de Convivència i acreditació 
de la seva residència i 
convivència 
 

 Document d’identitat del 
sol·licitant Obligatòria 

Consulta de les dades 
d’identitat amb la DGP 
mitjançant Via Oberta 

 Certificat de residència i 
convivència  Obligatòria 

Consulta de les dades al 
Padró Municipal 
d’Habitants mitjançant 
Via Oberta 

Altres supòsits relatius a la 
composició de la Unitat de 
Convivència. 

 Justificació de la situació 
d’emancipació (escriptura 
pública, llibre de família o 
sentència judicial) per als 
sol·licitants menors de 18 
anys. 

Segons 
situació 
sol·licitant 

Fotocòpia Original 

 Sentència de separació o 
divorci, o conveni 
regulador on consti pensió 
alimentaria i custodia de 
fills 

Segons 
situació 
sol·licitant 

Fotocòpia Original 

 Documentació 
acreditativa en el cas de 
menors acollits a la Unitat 
de Convivència 

Segons 
situació 
sol·licitant 

Fotocòpia Original 

Determinació de la situació 
econòmica de la Unitat de 
Convivència 

 En el cas de treballadors 
per compte aliena: les 
nòmines, corresponents al 
període de càlcul 
determinat a l’article 7 del 
present protocol, dels 
majors de 16 anys, 
membres de la Unitat de 
Convivència, que realitzin 
activitat laboral 

Obligatòria Fotocòpia Original 

 

 En el cas de treballadors 
autònoms: última 
liquidació trimestral 
d’IRPF i/o butlletí de 
cotització a la Seguretat 
Social 

 i, en tot cas, declaració de 
responsabilitat dels 
ingressos que té. 

Obligatòria Fotocòpia Original 

 

 Certificat de percebre o 
no pensions de 
l’Administració Pública i 
en cas afirmatiu de la 
seva quantia. 

Obligatòria Fotocòpia Original 

 

 Certificat del SOC que 
acrediti si perceben 
prestació per atur de tots 
els membres adults de la 
Unitat Convivència. 

 Justificant de l’import de 
la prestació.  

Obligatòria 

Certificat del SOC 
perceptor de 
prestacions: comprova 
si cobra o no l'atur. 
Obtingut mitjançant Via 
Oberta 
Fotocopia Original (En el 
moment que estigui 
disponible consulta 
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justificant del SPEE de 
l’import de la prestació 
mitjançant VIA OBERTA)  

 

 Justificant de qualsevol 
altre ingrés de la unitat 
de convivència: pensió 
compensatòria d’aliments 

Obligatòria  Fotocòpia Original 

 

 Justificants del capital 
mobiliari en el que constin 
els rendiments de tots els 
membres de la Unitat de 
Convivència.  

Obligatòria  Fotocòpia Original 

 

 Declaració jurada 
d’ingressos de la unitat 
convivència, segons 
model que es facilita, 
únicament en el supòsit 
en que quedi 
suficientment justificada 
la impossibilitat d’aportar 
cap altre documentació 
requerida.  

Opcional Original 

 

 Justificació de les 
despeses fixes mensuals 
en concepte d’accés a 
l’habitatge dels mesos 
objectes de valoració: 
rebut de lloguer de 
l’habitatge o rebut bancari 
de pagament del préstec 
hipotecari.  

Obligatòria Fotocòpia original 

Documentació de control de 
la situació econòmica de la 
Unitat de Convivència als 
efectes d’incoació de 
l’expedient 

 Dades de l’IRPF i nivell de 
renda del sol·licitant i els 
membres de la unitat de 
convivència de l’exercici 
anterior a la sol·licitud 

Opcional 
Consulta de dades a 
l’AEAT mitjançant Via 
Oberta 

 Certificat d’altes i baixes 
de la Seguretat Social 
dels membres adults de la 
unitat convivència ( 
certificat de vida laboral) 

Opcional 
Consulta de dades a la 
TGSS mitjançant Via 
Oberta 

Altres documents específics 
segons les circumstàncies o 
necessitat 

 Justificant acreditatiu del 
deute o despesa objecte 
de la sol·licitud 

Obligatòria Fotocòpia Original 

 
Documentació Obligatòria 
 
A l’expedient ha de constar obligatòriament els documents necessaris per a 
demostrar els següents punts de la sol·licitud: 

1) Identificació del sol·licitant i dels membres de la Unitat de Convivència i 
acreditació de la seva residència i convivència 

2) Determinació de la situació econòmica de la Unitat de Convivència 
3) Justificant de la situació de necessitat 

 
Altra documentació 
 
Segons les diferents casuístiques de la Unitat de Convivència i la sol·licitud 
efectuada serà necessari variar el tipus de documentació requerida i demanar 
l’aportació d’altra documentació. 
 
Al protocol s’opta per no relacionar la totalitat de documentació possible 
empoderant als professional de l’EBAS perquè sol·licitin la documentació necessària 
per a la tramitació de l’expedient. 
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Origen de la documentació 
 
Per a cada document s’ha determinat el procediment per a la seva incorporació a 
l’expedient tenint en compte les possibilitats del Conveni d’interoperativitat 
administrativa entre l’AOC i els ens locals. 
 
Documentació de control  
 
En el procés de sol·licitud s’ha d’incorporar una declaració responsable on el ciutadà 
assegura la veracitat de les dades i documents aportats i que no ha amagat cap 
dada que pugui invalidar la seva sol·licitud respecte als requisits i criteris d’accés a 
les prestacions. 
 
Des del punt de vista administratiu seria necessari, que d’un percentatge (entre un 
5 i un 10%, aproximadament) de les sol·licituds, es fes una comprovació d’ofici 
sobre la veracitat de la declaració responsable.  
 
Proposta d’incorporació al protocol: 
 
Per implementar aquesta proposta cal incloure el següent epígraf al protocol: 
 
Documentació 
 
La documentació relacionada en aquest article serà considerada com a màxima i es 
reclamarà, en cada cas, al sol·licitant la necessària per a realitzar la valoració 
econòmica i social d’una forma fidedigna. 
 
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant o 
de la unitat convivència, ni aquella que es pugui aconseguir d’ofici a altres serveis 
municipals o altres administracions segons el disposat a l’article 6.2, lletra b de la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 
El sol·licitant podrà presentar, juntament amb la resta de la documentació exigida, 
una autorització per tal que l’ajuntament obtingui de forma electrònica les dades 
requerides en el curs d’aquest procediment. Aquesta autorització, que es realitzarà 
acceptant la clàusula prevista en el formulari de sol·licitud o mitjançant la 
presentació d’una autorització creada a tal efecte, especificarà les dades i l’ens 
emissor d’aquestes. En aquest cas, el sol·licitant no haurà d’aportar la 
documentació justificativa corresponent.  
 
Documentació general per a qualsevol tipus d’ajut: 
 
a) Sol·licitud d’ajuda, segons model normalitzat, degudament complimentat 
b) Document d’identificació del sol·licitant i certificat d’empadronament i de 
convivència on consti l’antiguitat. 
c) Justificants econòmics i altra documentació que els tècnics considerin necessària 
per a documentar la situació d’urgència social.  

c.1. Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d’ingressos de tots els 
membres de la unitat de convivència corresponents als 3 mesos determinats 
com a període de càlcul. 
c.2. En el cas de no disposar dels justificants, declaració jurada d’ingressos 
de la unitat convivència. 
c.3. Declaració de responsabilitat en la que es faci constar: 
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c.3.1. Que no ha rebut ajudes pel mateix destí d’altre organisme, 
públic o privat. En cas contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat 
i l’import de les rebudes. 
c.3.2. Que ha procedit a la justificació de les ajudes concedides per 
aquest Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes pendents de 
justificar i la causa que ho motiva. 
c.3.3. Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de 
l’habitatge habitual, sobre els que es tingui un dret de propietat, 
possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves 
característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venta, indiqui 
l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la 
qual es sol·licita l’ajuda. En cas contrari, indicar quins. 

c.4. Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud 
pugui ser requerida durant la seva tramitació, que podrà ser sol·licitada pel 
personal tècnic de referència dels equips bàsics d’atenció social o aportada per 
la persona interessada si ho considera convenient. 

 
Documentació Específica: altres documents específics segons les circumstàncies o 
necessitat. 
 
Per a l’accés a determinades ajudes econòmiques serà necessari aportar, a més de 
la documentació general, la documentació específica que correspongui per 
determinar el compliment dels requisits i l’import de la sol·licitud.  
 
En el cas de la modalitat de pagament per transferència serà necessari el document 
de domiciliació bancària.  
 
Si la sol·licitud fos presentada en representació de la persona sol·licitant aquesta 
sol·licitud haurà de ser signada per la representant legal o de fet i a més haurà 
d’aportar-se la següent documentació: 
 
a) Fotocòpia del DNI de la persona representant legal o de fet 
b) Documentació que acrediti la condició de representant legal de la persona 
sol·licitant, en el seu cas. 
 
Els Equips bàsics d’atenció social podran sol·licitar aquella documentació, dades, 
aclariments que es considerin necessaris per resoldre millor la petició de sol·licitud i 
aconseguir la finalització de l’expedient. 
 
Tota aquesta documentació acreditativa serà incorporada a l’expedient de la 
persona o unitat convivència de l’EBAS. 
 
En els casos de sol·licituds formulades per persones físiques en situació de 
vulnerabilitat social o bé detectades per l’actuació del professional social, no 
constitueix una obligació expressa, ni excloent de la validesa de l’expedient 
administratiu, la formalització de la sol·licitud, restant la mateixa subsumida a 
l’informe social del personal tècnic de referència dels equips bàsics d’atenció social 
 
Vist l’informe de la secretària accidental, Cristina Cabruja i Sagré, de data 6 
d’octubre de 2017, el qual es transcriu a continuació: 
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”Informe 68/2017 amb relació a l’aprovació del Reglament de prestacions 
econòmiques de caràcter social de Canet de Mar 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de l’Ajuntament de Canet de Mar, vist 
l’esborrany del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de 
Mar, per encàrrec de l’Alcaldia i de conformitat amb el que disposa l’article 179 del 
TRLMC, emet el següent 
 
Informe 
 
PRIMER. El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves 
competències, pot promoure tot tipus d'activitats i prestar quants serveis contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.  
 
Com a Administracions Públiques, corresponen als ens locals territorials de Catalunya, en 
l'àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació de règim 
local, la potestat reglamentària i la d'autoorganització. 
 
L'instrument adequat per regular l’atorgament d’ajuts socials és l'aprovació d'un 
reglament municipal, disposició administrativa de rang inferior a la Llei, d'exclusiva i 
millor aplicació en aquest Municipi, que completi la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials (en endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic, l’atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc 
d’exclusió social, donada la seva peculiaritat i la seva diferenciació pel que fa a aquestes 
Lleis i Reglaments d'àmbit d'aplicació més ampli. 
 
Per això, es fa necessari i convenient l’elaboració d’un reglament per disposar, en 
primera instància, d’un conjunt d’ajuts destinats a pal·liar les necessitats socials i 
econòmiques de les famílies en situació o risc d’exclusió social, i per incidir en la 
consecució de l’autonomia personal de les persones i garantir la seva inclusió social. 
 
SEGON. La Legislació aplicable és la següent: 
 
- Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMC). 
 

- Els articles 58 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats 
Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS). 
 

- Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local (LBRL). 

 
TERCER. Durant tot el procés d'aprovació del reglament regulador de l’atorgament de 
prestacions econòmiques a persones en situacions d’especial necessitat social i/o 
emergència per a l’atenció de situacions d’estat o risc d’exclusió social de Canet de 
Mar, haurà de complir-se amb les exigències de publicitat activa en virtut del que es 
disposa en l'article 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i en la normativa vigent en matèria de 
transparència. 
 
QUART. L'aprovació de les Ordenances locals i reglaments, de conformitat amb l'article 
178 del TRLMC, l'article 49 de la LBRL, i els articles 60 i següents del ROAS, s'ajustarà al 
següent procediment: 
 
A. Mitjançant Provisió d'Alcaldia s'ha d'iniciar l'expedient per a l'aprovació del Reglament 
regulador de l’atorgament de prestacions econòmiques a persones en situacions 
d’especial necessitat social i/o emergència per a l’atenció de situacions d’estat o risc 
d’exclusió social de Canet de Mar, designant-se una Comissió d'estudi per redactar el 
text de l'avantprojecte de reglament; aquesta Comissió estarà integrada per membres 
de la Corporació i personal tècnic, propi o aliè a aquesta, sota la presidència d'un 
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d'aquells i podrà proposar que s'encomanin a aquesta fi estudis, informes o Dictàmens a 
professionals aliens a l'Entitat. 
 
B. Elaborat i rebut l'avantprojecte de l'Ordenança municipal o reglament regulador, 
correspondrà l'aprovació inicial del mateix al Ple de l'Entitat Local, previ dictamen de la 
Comissió Informativa, obrint-se període d'informació pública, per un termini mínim de 
trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i 
en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar 
l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. Així 
mateix, es concedirà audiència a aquells veïns o Associacions que hagin exercit la 
iniciativa per a la formació de l'Ordenança. 
 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament a l’adreça www.canetdemar.cat. 
 
C. Conclòs el període d'informació pública i audiència dels interessats, les reclamacions i 
suggeriments presentats hauran d'enviar-se a la Comissió Informativa oportuna o 
creada a l'afecte, que estimarà o desestimarà total o parcialment les mateixes i 
formularà la corresponent proposta d'aprovació de l'Ordenança, que serà definitivament 
aprovada pel Ple de l'Entitat Local. 
 
D. En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial 
d'aquest reglament en el termini d'informació pública i audiència dels interessats, l'Acord 
d'aprovació inicial s'elevarà a definitiu, estenent-se per aquesta Secretaria certificació 
que acrediti aquesta circumstància.  
 
I. L'Acord d'aprovació definitiva del reglament (exprés o tàcit) correspondrà al Ple de 
l'Entitat Local, amb el text de la mateixa, ha de publicar-se completament per al seu 
general coneixement en el Butlletí Oficial de la Província, no produint l'Ordenança efectes 
jurídics en tant no hagin transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà al de la 
publicació; així mateix, ha d’inserir-se en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, anunciant-
se la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el 
text en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament a l’adreça www.canetdemar.cat. 
 
F. L'Ajuntament ha de remetre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, l'Acord d’aprovació definitiva i 
còpia íntegra i fefaent del text de l'Ordenança o, si escau, la certificació que acrediti 
l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada dels 
mateixos. 
 
Aquest és l’informe que lliuro a Canet de Mar, a la data de signatura electrònica.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 11 
d’octubre de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar 
social, Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per catorze vots a favor dels regidors 
Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra 
Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. 
Àngels Isart Falceto, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori 
Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i Marc Jiménez Torres i dues 
abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de prestacions econòmiques de 
caràcter social de Canet de Mar, que es transcriu en el cos d’aquest acord. 
 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquest Reglament a informació pública i audiència 
als interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el Punt Avui, el 
tauler d’anuncis d’aquesta corporació i el web municipal, transcorregut el qual 
sense haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat 
definitivament sense necessitat de nou acord. El termini començarà a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació al BOP. 
 
TERCER.- Aprovat definitivament, aquest Reglament es publicarà íntegrament en el 
BOP i entrarà en vigor de conformitat amb el que disposa l’article 66.2 del ROAS. 
Així mateix, s’inserirà l’anunci en el tauler de la corporació i en el DOGC, on 
s’anunciarà la referència al BOP en el qual s’hagués publicat íntegrament el text. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma, dins del termini dels 15 dies següents a la seva aprovació definitiva. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, explica que, tal com diu el seu nom, és un reglament que 
estableix l’atorgament de prestacions econòmiques d’ajuts destinats a pal·liar les 
necessitats de les famílies en situació de risc o exclusió social i, alhora, a la 
consecució de l’autonomia personal. Els objectius d’aquest reglament és procurar el 
benestar social, prevenir situacions d’exclusió social i afavorir la integració de les 
persones. Els criteris de l’atorgament del reglament combinen dues causes, el 
compliment dels indicadors de baremació social i econòmica de les persones 
perceptores i la concessió excepcional, en base a la valoració consensuada de 
l’equip tècnic de Serveis Socials. Les prestacions són d’índole diversa, 
d’alimentació, roba, aigua, gas, electricitat, habitatge, medicaments, escolarització, 
material escolar, menjador escolar, activitats i lleure. És important dir que es fa un 
seguiment de totes les prestacions. Comenta que aquest reglament es va començar 
a treballar amb la regidora anterior de l’Àrea, la senyora Esther Agulló Renau, i que 
no hi ha fet participar l’oposició perquè ha considerat que era un assumpte més 
aviat tècnic que corresponia a les tècniques responsables de l’Àrea. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
ja ha quedat clar perquè no va convidar l’oposició a l’elaboració d’aquest reglament, 
tot i així, vol manifestar que al seu grup els hagués agradat poder participar-hi, 
perquè tot i que votaran que sí, creuen que hi ha algunes mancances. 
 
La senyora alcaldessa comenta que sempre es pot millorar però ara ja existeix un 
document per començar a treballar el qual s’ha elaborat després d’una llarga tasca. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que si 
per la regidora de Benestar Social, Gent Gran i Règim Intern és un tema tècnic, per 
al seu grup també és un tema polític i potser participar en la elaboració del 
reglament pròpiament dit no feia falta, però sí que els hauria agradat tenir una 
reunió prèvia en la qual se’ls hagués informat dels punts clau d’aquest reglament. 
Entenen que aquest reglament és necessari, que hi haurien pogut fer aportacions, 
però el que no els ha acabat d’agradar és no haver pogut tenir ni participació ni 
informació. Per tant, el seu vot serà d’abstenció. 
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La senyora Esther Agulló Renau, regidora del grup municipal del PDeCAT, comenta 
que en primer lloc vol donar les gràcies per les paraules de la senyora Isart en 
reconeixement de la tasca prèvia que s’havia fet d’aquest reglament, quan la 
responsable de l’Àrea era la senyora Agulló. Explica que el vot del seu grup serà a 
favor, però comenta que ha trobat a faltar una cosa en els ajuts d’habitatge i és 
que no es fa cap esment a l’habitatge que té l’Ajuntament per casos d’emergència i 
que fa molt de temps que està tancat. 
 
La senyora Isart explica que s’està elaborant un protocol específic per aquest pis, ja 
que aquest pis no entraria en aquest reglament d’ajuts. En aquest protocol es 
regularan les situacions en les quals serà necessari la utilització d’aquest pis. 
Esperen acabar-lo aviat i convidarà a l’oposició perquè tingui l’oportunitat de 
col·laborar-hi. 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS 
CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC, ESPORTIU, DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE ANÀLEG DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 17 de novembre de 1999, va 
aprovar l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 25 de març de 2004, va modificar 
aquesta Ordenança per tal d’adequar-la a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist que, actualment, es fa necessari fer una nova modificació d’aquesta Ordenança, 
per tal d’adequar-la a la nova normativa i a les necessitats canviants de la població 
durant aquest llarg període de temps. 
 
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances i els reglaments 
municipals i de les modificacions que puguin produir-se implica, per imperatiu de 
l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï 
l’expedient de formació de l’ordenança o el reglament corresponent i la designació 
d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la 
norma o les seves modificacions. 
 
Atès que la Comissió d’Estudi, integrada per la senyora alcaldessa, en qualitat de 
presidenta, el senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, el 
senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura i Hisenda, el senyor Lluís 
Viñas Peitabí, interventor municipal i la senyora Cristina Cabruja i Sagré, secretària 
accidental de l’Ajuntament, tots ells com a vocals, es va reunir en data 6 d’octubre, 
a les 11.30 hores, la qual va redactar la proposta de modificació de l’Ordenança de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, de l’Ajuntament de Canet de Mar 
que es transcriu a continuació: 
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“ORDENANÇA MUNICIPAL DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR. 
 
CAPÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 
 
La present ordenança té per objecte regular i fixar, amb caràcter general, el règim 
jurídic, els criteris, i el procediment aplicable per a l’atorgament de subvencions per 
part de l’Ajuntament de Canet de Mar a favor de les persones físiques i d’entitats 
públiques i privades, a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
Article 2. Concepte de subvenció i àmbit d’aplicació  
 
S’entén per subvenció, a efecte d’aquesta ordenança, qualsevol disposició dinerària 
efectuada per l’ajuntament de Canet de Mar a favor de les persones físiques i 
d’entitats públiques i privades, i que compleixin els requisits següents: 
 

a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació dinerària dels beneficiaris. 
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un objectiu determinat, 

l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un 
comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d’una 
situació, amb el benetes que el beneficiari ha de complir les obligacions 
materials i formals que s’hagin establert. 

c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte 
el foment d’una activitat d’utilitat pública, o d’interès social, o de promoció 
d’una finalitat pública, que complementi o doni suport a alguna competència 
municipal. 

Les cessions d’ús a títol gratuït de béns i drets no constitueixen supòsits de 
subvenció i es regeixen per la seva pròpia normativa.  
 

Article 3. Supòsits exclosos 
 

1. Aquesta ordenança no serà d’aplicació en els casos següents: 
 

a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributaria o sectorial 
aplicable. 

b) Subvencions atorgades al concessionari d’un servei públic, que les rep com a 
contraprestació del funcionament del servei. 

c) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin 
finalitats de caràcter social.  

d) Subvencions concedides per altres administracions en les quals l’Ajuntament 
actuï com a simple intermediari.  

e) Aportacions municipals destinades a finançar globalment les activitats dels 
ens receptors (organismes autònoms, entitats públiques empresarials, 
consorcis, mancomunitats, fundacions, associacions, etc.) als òrgans de 
govern dels quals està representat l’Ajuntament, i que es fan anualment per 
finançar els seus pressupostos.  

f) Subvencions a favor de les associacions a què es refereix la disposició 
addicional 5a de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local 
(federacions i associacions de municipis).  
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g) Subvencions als grups polítics representats a la corporació per atendre les 
seves despeses de funcionament.  

h) Les cessions d’ús de béns immobles a ens públics.  
 

2. La present Ordenança general només tindrà caràcter supletori, respecte a la 
normativa específica corresponent, en els casos següents:  
 
a) Subvencions concedides o finançades amb fons europeus o d’altres 
administracions públiques, que es regiran en primer lloc per la normativa o 
les condicions establertes per l’administració que financi, totalment o 
parcialment, la subvenció. En el cas que la normativa esmentada no reguli la 
forma d’atorgament de la subvenció, serà d’aplicació aquesta Ordenança 
general.  
b) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran en 
primer lloc per aquesta norma.  

 
Article 4. Règim jurídic  
 
El marc legal pel qual es regeixen les subvencions atorgades per l’Ajuntament de 
Canet de mar està constituït per:  
 
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, 
LGS).  
b) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
c) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local:  
 
- Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local.  
- Els articles 40, i 189.2 i 214.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals, text 
refós aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
d) La legislació de la comunitat autònoma:  
 
- Els articles 239, 240 i 241 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
- Els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
e) La normativa europea:  
 
- Tractat constitutiu de la Unió Europea.  
- Els articles 87 a 89 del Reial decret 1755/1987, de 23 de desembre, pel qual es 
regula el procediment de comunicació a la Comissió de les Comunitats Europees 
dels projectes de les administracions o ens públics que es proposin establir, 
concedir o modificar ajuts interns.  
- I les disposicions concordants.  
 
f) La normativa municipal:  
 
- Aquesta Ordenança general de subvencions.  
- Les Bases d’execució del pressupost.  
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- El Reglament orgànic municipal i la normativa sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament vigent en el moment de la 
concessió. 
 
Article 5. Caràcter de les subvencions 
 
1. Les subvencions regulades per aquesta Ordenança tenen caràcter voluntari i 
eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment, no generen cap 
dret per a l’obtenció d’altres subvencions en moments posteriors (tret que s’hagin 
concedit amb el caràcter de despeses plurianuals), i no es poden al·legar com a 
precedent.  
 
2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a 
què es condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del 
reintegrament inherent a l’incompliment de les condicions o càrregues imposades 
en l’acte de concessió o en les disposicions legals i reglamentàries vigents.  
 
3. En qualsevol cas, l’Ajuntament de Canet de Mar queda exempt de qualsevol 
responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les 
actuacions a què quedin obligades les persones públiques o privades 
subvencionades.  
 
Article 6. Finalitat de les subvencions  
 
1. Les subvencions hauran de finançar activitats d’interès públic o social.  
 
2. Les subvencions es poden destinar a alguna de les finalitats següents:  
 
a) Assistència i cooperació amb ajuntaments, amb altres ens locals o amb altres 
ens diferenciats amb personalitat pròpia.  
b) Finançament de projectes o actuacions, dins del terme municipal, que coadjuvin 
en serveis de competència de l’Ajuntament, responguin a necessitats socials o 
fomentin els interessos generals del municipi.  
c) Premis científics, literaris, artístics o similars, i beques per a estudis o 
investigacions.  
d) Per raons de solidaritat, ajudes a països o zones deprimides o per pal·liar 
calamitats públiques, encara que sigui fora del territori del municipi i de l’Estat 
espanyol.  
 
3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, 
les quals es consideraran nul·les.  
 
CAPÍTOL II.  
PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS  
 
Article 7. Principis generals  
 
1. La gestió de les subvencions a què es refereix aquesta Ordenança es realitzarà 
d’acord amb els principis següents:  
 
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, 
en particular en matèria de gènere.  
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Ajuntament.  
c) Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics.  
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2. Les subvencions es concediran mitjançant concurrència competitiva o concessió 
directa.  
 
Article 8. Quantia de les subvencions  
 
1. L’import de la subvenció, aïllada o conjuntament amb el de les subvencions 

concedides amb la mateixa finalitat per altres administracions, entitats 
públiques o ens privats, no podrà superar el cost de l’obra o activitat 
subvencionada. En aquest cas, l’Ajuntament reduirà la subvenció fins a aquest 
cost màxim.  

2. Com a norma general l’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost 
de l’obra o activitat subvencionada, no obstant en les bases específiques es 
podrà augmentar aquest percentatge per casos excepcionals i per raons 
justificades. 

 
Article 9. Consignació pressupostària  
 
1. Les subvencions són, amb caràcter general, despeses de dret públic, i la seva 

efectivitat quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient.  
2. Les convocatòries de subvencions han d’indicar l’aplicació pressupostària a la 

qual s’han d’imputar i la quantitat màxima destinada, i cal efectuar la reserva 
de crèdit corresponent.  

 
Article 10. Concessió mitjançant concurrència competitiva  
 
1. La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les 
subvencions.  
 
2. Conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció, s’hauran 
d’aprovar i publicar les bases específiques corresponents.  
 
3. En el cas de les subvencions ordinàries previstes en l’article 6.2.b d’aquesta 
ordenança un 50% de la ponderació s’establirà a través dels següents criteris: 
 

a) l’interès general de l’activitat per a la vila. 
b) el dèficit d’activitats anàlogues en el municipi. 
c) el nombre de destinataris als quals va adreçada. 
d) el nombre de participants del municipi. 
e) la dificultat de realització de l'activitat sense la subvenció. 
f) la transcendència que tingui l’activitat més enllà de la pròpia vila. 

 
4. Els criteris per obtenir l’altre 50% de la ponderació s’establirà en les bases 
específiques de cada convocatòria. 
 
5. L’anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les bases 
específiques per les quals es regeix el concurs.  
 
6. Un òrgan col·legiat, la composició del qual s’ha de determinar a les bases 
específiques, farà l’examen i la valoració de les sol·licituds. El president d’aquest 
òrgan formularà la proposta de concessió de les subvencions.  
 
7. En el procés de selecció s’examinaran conjuntament, en un sol procediment, 
totes les sol·licituds presentades dintre del termini establert, i es resoldrà en un 
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únic acte administratiu a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els 
requisits previstos a les bases específiques.  
 
8. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el 
procés de selecció o no esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la 
partida pressupostària corresponent o de la seva bossa de vinculació. No podran 
atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determini a la 
convocatòria.  
 
9. Excepcionalment, i sempre que així s’estableixi a les bases específiques, l’òrgan 
competent per a la concessió procedirà al prorrateig, entre els beneficiaris de la 
subvenció, de l’import global màxim destinat a les subvencions.  
 
Article 11. Concessió directa  
 
1. Les subvencions es podran atorgar directament, sense concurrència competitiva 
ni publicitat, en els casos següents:  
 
a) Quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general de 
l’Ajuntament.  
b) Quan l’atorgament o la quantia de les subvencions sigui imposada a l’Ajuntament 
per una norma de rang legal.  
c) En situacions en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o 
humanitari, o d’altres degudament justificades a l’expedient corresponent, que 
dificultin la seva convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva.  
 
2. Sempre que sigui possible, la concessió directa de subvencions es formalitzarà 
en un conveni.  
 
3. La resolució de la concessió de les subvencions atorgades per concessió directa, 
o el conveni corresponent, d’acord amb l’article 65 del Reglamento General de 
Subvenciones, fixaran els següents punts: 
 
a) Determinació de l 'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d'acord amb 
l'assignació pressupostària. 
b) Crèdit pressupostari al que s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, 
individualitzada, si escau, per a cada beneficiari si fossin diversos. 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 
d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar 
pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que, 
si escau, hauran d'aportar els beneficiaris. 
i) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la 
finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.  
 
Article 12. Beneficiaris  
 
1. Tenen la condició de beneficiaris d’una subvenció les persones físiques i les 
entitats públiques o privades que han de fer l’activitat que fonamenta el seu 
atorgament, o que estiguin en la situació que legitima la seva concessió.  
 
2. També poden ser beneficiaris les agrupacions de persones, les comunitats de 
béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense 
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personalitat jurídica. En aquest cas, s’han de fer constar expressament a la 
sol·licitud els compromisos d’execució assumits per cadascun dels membres de 
l’agrupació, així com l’import de la subvenció a aplicar per cadascun d’ells, els quals 
tindran la consideració de beneficiaris. En qualsevol dels casos, s’haurà de nomenar 
un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per complir 
les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació.  
 
3. Els beneficiaris hauran de complir els requisits que es derivin de l’acte 
d’atorgament de la subvenció, així com de les bases reguladores, i en particular:  
 
 
a) Les persones físiques hauran d’acreditar la qualitat o la titularitat d’una activitat 
d’interès públic, essencialment local.  
b) Les persones jurídiques hauran d’estar inscrites en els registres oficials 
corresponents. Específicament, les associacions hauran d’estar inscrites al Registre 
d’Entitats Municipal, o presentar juntament amb la sol·licitud de subvenció, la 
documentació necessària per a la inscripció al Registre esmentat, a excepció de les 
entitats beneficiàries de subvencions per a projectes de cooperació internacional 
domiciliades a l’estranger.  
 
4. No podrà obtenir la condició de beneficiari de les subvencions atorgades per 
l’Ajuntament la persona o entitat en qui concorri alguna de les circumstàncies 
següents:  
 
a) Haver estat condemnat o sancionat mitjançant sentència o resolució ferma a la 
pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.  
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarat insolvent en 
qualsevol procediment, estar declarat en concurs, estar subjecte d’intervenció 
judicial o haver estat inhabilitat d’acord amb la Llei concursal sense que hagi 
conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.  
c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la 
resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.  
d) Estar incursa, la persona física, els administradors de les societats mercantils o 
els que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels 
supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del 
Govern de la nació i dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat; de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que 
regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els 
termes que estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica que reguli 
aquestes matèries.  
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la 
Seguretat Social.  
f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a 
paradís fiscal.  
g) No estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de 
subvencions.  
 
5. No poden accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes a 
l’apartat 2 anterior, quan concorri alguna de les prohibicions precedents en 
qualsevol dels seus membres.  
 
6. En cap cas no poden obtenir la condició de beneficiari de subvencions de 
l’Ajuntament les associacions incurses en les causes de prohibició que preveuen els 
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apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora 
del dret d’associació.  
 
7. Tampoc no poden obtenir la condició de beneficiari les associacions respecte a 
les quals s’hagi suspès el procediment administratiu d’inscripció, perquè s’hi hagin 
trobat indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del que disposa l’article 30.4 de 
la Llei orgànica 1/2002, mentre no hi recaigui una resolució judicial ferma en virtut 
de la qual es pugui practicar la inscripció al registre corresponent.  
 
8. La justificació per part de les persones o entitats de no estar incursos en les 
prohibicions per obtenir la condició de beneficiari, assenyalades als apartats 
anteriors, es pot fer mitjançant testimoni judicial, certificats telemàtics o 
transmissions de dades, o certificació administrativa, segons els casos, i quan 
aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, pot ser substituït 
per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa o un 
notari públic.  
 
Article 13. Obligacions dels beneficiaris  
 
Són obligacions dels beneficiaris:  
 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, exercir l’activitat o adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.  
b) Justificar davant l’Ajuntament el compliment dels requisits i les condicions, i 
també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la 
concessió o el gaudi de la subvenció.  
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l’Ajuntament, si escau, i 
qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans 
de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.  
d) Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’ha 
d’efectuar tan aviat com es conegui el fet, i en tot cas, abans de la justificació de 
l’aplicació donada als fons percebuts.  
e) Acreditar que estan al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
davant la Seguretat Social, mitjançant les certificacions corresponents o a través de 
declaracions responsables en els casos previstos per la normativa vigent.  
f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial 
aplicable als beneficiaris en cada cas, així com els estats comptables i registres 
específics que siguin exigits per les bases reguladores de la subvenció, amb la 
finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control.  
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, perquè puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i 
control.  
h) Donar compte de les modificacions que puguin sorgir en la realització del 
projecte i justificar-les adequadament.  
i) Fer constar als materials de difusió i publicitat de les actuacions subvencionades 
la col·laboració o el patrocini de l’Ajuntament, mitjançant la inclusió del logotip de 
l’Ajuntament, la reproducció fidel de la imatge corporativa municipal i la inclusió de 
la llegenda “amb el suport de l’Ajuntament de Canet de Mar”.  
j) Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan així correspongui.  
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Article 14. Les sol·licituds  
 
1. Per a la concessió de subvencions, cal la sol·licitud prèvia del possible beneficiari, 
en la qual s’ha de fer constar que es demana la subvenció per una actuació 
concreta, que s’especificarà.  
 
2. En aquesta sol·licitud s’ha de consignar la identificació (nom i domicili) de qui 
subscriu la sol·licitud i el caràcter amb què ho fa (en nom propi o com a 
representant legal o voluntari), així com la identificació (nom i domicili) de qui ha 
de ser el beneficiari.  
 
3. Les persones físiques acreditaran la seva personalitat mitjançant una còpia del 
DNI.  
 
4. Les agrupacions sense personalitat deixaran constància en la sol·licitud dels 
compromisos d'execució assumits per cada membre que la integri així com de 
l'import de la subvenció a aplicar a cadascun d'ells. En aquests casos: 
 
- tots els membres de l'agrupació tindran la consideració de beneficiaris; 
- s'haurà de nomenar un representant de l'agrupació, amb poders suficients per 
actuar davant l'Administració en nom de tots ells.  
- no podrà dissoldre's l'agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de 
prescripció previst als articles 39 i 65 de la LGS  
 
5. A la petició de subvenció s’adjuntarà:  
 
a) La memòria de l’obra o activitat a subvencionar.  
b) El pressupost total d’aquestes obres o activitats.  
c) La declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i el 
compromís de comunicar a l’Ajuntament o l’entitat de dret públic atorgant les que 
s’obtinguin en el futur.  
d) El compromís de complir les condicions de la subvenció.  
e) La documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits, quan 
s’indiquin a la convocatòria.  
f) Les dades bancàries on, si és subvencionada l’obra o l’activitat proposada, es 
podrà transferir l’import de la subvenció.  
g) La declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social i del compliment d’altres obligacions legals que s’estableixin 
segons la normativa vigent, o autorització per tal que l’Ajuntament faci les 
comprovacions oportunes.  
h) Altra documentació que pugui establir-se a les bases específiques.  
 
6. Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari 
ampliar la informació, es requerirà als sol·licitants que ho esmenin en el termini 
màxim i improrrogable de 10 dies, amb l’advertiment exprés que, passat aquest 
termini sense que el sol·licitant hagi complert el requeriment, se’l tindrà per desistit 
de la sol·licitud. En el cas de concurs, el termini haurà de ser igual per a tots els 
concursants afectats.  
 
7. Reformulació de sol·licituds. Dins d’una mateixa convocatòria, els beneficiaris 
d’una subvenció, per raons justificades, podran sol·licitar la reformulació de les 
subvencions concedides. Aquesta reformulació haurà de ser aprovada pel mateix 
òrgan que va concedir la subvenció i, en tot cas, haurà de respectar l’objecte, els 
criteris de valoració i la resta de requisits previstos a les bases específiques. 
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Article 15. Acceptació de la subvenció  
 
Les subvencions atorgades es consideren acceptades si no es produeix una 
renúncia expressa del beneficiari, en la forma i el termini que assenyalin la 
convocatòria i les bases específiques, o l’acord de concessió.  
 
Article 16. Resolució de la subvenció  
 
1. L’alcaldia resoldrà les sol·licituds de subvencions sens prejudici del règim de 
delegacions que s’estableixi. 
 
2. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en un termini 
màxim de 3 mesos a comptar des de l’acabament del termini de presentació de 
sol·licituds i la manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà caràcter de 
desestimació.  
 
3. En la resolució de concessió, es fixaran, a més del beneficiari o beneficiaris i la 
quantia de la subvenció atorgada, l’objecte, el termini i la forma de justificació. 
També s’hi han de fer constar les sol·licituds que puguin haver estat denegades.  
 
4. L’acte de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment 
als interessats.  
 
Article 17. Pagament de la subvenció  
 
1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’efectuarà contra 
presentació de les justificacions de l’activitat subvencionada.  
 
2. Ens els casos que ho prevegi les Bases Específiques es podrà realitzar pagaments 
anticipats o bestretes abans de la justificació de la subvenció.  
 
3. En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament, es podrà 
efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del 
beneficiari.  
 
4. En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats, es podran exigir 
garanties als perceptors per assegurar que s’efectua la totalitat de l’obra o activitat 
subvencionada i que es compleixen els objectius de la subvenció.  
 
5. Quan s’hagi satisfet una bestreta i la subvenció sigui revocada o reduïda a un 
import inferior al de la bestreta, el beneficiari restarà obligat a reintegrar a 
l’Ajuntament la totalitat o l’excés sobre el que li correspon en el termini d’un mes 
des de la notificació de la resolució oportuna, amb l’advertiment exprés que, un cop 
transcorregut el termini esmentat sense que es reintegrin les quantitats 
reclamades, es procedirà, si escau, a executar la garantia, en la forma i els terminis 
que preveu el reglament general de recaptació.  
 
Article 18. Publicitat de les subvencions concedides 
 
La publicitat de les subvencions es farà d’acord amb els articles 18 de la Ley 
General de Subvenciones y els articles 30-31 del Reglamento General de 
Subvenciones. També s’observarà allò que diu la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
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1. La Base de Dades Nacional de Subvencions operarà com a sistema nacional de 

publicitat de subvencions. 
 

2. A aquests efectes, les administracions concedents han de remetre a la base de 
dades nacional de subvencions informació sobre les convocatòries i les resolucions 
de concessió recaigudes en els termes que estableix l'article 20. 
 
3. Els beneficiaris hauran de donar publicitat de les subvencions i ajuts percebuts 
en els termes i condicions establerts en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. En el cas que es faci ús 
de la previsió continguda en l'article 5.4 de l'esmentada Llei, la base de dades 
nacional de subvencions servirà de mitjà electrònic per al compliment de les 
obligacions de publicitat. 
 
4. Els beneficiaris hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del 
finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus 
que siguin objecte de subvenció, en els termes reglamentàriament establerts.  
 
Article 19. Justificació  
 
1. La justificació de les subvencions es realitzarà segons la modalitat de compte 
justificatiu, que contindrà, amb caràcter general, la documentació següent:  
 
a) Una memòria de l’activitat, justificativa del compliment de les condicions 
imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats 
realitzades i dels resultats obtinguts.  
b) Una memòria econòmica, justificativa del cost de les activitats realitzades, que 
contindrà:  
 

- Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb 
identificació del proveïdor o creditor i del document, el seu import, la data 
d’emissió i, si escau, la data de pagament. Quan escaigui, s’indicaran les 
desviacions sobre el pressupost inicial.  

- Originals o còpia compulsada de les factures o dels documents de valor 
probatori equivalent als que s’esmenten al punt anterior i, si escau, la 
documentació acreditativa del pagament.  

- Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.  

- Si escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents 
no aplicats, així com dels interessos que se’n derivin.  

 
c) Un exemplar de la documentació i/o del material de difusió que s’hagi editat en 
relació amb l’activitat.  
 
2. Els justificants de despesa que es presentin seran marcats per l’Ajuntament, amb 
indicació de la subvenció per a la justificació de la qual han estat presentats, i si 
l’import del justificant s’imputa totalment o parcialment a la subvenció. En aquest 
darrer cas, s’indicarà la quantia exacta que resulti afectada per la subvenció.  
 
3. Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d’una entitat, sigui 
quin sigui el percentatge de la subvenció en relació amb el pressupost general de 
l’entitat, aquesta ha de presentar com a justificant una memòria de l’activitat i els 
seus comptes (balanç de situació i compte de resultats), l’informe d’auditoria, si és 
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obligatori o si s’ha efectuat, la liquidació del pressupost, si és un ens públic, etc. 
Aquesta informació serà la corresponent a l’exercici a què es refereixi la subvenció.  
 
4. La justificació s’ha de presentar dins el termini que assenyalin les bases 
específiques o la resolució d’atorgament i, a falta de previsió expressa sobre això, 
en el termini de tres mesos des de l’acabament del termini per a la realització de 
l’actuació.  
 
5. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació del termini per a 
la presentació de la justificació, que no excedirà de la meitat del total del termini, i 
sempre que amb això no es perjudiquin els drets de tercers.  
 
6. Transcorregut el termini establert de justificació sense que s’hagi presentat 
davant de l’òrgan competent, aquest requerirà al beneficiari per tal ho faci en el 
termini improrrogable de quinze dies. La falta de presentació de la justificació en el 
termini establert comportarà l’exigència del reintegrament de la subvenció i les 
altres responsabilitats establertes a la Llei 38/2003, general de subvencions. La 
presentació de la justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no 
eximirà el beneficiari de les sancions que corresponguin segons la llei.  
 
Article 20. Despeses subvencionables  
 
1. Es consideren despeses subvencionables, a l’efecte que preveu aquesta 
Ordenança general, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa 
de l’activitat subvencionada i s’efectuïn en el termini establert per les diferents 
bases reguladores de les subvencions. En cap cas el seu cost no podrà ser superior 
al valor de mercat.  
 
2. Llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les bases específiques de 
les subvencions, es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació determinat per la 
normativa reguladora de la subvenció.  
 
3. Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 50.000,00 € en 
el cas de cost per execució d’obra, o de 18.000 € en el cas de subministrament de 
béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència 
tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents 
proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació 
del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les 
despeses subvencionables no hi hagi al mercat un nombre suficient d’entitats que el 
subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la 
sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació, o, si escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en 
una memòria la seva elecció, quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica 
més avantatjosa.  
 
4. En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, 
s’han de seguir les regles següents:  
 
a) Les bases específiques han de fixar el període durant el qual el beneficiari ha de 
destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, el qual no pot 
ser inferior a cinc anys, en el cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a 
dos anys per a la resta de béns. En el cas de béns inscriptibles en un registre 
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públic, aquesta circumstància s’ha de fer constar en l’escriptura, així com l’import 
de la subvenció concedida, aspectes que han de ser objecte d’inscripció al registre 
públic corresponent.  
b) L’incompliment de l’obligació d’afectació esmentada al paràgraf anterior, que es 
produeix en tot cas amb l’alienació o el gravamen del bé, és causa de 
reintegrament, en els termes que estableix el capítol II del títol II de la Llei 
38/2003, general de subvencions, el qual quedarà subjecte al pagament del 
reintegrament, sigui quin sigui el posseïdor, llevat que sigui un tercer protegit per 
la fe pública registral o es justifiqui l’adquisició dels béns amb bona fe i títol just o 
en un establiment mercantil o industrial, en cas de béns mobles no inscriptibles.  
 
5. Es considera satisfeta l’obligació d’afectació a què es refereix l’apartat 4 anterior 
en els supòsits següents:  
 
a) Si, tractant-se de béns no inscriptibles en un registre públic, són substituïts per 
d’altres que serveixin en condicions anàlogues a la finalitat per a la qual es va 
concedir la subvenció i aquest ús es manté fins a completar el període establert, 
sempre que la substitució hagi estat autoritzada per l’Ajuntament.  
b) Si, tractant-se de béns inscriptibles en un registre públic, el canvi d’afectació, 
alienació o gravamen és autoritzat per l’Ajuntament. En aquest cas, l’adquiridor 
assumeix l’obligació d’afectació dels béns per al període restant i, en cas 
d’incompliment d’aquesta obligació, del reintegrament de la subvenció.  
 
6. Les bases reguladores de les subvencions han d’establir, si escau, les regles 
especials que es considerin oportunes en matèria d’amortització dels béns 
inventariables. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa 
d’amortització ha d’estar subjecte a les condicions següents:  
 
a) Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.  
b) Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat 
generalment acceptades.  
c) Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.  
 
7. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a l’execució del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada, i són indispensables per a 
la preparació o l’execució adequades d’aquesta activitat, i sempre que així ho 
prevegin les bases específiques. Amb caràcter excepcional, les despeses de 
garantia bancària poden ser subvencionades quan així ho prevegi la normativa 
reguladora de la subvenció.  
 
8. En cap cas no són despeses subvencionables:  
 
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.  
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.  
c) Les despeses de procediments judicials.  
 
9. Els tributs són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses subvencionables 
els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni 
els impostos personals sobre la renda.  
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10. El beneficiari ha d’imputar els costos indirectes a l’activitat subvencionada en la 
part que raonablement correspongui, d’acord amb els principis i les normes de 
comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos 
corresponguin al període en el qual efectivament es du a terme l’activitat.  
 
Article 21. Comprovació de les justificacions  
 
1. El servei gestor que hagi tramitat la concessió de la subvenció comprovarà que 
les justificacions es presentin en els terminis fixats i les revisarà formalment, i 
podrà requerir al beneficiari perquè esmeni defectes, completi la documentació o 
ampliï la informació. Amb això analitzarà el compliment de la finalitat de la 
subvenció.  
 
2. L’Ajuntament podrà comprovar el valor de mercat de les despeses 
subvencionades, utilitzant els criteris assenyalats a l’article 33 de la Llei 38/2003, 
general de subvencions.  
 
3. L’Ajuntament podrà comprovar directament l’execució de l’obra o activitat 
subvencionada, ja sigui mitjançant personal propi o bé a través de tercers 
contractats a aquest efecte.  
 
Article 22. Subcontractació d’activitats subvencionades  
 
El beneficiari de subvencions per a activitats podrà subcontractar l’execució total o 
parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció, de conformitat amb el 
que preveu l’article 29 de la Llei 38/2003, general de subvencions.  
 
TÍTOL III. NUL·LITAT, REVISIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS  
 
Article 23. Nul·litat de les resolucions de concessió de subvencions  
 
1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió:  
 
a) Les indicades a l’article 4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques.  
b) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari.  
 
2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de 
l’ordenament jurídic i, en especial, de les regles contingudes a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, de conformitat amb el que disposa l’article 63 de la Llei 
30/1992 esmentada.  
 
3. La tramitació i la declaració de nul·litat s’ajustarà al que disposa a l’article 48 de 
la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques.  
 
Article 24. Revisió  
 
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser revisada per l’Ajuntament, un 
cop transcorregut el termini d’audiència de 10 dies concedit al beneficiari, bé sigui 
en relació amb el seu contingut, bé sigui en relació amb l’import de la subvenció, en 
els supòsits següents:  
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a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la 
concessió de la subvenció.  
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de 
l’Ajuntament superin el cost total de l’activitat subvencionada o el percentatge que 
s’hagi fixat en les bases específiques.  
c) Quan el beneficiari no hagi justificat degudament la totalitat de l’import de les 
despeses subvencionables previstes a les bases específiques o al conveni que les 
reguli.  
 
Article 25. Reintegrament de subvencions ja satisfetes  
 
1. Quan, a conseqüència de la revocació, modificació o revisió de la subvenció, 
l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat 
a reintegrar l’excés. Així mateix, estarà obligat al reintegrament el beneficiari que 
hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que 
n’haguessin impedit la concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de 
l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis 
establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control 
financer, i en els altres supòsits previstos en la normativa de la Llei 38/2003, 
general de subvencions.  
 
2. A més, la persona o l’ens subvencionat ha d’ingressar els interessos de demora 
sobre l’import percebut en excés. Aquests interessos de demora s’acrediten des del 
moment del pagament fins a la data de l’acord de reintegrament.  
3. Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. El període 
d’ingrés en via voluntària serà l’establert amb caràcter general per als ingressos 
directes. Si no s’ingressen dintre d’aquest període, es procedirà per via de 
compensació o de constrenyiment d’acord amb el Reglament general de recaptació.  
4. Quan el subvencionat sigui una persona jurídica, en seran responsables 
subsidiaris els administradors.  
5. En general, el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regirà pel 
que disposen els articles 36 a 43 (ambdós inclosos) de la Llei 38/2003, general de 
subvencions.  
 
TÍTOL IV. INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I 
RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS  
 
Article 26. Infraccions i sancions administratives  
 
1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, les accions 
i omissions tipificades als articles 52 i següents de la Llei 38/2003, general de 
subvencions.  
 
2. Les infraccions es consideraran lleus, greus o molt greus d’acord amb els 
supòsits de la Llei esmentada i s’aplicaran als infractors les sancions tipificades en 
aquesta Llei.  
 
3. Les sancions podran consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció 
pecuniària proporcional s’aplicarà sobre la quantitat indegudament obtinguda, 
aplicada o no justificada. Aquesta multa serà independent de l’obligació de 
reintegrament prevista a l’article 26, i per al seu cobrament es considerarà com un 
ingrés de dret públic i s’aplicarà el Reglament general de recaptació.  
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4. En els supòsits que la conducta pugui ser constitutiva de delicte, l’Ajuntament 
passarà la denúncia a la jurisdicció competent i s’abstindrà de seguir el 
procediment sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti sentència en ferm, 
tingui lloc el sobreseïment o l’arxiu de les actuacions, o es produeixi la devolució de 
l’expedient pel Ministeri Fiscal.  
 
5. Les sancions es graduaran i es quantificaran d’acord amb el que disposen els 
articles 60 a 63 (ambdós inclosos) de la Llei 38/2003, general de subvencions.  
 
Article 27. Responsabilitats  
 
1. Els perceptors de subvencions concedides per l’Ajuntament de Canet de Mar 
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.  
 
2. L’incompliment d’aquests principis originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.  
 
3. La responsabilitat administrativa serà exigida de conformitat amb el que 
preveuen l’article 176 i següents de la Llei estatal 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària.  
 
4. Les responsabilitats comptables i penals seran exigides pels òrgans competents, 
de conformitat a la normativa que regula el Tribunal de Comptes (Llei orgànica 
2/1982, de 12 de maig) i el que disposa sobre aquesta matèria el Codi Penal 
(articles 308 i 309).  
 
TÍTOL V. CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS  
 
Article 28. Control financer de les subvencions  
 
1. A més de la fiscalització prèvia que s’ha de fer en matèria de subvencions, de 
conformitat amb allò que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, es podrà exercir un control financer d’aquestes subvencions 
d’acord amb el que preveu l’article 44 de la Llei 38/2003, general de subvencions.  
 
2. El control financer serà efectuat per la Intervenció de l’Ajuntament, de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del text refós esmentat; el 
títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions; el títol VI de la Llei general 
pressupostària i altres normes concordants. Es podrà demanar per a aquesta tasca 
la col·laboració de la Diputació de Barcelona o d’altres entitats públiques amb 
competència per fer-ho.  
 
3. Els beneficiaris i tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o de la seva 
justificació estan obligats a prestar col·laboració i a facilitar la documentació que els 
sigui requerida pel personal que efectuï el control financer.  
 
TÍTOL VI. BASES ESPECÍFIQUES  
 
Article 29. Bases específiques  
 
1. Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència 
competitiva s’han d’aprovar les bases específiques corresponents, que s’aprovaran 
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conjuntament o prèviament a la convocatòria i que no podran contradir aquesta 
Ordenança general.  
 
2. La competència per a l’aprovació de les bases específiques correspon a la Junta 
de Govern.  
 
3. Es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona un anunci del 
contingut de les bases i de la convocatòria en el qual es determinarà el termini de 
presentació de sol·licituds. A més, es podrà publicar, si es considera necessari, a la 
premsa local i al lloc web de l’Ajuntament. En cas d’aprovació simultània, l’eficàcia 
de la convocatòria s’ajornarà el temps que calgui quan es formulin reclamacions 
contra les bases específiques per a l’atorgament.  
 
4. El contingut de les bases específiques serà, com a mínim, el que segueix:  
 
a) Objecte i finalitat de la subvenció, definint el període en què s’executarà 
l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.  
b) Termini de presentació de sol·licituds així com documentació i informació que cal 
aportar.  
c) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los.  
d) Import màxim de les subvencions i percentatge d’aquestes subvencions respecte 
al cost de l’activitat subvencionada.  
e) Possibilitat, o no, de compatibilitzar altres subvencions amb la mateixa finalitat.  
f) Criteris objectius de valoració per a l’atorgament de la subvenció i, si escau, la 
seva ponderació.  
g) Composició de l’òrgan competent per valorar les sol·licituds a què fa esment 
l’article 10 d’aquesta Ordenança, i identificació dels òrgans encarregats de la 
instrucció i la resolució.  
h) Termini per al seu atorgament, que no ha d’excedir els tres mesos des de 
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, i l’advertència que la manca 
de resolució dins d’aquest termini produeix efectes desestimatoris.  
i) Forma de pagament i, si escau, possibilitat d’efectuar pagaments parcials o 
bestretes.  
j) Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es 
concedeix la subvenció.  
k) Partida pressupostària on s’imputa l’import de la subvenció.  
l) La forma i la quantia de les garanties a favor de l’òrgan atorgant que han 
d’aportar els beneficiaris, si escau.  
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança general que, per sistemàtica, incorporen 
aspectes de la normativa directament aplicables a les subvencions que atorgui 
l’Ajuntament s’entén que són automàticament modificats en el moment en què es 
produeixi la modificació o derogació de la normativa esmentada.  
 
En el supòsit de modificació normativa, continuaran sent vigents els seus preceptes 
que siguin compatibles o permetin una interpretació harmònica amb els nous 
principis de la normativa resultant de la modificació practicada, mentre no hi hagi 
una adaptació expressa d’aquesta Ordenança.  
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  
 
Als procediments de concessió de subvencions ja iniciats a l’entrada en vigor 
d’aquesta Ordenança, els seran d’aplicació els acords adoptats en el moment del 
seu inici.  
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
 
Queden sense efecte totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al 
contingut d’aquesta Ordenança general. Específicament, es deroguen les Bases 
reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament del Canet de Mar 
modificades per acord del Ple municipal de data de 25 de març de 2004. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
En tot allò que no es reguli en aquesta Ordenança general, s’atendrà al que disposi 
la normativa invocada així com a la resta de normes de dret administratiu.”  
 
Vist l’informe de la secretària accidental, Cristina Cabruja i Sagré, emès en data 6 
d’octubre de 2017, el qual es transcriu a continuació: 
 

“Informe 70/2017 amb relació a l’aprovació de l’Ordenança municipal de 
subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de l’Ajuntament de Canet de Mar, vist 
l’esborrany d’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
per encàrrec de l’Alcaldia i de conformitat amb el que disposa l’article 179 del TRLMC, 
emet el següent 
 
Informe 
 
PRIMER. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves 
competències, pot promoure tot tipus d'activitats i prestar quants serveis contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.  
 
Com a Administracions Públiques, corresponen als ens locals territorials de Catalunya, en 
l'àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació de règim 
local, la potestat reglamentària i la d'autoorganització. 
 
L'instrument adequat per regular l’atorgament de subvencions és l'aprovació d'una 
ordenança municipal, disposició administrativa de rang inferior a la Llei, d'exclusiva i 
millor aplicació en aquest municipi, que completi la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei general de subvencions. 
 
SEGON. La Legislació aplicable és la següent: 
 
- Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMC). 
 

- Els articles 58 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats 
Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS). 
 

- Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local (LBRL). 

 
TERCER. Durant tot el procés d'aprovació de l’ordenança municipal de subvencions de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, haurà de complir-se amb les exigències de publicitat 
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activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en la normativa 
vigent en matèria de transparència. 
 
QUART. L'aprovació de les Ordenances locals i reglaments, de conformitat amb l'article 
178 del TRLMC, l'article 49 de la LBRL, i els articles 60 i següents del ROAS, s'ajustarà al 
següent procediment: 
 
A. Mitjançant Provisió d'Alcaldia s'ha d'iniciar l'expedient per a l'aprovació de l’ordenança 
municipal de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar, designant-se una Comissió 
d'estudi per redactar el text de l'avantprojecte de l’ordenança; aquesta Comissió estarà 
integrada per membres de la Corporació i personal tècnic, propi o aliè a aquesta, sota la 
presidència d'un d'aquells i podrà proposar que s'encomanin a aquesta fi estudis, 
informes o Dictàmens a professionals aliens a l'Entitat. 
 
B. Elaborat i rebut l'avantprojecte de l'Ordenança municipal o reglament regulador, 
correspondrà l'aprovació inicial del mateix al Ple de l'Entitat Local, previ dictamen de la 
Comissió Informativa, obrint-se període d'informació pública, per un termini mínim de 
trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i 
en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar 
l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. Així 
mateix, es concedirà audiència a aquells veïns o Associacions que hagin exercit la 
iniciativa per a la formació de l'Ordenança. 
 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament a l’adreça www.canetdemar.cat. 
 
C. Conclòs el període d'informació pública i audiència dels interessats, les reclamacions i 
suggeriments presentats hauran d'enviar-se a la Comissió Informativa oportuna o 
creada a l'afecte, que estimarà o desestimarà total o parcialment les mateixes i 
formularà la corresponent proposta d'aprovació de l'Ordenança, que serà definitivament 
aprovada pel Ple de l'Entitat Local. 
 
D. En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial 
d'aquesta ordenança en el termini d'informació pública i audiència dels interessats, 
l'Acord d'aprovació inicial s'elevarà a definitiu, estenent-se per aquesta Secretaria 
certificació que acrediti aquesta circumstància.  
 
I. L'Acord d'aprovació definitiva de l’ordenança (exprés o tàcit) correspondrà al Ple de 
l'Entitat Local, amb el text de la mateixa, ha de publicar-se completament per al seu 
general coneixement en el Butlletí Oficial de la Província, no produint l'Ordenança efectes 
jurídics en tant no hagin transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà al de la 
publicació; així mateix, ha d’inserir-se en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, anunciant-
se la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el 
text en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament a l’adreça www.canetdemar.cat. 
 
F. L'Ajuntament ha de remetre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, l'Acord d’aprovació definitiva i 
còpia íntegra i fefaent del text de l'Ordenança o, si escau, la certificació que acrediti 
l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada dels 
mateixos. 
 
Aquest és l’informe que lliuro a Canet de Mar, a la data de signatura electrònica.” 
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Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 11 
d’octubre de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per nou vots a 
favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet 
Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia 
Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto i Quirze Planet Rovira, i set abstencions 
dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, 
Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Marc Jiménez 
Torres: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu o qualsevol altre anàleg, de l’Ajuntament de Canet de Mar, que es transcriu 
en el cos d’aquest acord. 
 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta modificació a informació pública i 
audiència als interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i 
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el 
Punt Avui, el tauler d’anuncis d’aquesta corporació i el web municipal, transcorregut 
el qual sense haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada 
definitivament sense necessitat de nou acord. El termini començarà a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació al BOP. 
 
TERCER.- Aprovada definitivament, aquesta modificació es publicarà íntegrament 
en el BOP i entrarà en vigor de conformitat amb el que disposa l’article 66.2 del 
ROAS. Així mateix, s’inserirà l’anunci en el tauler de la corporació i en el DOGC, on 
s’anunciarà la referència al BOP en el qual s’hagués publicat íntegrament el text. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma, dins del termini dels 15 dies següents a la seva aprovació definitiva. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinent d’alcalde de Participació Ciutadana, Igualtat i 
Noves Tecnologies, explica que aquesta ordenança té l’objectiu de posar unes bases 
de regulació i fixar el procediment per atorgar les subvencions a les entitats del 
poble. Aquesta ordenança s’havia d’adequar a la nova normativa i, per tant, han 
cregut convenient modificar-la. Han decidit fer-ho ara, perquè a principis d’any ja 
estarà en vigor i, així, començar l’any 2018 amb aquesta nova ordenança. 
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6.- APROVACIÓ DE BAIXES D’OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE 
PAGAMENT D’EXERCICICS ANTERIORS DEL PRESSUPOST DE L’ORGANISME 
AUTÒNOM DE RÀDIO CANET PER ERRORS COMPTABLES 
 
Vist l’informe d’intervenció de 18 de setembre de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
 

«D'acord amb les funcions previstes en l’article 6è del Reial Decret 1174/1987, de 18 
de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, emet el següent 

 
INFORME 

 
Assumpte: Baixes d’obligacions reconegudes pendents de pagament 
d’exercicis tancats per errors comptables, de l’Organisme autònom Ràdio 
Canet 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
Primer.- En el compte 401 “creditors per obligacions reconegudes d’exercicis tancats” 
de l’Organisme autònom Ràdio Canet existeixen saldos d’obligacions pendents de 
pagament per un import total de 814,64 euros, corresponents a 5 operacions que, 
segons els antecedents reunits pels serveis d’intervenció-tresoreria, tenen el seu 
origen errors de comptabilització. Aquests errors responen a la següent casuística: 
 
• Duplicitat amb altres operacions de l’Ajuntament 
• Factures rebutjades i/o abonaments mal comptabilitzats 
• Pagaments per compensació mal comptabilitzat 
• Anul·lacions de factures amb retencions d’IRPF mal comptabilitzades 
• Càrrecs en compte mal comptabilitzats 

 
El detall d’aquestes operacions i les incidències que s’han pogut verificar es contenen 
en la relació annexa. 
 

Justifica
nt Descripció 

Impor
t 
factur
a 

Data 
document 

Data 
registre 

Import 
pendent 
de 
pagamen
t Obligació 

F/2003/1
0 Material oficina 359,14 31/10/2003  359,14 220030000533 
F/2004/1
9 

Material vari Ràdio 
Canet 126,15 08/10/2004 31/12/2004 126,15 220040000508 

F/2007/1
4 

Material vari Ràdio 
Canet 196,04 31/03/2007 31/03/2007 196,04 220070000166 

F/2005/9
19 Material Radio Canet 24,50 31/03/2005 20/07/2005 24,50 220050000205 
F/2005/9
18 Material Ràdio Canet 108,81 28/02/2005 20/07/2005 108,81 220050000204 

 

   Incidències 

Obligació 
Docum
ento Tercer (1) (2) (3) (4) (5) 

22030000533  Llibreria Traços  x    
220040000508 8834 Fustes Est S.A.  x    
220070000166 169835 Comercial Iluro S.A.  x    
220050000205 129639 Comercial Iluro S.A.  x    
220050000204 127874 Comercial Iluro S.A.  x    

 



Ref: S/iu 

188 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

Nota: 
 

(1) Pagaments per compensació mal comptabilitzat 
(2) Duplicitat amb altres operacions de l’Ajuntament 
(3) Càrrec en compte mal aplicat a pressupost 
(4) Error material en comptabilització d’import o error d’arrodoniment 
(5) Incidències derivades d’anul·lació de factures amb retenció d’IRPF 

 
II.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primer.- Segons el quadre de comptes del Pla de Comptabilitat Pública adaptat a 
l’Administració local, el compte 401 “creditors per obligacions reconegudes netes. 
Pressupostos d’exercicis tancats”, recull a 1 de gener el saldo d’obligacions 
reconegudes amb càrrec als pressupostos vigents en exercicis anteriors, quin 
pagament no ha estat efectiu a 31 de desembre de l’exercici anterior. 
 
Funcionarà en el passiu corrent del balanç, en epígraf IV creditors i altres comptes a 
pagar a curt termini, llevat del subcompte 4012 deutes amb entitats del grup, 
multigrup i associats que figurarà en l’epígraf III deutes amb entitats del grup, 
multigrup i associats a curt termini i el subcompte 4013 altres deutes, que figurarà en 
el epígraf II deutes a curt termini. 
 
La suma del seu haver indicarà el total d’obligacions reconegudes amb càrrec a 
pressupostos d’exercicis tancats quin pagament no s’ha fet efectiu al finalitzar l’exercici 
anterior i que no han estat anul·lades o condonades durant l’exercici. La del deure, el 
total d’obligacions de pressupostos tancats cancel·lades durant l’exercici, bé per 
pagament, per prescripció. 
 
El seu saldo, creditor, recollirà el total d’obligacions pendents de pagament 
corresponents a pressupostos tancats. 
 
Així mateix, s’integra en el càlcul del Romanent de tresoreria, a través del component 
“obligacions pendents de pagament d’exercicis tancats”. 
 
Segon.- L’existència de saldos d’obligacions pendents de pagament resultants d’errors 
comptables lesiona el principi d’imatge fidel que ha de presidir la gestió comptable de 
les entitats locals, atès que distorsiona el càlcul de: 
 
a) Romanent de tresoreria (component obligacions pendents de pagament) 
b) Els indicadors de morositat de la Llei 15/2010, de 5 de juliol (component període 
mig de pendent de pagament), 
c) El període mig de pagaments (ràtio de les operacions pendents de pagament) 
Per tant, un cop detectats, és necessari procedir a la seva anul·lació. 
 
Tercera.- D’acord amb la interpretació formulada pel Tribunal de Comptes, correspon 
al Ple l’anul·lació d’obligacions d’exercicis tancats, per haver estat prèviament 
reflectides en els comptes generals aprovats per aquest òrgan. 
 
Tot això és el que s’informa als efectes oportuns, sense perjudici d’opinió millor 
fonamentada en Dret.» 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 11 
d’octubre de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Per tot això, i en virtut de les facultats atribuïdes per l’article 21.1.s) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per dotze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, 
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Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, Quirze 
Planet Rovira, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Marc Jiménez Torres, i 
quatre abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, 
Àngel López Solà i Esther Agulló Renau: 
 
PRIMER.- Anul·lar, per concurrència d’errors comptables, les obligacions pendents 
de pagament de l’Organisme autònom Ràdio Canet comprensiva de 5 operacions 
per un import global de 814,64 euros que es relacionen a continuació: 
 

Justificant Descripció 
 Import 
factura 

 Import 
pendent 
Pagame
nt Obligació Tercer Nombre 

F/2003/234 Material oficina 359,14 359,14 22030000533 G59171264 Llibreria Traços 

F/2004/19 
Material Ràdio 
Canet 126,15 126,15 220040000508 A58193418 Fustes Est S.A. 

F/2005/918 
Material Ràdio 
Canet 108,81 108,81 220050000204 A08367468 

Comercial Iluro 
S.A. 

F/2005/919 
Material Ràdio 
Canet 24,50 24,50 220050000205 A08367468 

Comercial Iluro 
S.A. 

F/2007/14 
Material Ràdio 
Canet 196,04 196,04 220070000166 A08367468 

Comercial Iluro 
S.A. 

 
SEGON.- Ordenar a la Intervenció municipal que doni de baixa en comptabilitat els 
saldos anul·lats. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que es 
donen de baixa unes obligacions reconegudes però que, de fet, figuraven com 
errors. Un cop detectades, és necessari fer-ne l’anul·lació perquè això afecta 
negativament i distorsiona el romanent de Tresoreria, els indicadors de morositat i 
el període dels pagaments. El motiu principal és que aquestes factures estaven 
duplicades. Cal dir també que aquest filtratge es fa només a l’Organisme Autònom 
Ràdio Canet. 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL DISSOLUCIÓ DE L’OA RÀDIO CANET AMB EFECTES 
31.12.2017 
 
Atès que amb data 22 d’agost de 2001, la Comissió de Govern es va donar per 
assabentada de l’aprovació definitiva de la constitució i dels Estatuts reguladors de 
l'Organisme Autònom Local denominat «Ràdio Canet», en virtut dels articles 
85.2.A.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 
85.c) del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 
17 de juny de 1955, que gaudeix de personalitat jurídica pròpia, sota la tutela de 
l'Ens fundador. 
 
Atès que s’ha constatat la impossibilitat de gestionar el servei de manera autònoma 
i descentralitzada, la qual cosa comporta una dependència dels serveis tècnics 
municipals i una duplicitat administrativa, no complint-se els objectius d'agilitat i 
eficàcia establerts en el seu moment per prestar el servei públic. 
 
Vist l’informe núm. 67/2017 emès per la secretària acctal. de la Corporació el 
contingut literal del qual és el següent: 
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“Informe 67/2017 en relació al procediment i legislació aplicable en un 
expedient per a la dissolució i extinció de l’Organisme Autònom Local Ràdio 
Canet. 
 
D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 30 de setembre de 
2017, i en compliment de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 
de setembre, en relació amb l'expedient de dissolució de l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet, emeto el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER.- En data 13 de febrer de 2017, la secretària municipal, Núria Mompel i 
Tusell, va emetre l’informe de secretaria núm. 4/2017 en relació a la incoació de 
l’expedient per a la dissolució i extinció de l’OAL Ràdio Canet, el qual es transcriu a 
continuació: 
 
“Informe 4/2017 de la secretària en relació al procediment legal a seguir en 
un expedient per a la dissolució i extinció de l’Organisme Autònom Local 
Ràdio Canet. 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en virtut de l'article 
3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, en relació a la incoació de 
l’expedient per a la dissolució i extinció de l’OAL Ràdio Canet, emeto el següent: 
 
INFORME 
 
ANTECEDENTS 
 
I. El Ple de l'Ajuntament de Canet de Mar, en la seva sessió de 22 d’agost de 2001, va 
donar-se per assabentat de l’aprovació definitiva de la constitució i dels Estatuts 
reguladors de l'Organisme Autònom denominat «Ràdio Canet» i van ser publicats en el 
Butlletí Oficial de Barcelona núm. 221, de 14 de setembre de 2001.  
 
Segons el que es disposà en l'art. 2 dels Estatuts, l'Ajuntament de Canet de Mar 
constituïa el Servei Municipal de Ràdio Municipal, com emissora de freqüència 
modulada de caràcter institucional. 
 
II. Des d’ençà i fins a l’actualitat, l'Ajuntament gestiona directament el servei 
municipal de ràdio a través de l'Organisme Autònom Local denominat «Ràdio Canet», 
regulat per la normativa legal aplicable als organismes autònoms i pels propis estatuts. 
 
III.- La gestió directa d'un servei públic a través d'un Organisme Autònom Municipal 
comporta un major nivell d'autonomia del servei i possibilita una gestió administrativa 
més àgil i eficaç, sense oblidar que en la gestió del servei ha de garantir-se la 
participació dels organismes públics i privats. 
 
No obstant això, la realitat no ha estat així ja que, el funcionament de l’OA no ha 
complert en diverses ocasions ni l'estipulat en els Estatuts ni els procediments 
administratius previstos en la normativa aplicable, per la qual cosa els departaments 
de secretaria i intervenció de l'Ajuntament han detectat nombroses deficiències. 
 
D'altra banda, l’OA no compleix les seves funcions quant a gestionar el servei de 
manera autònoma i descentralitzada, la qual cosa comporta una dependència dels 
serveis tècnics municipals i una duplicitat administrativa. En conseqüència, no es 
compleixen els objectius d'agilitat i eficàcia establerts en el seu moment per prestar el 
servei públic. Davant la falta de mitjans humans i materials de l'Organisme Autònom, 
resulta imprescindible la participació dels tècnics municipals pel que, en nombroses 
ocasions, els tècnics municipals han d'intervenir per suplir aquestes deficiències. Però 
és que, en ocasions, ni tan sols coneixen els procediments i dinàmiques que se 
segueixen, la qual cosa dificulta a l'Ajuntament la realització de les tasques de 
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direcció, vigilància i control. Això és precisament el que s'ha plantejat i el que vol 
evitar-se, doncs s’ha constatat al llarg d’aquests anys que la creació de l’OA ha 
suposat una decisió organitzativa costosa atès que ha comportat en nombrosos casos 
duplicitat d'estructures i la renúncia a aprofitar els avantatges de l’organització matriu 
ja constituïda (divisió del treball, especialització i professionalització, economies 
d'escala i optimització de recursos, entre les més significatives). 
 
Així mateix s’ha constatat les dificultats evidents per fer front als requeriments 
derivats de la complexitat de la contractació de béns i serveis, de la gestió dels seus 
recursos humans i de la logística. 
 
Especial complexitat ha revestit durant aquest temps la temàtica relativa als processos 
decisoris de l’OA (nomenament dels membres representants del Consell de Govern, 
inexistència d’un reglament de funcionament intern etc.) 
 
En resum, malgrat l’OA es va concebre com una opció de simplificació, en tractar-se 
d'una entitat pública, i el seu funcionament estar sotmès a regles formals, rígides i 
complexes fruit de la normativa pròpia de l’Administració matriu, la realitat ha estat 
diferent a la voluntat fundacional. 
 
IV. En conseqüència, el govern municipal s’està plantejant revisar el model de gestió 
del servei i és per això que s’ha encarregat l’emissió del present informe. El que es 
pretén és no gestionar aquest servei públic de competència local a través de 
l'Organisme Autònom Municipal (articles 85.2.A.b) i 85.bis de la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases de Règim Local), sinó fer-ho directament a través de 
l'Ajuntament (art. 85.2.A.a de el mateix text legal). 
 
V. Tenint en compte tot l'exposat, i per valorar políticament la conveniència i la 
oportunitat d’incoar un expedient per a la dissolució de l'Organisme Autònom Local 
«Ràdio Canet» l’alcaldessa ha sol·licitat informe a la funcionària que subscriu sobre el 
procediment que caldria seguir. 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) 

 
- 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 (TRLMRLC) 
 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) 
 

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP) 
 

- Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 

 
III.- FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Règim jurídic d’aplicació i procediment a seguir 
 
Amb caràcter general, i per a l'extinció de l’OA s’hauran d'observar les mateixes 
formalitats exigides que per a la seva constitució. Sobre els OA la legislació bàsica és 
extremadament parca, doncs es limita a consignar que “la seva creació, modificació, 
refundació i supressió correspondrà al Ple de l'entitat local, qui aprovarà els seus 
estatuts” (LBRL, 85bis.1.a), sense afegir esment als tràmits per a fer-ho. La vinculació 
de la creació d'aquests organismes amb els seus estatuts i la naturalesa reglamentària 
d'aquests, avalen la tesi que el procediment a seguir és el propi d'ordenances i 
reglaments (LBRL 49). 
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De conformitat amb allò estipulat en l'art. 22.2.f) LRBRL, correspon al Ple de la 
Corporació l'aprovació de les formes de gestió dels serveis. 
 
D'acord al que es disposa en l’art. 85.bis de la LRBRL, en la gestió de serveis de la 
competència local mitjançant Organismes Autònoms Locals, correspondrà al Ple de la 
Corporació la seva creació, modificació, refundació i supressió. En aquest mateix 
sentit, ho estipula 201 ROAS. 
 
El ROAS, pel que fa a l’extinció de l’OA només exigeix estrictament acord del Ple de la 
Corporació (art. 208.a), però caldrà estar, així mateix, a allò que preveuen els propis 
Estatuts de l’OA ( art. 7.t) quan determinen que el Consell de Govern és l’òrgan 
competent per a aprovar i proposar al Ple municipal la dissolució de l’OA. 
 
Així, a grans trets, l’ extinció de l’OA exigirà el compliment dels tràmits que 
s’especifiquen a continuació (art. 201 ROAS): 
 
1r. Aprovació per part del Consell de Govern de l’OA Ràdio Canet de l’extinció de l’OA. 
 
2on. Aprovació inicial pel ple de l'entitat local de l'extinció de l'organisme. 
 
3er. Informació pública per un termini de trenta dies (previ anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província, BOP), per a examen i presentació d'al·legacions i suggeriments. 
 
4r. Aprovació definitiva, amb resolució de les al·legacions i els suggeriments formulats, 
en el termini de tres mesos a comptar des de l'acord d'aprovació inicial, en el cas que 
s'haguessin presentat, doncs en cas contrari, i d'haver-se previst, s'entendria elevada 
a definitiva l'aprovació inicial. 
 
5è. Completats els tràmits anteriors, l'anunci de l'extinció del OA ha de ser publicat en 
el BOP i inserir una referència d'aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC). 
 
6è. Publicada l'extinció del OA, haurà d'inscriure's aquesta en la secció complementària 
del Registre d'ens locals de Catalunya depenent del Departament de Governació. 
 
En relació amb els efectes de l'extinció del OA, el ROAS fixa les determinacions 
següents (article 206): 
 
“1. L'extinció de l'organisme autònom comportarà que els seus béns, drets i 
obligacions s'incorporin al patrimoni de l'entitat local, la qual el succeirà universalment. 
 
2. Els béns que formen part de l'actiu, donada la seva naturalesa, s'incorporaran al 
domini públic o als béns patrimonials de l'entitat local. 
 
3. Els béns procedents de donació o fundació rebran la destinació prevista pels 
donants o fundadors.” 
 
Sobre tals determinacions es troba a faltar l'exigència respecte a si l'extinció de l’OA 
comportarà o no l'assumpció, total o parcial, de l'activitat per l'Administració matriu, o 
si se cessa en el seu exercici. Dit això, és obvi que la previsió general de successió i 
subrogació de l'Administració matriu en els drets i obligacions del OA redueix les 
incerteses sobre el procés de la seva extinció.  
 
Tenint en compte el caràcter reglamentari dels estatuts que regulen l’OA, la seva 
dissolució haurà d'ajustar-se a les mateixes exigències que els reglaments municipals. 
Per tant, d'acord amb l'estipulat en l'art. 49 de la LRBRL, haurà d'ajustar-se al següent 
procediment: 
 
a) Aprovació inicial per part del Ple de la Corporació. 
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b) Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies per a 
la presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini i 
aprovació definitiva pel Ple. En el cas que no s'hagués presentat cap reclamació o 
suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional. 
 
El quòrum necessari per aprovar l'acord serà de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la Corporació, en el present cas, mínim de 9 vots, d’acord amb allò 
que preveu l’art. 47.2.k) in fine LRBRL. Per la seva banda, l'art. 34 dels Estatuts de 
l'Organisme Autònom Municipal, estableix que aquest s’extingirà en els casos 
següents: 
 
a) Per acord unànime del Ple de la Corporació, quan es consideri convenient gestionar 
el servei per un altre modalitat diferent, entre les previstes legalment. 
 
b) Per la impossibilitat del compliment del servei d’emissora de Ràdio municipal, amb 
el previ acord unànime del Ple Municipal. 
 
c) Per acord del Ple de la Corporació quan l’Organisme aprovi amb els requisits 
assenyalats en aquests estatuts de la proposta al Ple Municipal per a la seva 
dissolució. 
 
Tenint en compte que una disposició reglamentària no pot contradir una norma amb 
rang de llei, en ares als principis de legalitat, jerarquia normativa i seguretat jurídica, 
és pel que la previsió de la unanimitat del Ple continguda en els estatuts s’hauria de 
tenir per no posada i considerar el quòrum l’exigit per l’art. 47.2.k) LRBRL. 
 
Així mateix, l'art. 35 dels Estatuts estableix que els efectes de l’extinció són: 
 
a) Que els seus bens, drets i obligacions s’incorporen al patrimoni de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, el qual el succeeix universalment. 
 
b) Que els bens que formen part de l’actiu, atesa la seva naturalesa, s’han d’incorporar 
al domini públic o als bens patrimonials de l’Ajuntament. 
 
c) Els bens procedents d’una donació o fundació han de rebre la destinació que hagin 
previst els donants o els fundadors. 
 
Finalment, quant a la seva entrada en vigor dels acords que es poguessin adoptar, 
haurà de complir-se els tràmits previstos en l'art. 70.2 LRBRL. 
 
Segon.- Situació del personal de l’OA a extingir 
 
D'acord a l'establert en l'art. 81.2 del TREBEP, de manera motivada, les 
Administracions Públiques podran traslladar els seus funcionaris, per necessitats de 
servei o funcionals, a unitats, departaments o organismes públics o entitats diferents 
als de la seva destinació, respectant les seves retribucions, condicions essencials de 
treball, modificant, si escau, l'adscripció dels llocs de treball dels quals siguin titulars.  
 
Així mateix, d'acord a l'establert en l'art. 44 del TRET, l'Ajuntament de Canet de Mar 
ha de subrogar-se en els drets i obligacions laborals i de la Seguretat Social de 
l'organisme autònom, així com en aquelles obligacions que aquest hagués contret en 
matèria de protecció social complementària. 
 
El personal de l'Organisme Autònom doncs, un cop extingit i pel cas que l’Ajuntament 
continuï presentant el servei de forma directa, s'integrarà en la plantilla de 
l'Ajuntament de de Canet de Mar. Per tant, en aquest escenari, els empleats de 
l'Organisme Autònom Local passarien a ser emprats municipals, en els mateixos 
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termes de la seva adscripció anterior a l’OA, mantenint la categoria professional, 
condicions laborals, règim de retribució, etc. que tinguessin, encara que pugui 
modificar-se l'adscripció dels seus llocs amb posterioritat. Tot això sense perjudici de 
les revisions de valoració i funcionals que poguessin donar-se com a conseqüència de 
les modificacions dels llocs de treball per la reorganització futura dels empleats i la 
seva integració en la plantilla municipal. 
 
I és que, la desaparició del tràfic jurídic de l’OA que existia com a persona jurídico-
pública amb personalitat pròpia no suposa, automàticament, l'extinció de les 
corresponents relacions de treball; doncs el normal és que continuïn prestant-se les 
corresponents activitats administratives o serveis públics, per part d'una altra entitat 
jurídic-pública o jurídic-privada, que se subrogarà ex lege en les corresponents 
relacions laborals de donar-se els pressupostos de l'art. 44 de l'Estatut dels 
Treballadors. De fet, no falten en la doctrina judicial exemples de dissolució d’OA 
creats per Ajuntaments que no suposen l'extinció de les corresponents relacions 
laborals, sinó la continuïtat de les mateixes com a conseqüència de la subrogació 
operada ex art. 44 ET. 
 
Només si no operés la subrogació per llei, per conveni col·lectiu o per contractació 
administrativa, l'extinció de la personalitat jurídica de l'organització pública que sigui 
donaria lloc a l'extinció de les corresponents relacions laborals individuals, tal com 
disposa l'art. 49.1.g) TRET, que exigeix seguir els tràmits propis de l'acomiadament 
col·lectiu de l'art. 51 TRET.  
 
Com recorda la STSJ de Madrid de 26 de març de 2007, «...era preceptiva la 
tramitació del ERE d'acord amb el previst en l'art. 49.1.g) ET i art. 21 RD 43/1996, per 
ser l'expedient obligatori en cas d'extinció de la personalitat jurídica del 
contractant...». 
 
Tercer: Possible acord definitiu de dissolució i extinció de l’OA 
 
A efectes de major simplificació a continuació s’esmenta la part dispositiva d’un 
possible acord definitiu d’aprovació de la dissolució i extinció de l’OA, una vegada 
acabats els tràmits d’aprovació interna per part de l’òrgan de govern de l’OA, 
d’aprovació inicial per part del Ple de la Corporació i una vegada finalitzada la 
informació pública: 
 
“Primer: Aprovar la dissolució de l'Organisme Autònom Local «Ràdio Canet» i la 
derogació dels seus Estatuts, seguint la tramitació prevista en l'art. 49 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril. 
 
Establir com a data d'efectes de la dissolució de l'Organisme Autònom i la seva plena 
integració a l'estructura municipal el dia........ (a determinar) o, si escau, la data 
d'aprovació definitiva de l'acord, si fos posterior, tenint en compte en tot cas que, a 
l'efecte de la seva entrada en vigor, hauran de complir-se els tràmits previstos en l'art. 
70.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Segon: A la data de la dissolució de l'Organisme Autònom, l'Ajuntament de Canet de 
Mar assumirà el servei de ràdio municipal, en la modalitat de gestió directa, sense 
organització instrumental, sota la direcció i inspecció del regidor competent en matèria 
de comunicació, constituint un Consell Regulador corresponent. 
 
(Garantir, a més de la participació de la representació municipal, la participació així 
mateix dels representants de l'actual Consell de Govern.) Opcional 
 
Tercer: Nomenar a la regidora competent en matèria de comunicació coordinadora de 
les actuacions materials necessàries per dur a terme la transferència de la gestió. 
 
Quart: Disposar que l'Ajuntament de Canet de Mar assumeixi sota la seva 
responsabilitat, els drets i obligacions que quedin pendents a la data de la dissolució 
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de l'Organisme Autònom. Per tant, l'Ajuntament de Canet de Mar se subrogarà en els 
contractes i convenis que l’OA Ràdio Canet tingués en vigor a aquesta data. 
 
Cinquè: Extingir l'adscripció dels béns que l'Ajuntament de Canet de Mar hagués 
realitzat a favor de l’OA Ràdio Canet per aconseguir els seus objectius i realitzar una 
prestació adequada de serveis. 
 
Aprovar la successió de l'Ajuntament de Canet de Mar amb caràcter de titular, i la 
reversió de tots aquells béns que l'organisme autònom Ràdio Canet hagués pogut 
obtenir sota qualsevol títol legal, incloent tots els recursos i drets que pogués ostentar 
al moment de la seva dissolució. 
 
Habilitar a l'alcaldessa de Canet de Mar per a la signatura de la recepció formal dels 
esmentats béns. 
 
Sisè: Integrar al pressupost de l'Ajuntament de Canet de Mar els drets i obligacions 
adquirits per l’OA Ràdio Canet en el seu nom i que poguessin estar pendents de 
cobrament i abonament en el moment de la dissolució de l'organisme autònom. 
 
Setè: Cancel·lar i tancar els comptes bancaris que pogués tenir l’OA Ràdio Canet en el 
moment de la dissolució de l'organisme autònom i traspassar els saldos als comptes 
operatius de titularitat de l'Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Vuitè: Integrar en la plantilla municipal al personal que, a la data de la dissolució de 
l'organisme autònom estigués adscrit a l’OA Ràdio Canet, respectant la seva categoria 
professional, nivell retributiu, condicions laborals, antiguitat i altres reconeixements 
específics. Tot això sense perjudici de les revisions de valoració i funcionals que 
poguessin donar-se com a conseqüència de les modificacions dels llocs de treball per la 
reorganització futura dels empleats i la seva integració en la plantilla municipal. 
 
Així mateix, integrar les places i llocs dels empleats de l'organisme autònom en la 
relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Novè: S'entendrà subrogat a l'Ajuntament de Canet de Mar la titularitat dels fitxers de 
dades que, fins avui, estaven declarats en l'organisme autònom «Ràdio Canet», 
realitzant la comunicació oportuna a l'Agència Catalana Basca de Protecció de Dades 
(ACPD), a l'efecte de que els titulars de les dades corresponents puguin exercir els 
seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el propi Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
Desè: En compliment de l'establert en l'art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, publicar aquest acord en el BOP i inserir una 
referència d'aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC). 
 
Publicada l'extinció del l’Organisme Autònom, haurà d'inscriure's aquesta en la secció 
complementària del Registre d'ens locals de Catalunya depenent del Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Peu de recurs de l’edicte d’aprovació definitiva: 
 
“Aquest acord entrarà en vigor en el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, 
del 2 d'abril, per la qual s'aproven les Bases del Règim Local, i en cap cas abans de la 
publicació i de l'entrada en vigor del pressupost, de la plantilla orgànica i de la relació 
de llocs de treball de l'Ajuntament. 
 
Aquest acord és definitiu i posa fi a la via administrativa. En cas de disconformitat, 
podrà presentar-se un recurs davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en un termini de dos mesos a partir de l'endemà al 
de la publicació del present anunci.” 
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SEGON.- L’acord d’aprovació definitiva de dissolució de l’Organisme Autònom es 
comunicarà, a banda de al Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació d'Hisenda, a l'Institut Nacional 
d'Estadística i a la Seguretat Social per donar de baixa a l'empresa. A més a més, cal 
tenir en compte que la dissolució de l’Organisme Autònom Ràdio Canet porta 
aparellada la tramitació dels següents expedients: 

 
— Aprovació del Compte General de l'Organisme Autònom. 
— Derogació de la normativa tributària, és a dir, les taxes i preus públics que 

percebés l'Organisme. 
— Aprovació de les ordenances fiscals municipals adequades a la nova forma de 

gestió del servei. 
— Com ja esmenta la secretària municipal en el seu informe, la successió conforme 

a l'Estatut dels Treballadors dels contractes de treball vigents.  
 
Aquest és l’informe que lliuro a Canet de Mar, a la data de signatura electrònica.” 

 
Vist l’informe emès, en data 5 d’octubre d’enguany, per l’interventor municipal, el 
contingut literal del qual és el següent: 
 

“Lluís Viñas Peitabí, Interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, d'acord amb 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, té a bé 
emetre el següent: 
 
INFORME 
 
ASSUMPTE: Dissolució de l’Organisme autònom Ràdio Canet 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
Per part de l’Alcaldia es sol·licita informe referit a la proposta de dissolució de 
l’Organisme autònom Ràdio Canet amb efectes 31 de desembre de 2017. 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local, articles 22.2.f, 85.2.A.b i 

85.bis. 
• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
• Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 

de març. 
• Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
• Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del 

model normal de comptabilitat local. 
 
III.-CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- A la data d’efectes de la dissolució -31 de desembre de 2017- l'Organisme 
procedirà a liquidar el pressupost de conformitat amb els articles 191 i 192 del TRLHL.  
 
Amb la mateixa data d’efectes es procedirà al tancament de l’exercici comptable, 
segons allò previst en l’article 200 i ss del TRLHL, i la regla 4a de la ICAL 2013. 
 
SEGON.- Els pressupostos tancats s'incorporaran com a Annex als pressupostos de 
l'Ajuntament. D'altra banda, els comptes es consolidaran amb les de l'Ajuntament i 
tots dos documents seran aprovats pel Ple Municipal. 
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TERCER.- En el pressupost general de l’Ajuntament per l’exercici 2018 s’hauran 
d’adoptar les mesures i consignar els crèdits necessaris per atendre les obligacions 
pròpies del servei que s’absorbeix de part de l’Ajuntament. 
 
QUART.- A 1 de gener de 2018 tots els béns i drets que es van adscriure a 
l'Organisme, i els obtinguts des de llavors per a la gestió del servei, a partir de la data 
d’efectes de la dissolució revertiran per al seu ús per l'Ajuntament. 
 
CINQUÈ.- La Intervenció realitzarà les tasques necessàries per integrar la comptabilitat 
de l’Organisme dins la comptabilitat municipal amb efectes 1 de gener de 2018. 
 
SISÈ.- Quant a la resta d’aspectes, es fa remissió a l’informe de Secretaria de data 5 
d’octubre de 2017. 
 
Tot això és el que s’informa, sense perjudici d’opinió millor fonamentada en Dret.” 

 
Atès que el Consell de Govern de l’Organisme Autònom Local de Ràdio Canet, en 
sessió de data 5 d’octubre de 2017 ha acordat aprovar la dissolució de l’Organisme 
Autònom Local de Ràdio Canet amb efectes a 31 de desembre de 2017, així com 
proposar la seva aprovació per part del Ple de la Corporació. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 11 
d’octubre de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Atès que aquesta és competència del Ple de la Corporació en virtut d’allò que 
disposa l’art. 22.2.f) i 85.bis. 1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia s’acorda per 
nou vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís 
Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, 
Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto i Quirze Planet Rovira, i set vots en 
contra dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López 
Solà, Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Marc 
Jiménez Torres: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la dissolució de l'Organisme Autònom Local amb 
efectes a 31 de desembre de 2017, en virtut de la proposta feta pel Consell de 
Govern del propi organisme, per haver-se constatat la impossibilitat de gestionar el 
servei de manera autònoma i descentralitzada, la qual cosa comporta una 
dependència dels serveis tècnics municipals i una duplicitat administrativa, no 
complint-se els objectius d'agilitat i eficàcia establerts en el seu moment per 
prestar el servei públic.  
 
SEGON.- Publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província per termini de 30 dies, 
per tal que es puguin presentar les al·legacions que s’estimin oportunes. 
 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament (https://www.canetdemar.cat) 
 
TERCER.- Gestionar el Servei, en endavant, de forma directa per part del propi 
Ajuntament, sense organització instrumental, sota la direcció i inspecció del regidor 
competent en matèria de comunicació,. 
 
QUART.- Succeir universalment l’Organisme per part de la Corporació, assumint els 
drets i obligacions de l'Organisme Autònom extingit pel propi Ajuntament. 
 

https://www.canetdemar.cat/


Ref: S/iu 

198 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

CINQUÈ.- Extingir l'adscripció dels béns que l'Ajuntament de Canet de Mar hagués 
realitzat a favor de l’OA Ràdio Canet per aconseguir els seus objectius i realitzar 
una prestació adequada de serveis. 
 
Aprovar la successió de l'Ajuntament de Canet de Mar amb caràcter de titular, i la 
reversió de tots aquells béns que l'organisme autònom Ràdio Canet hagués pogut 
obtenir sota qualsevol títol legal, incloent tots els recursos i drets que pogués 
ostentar al moment de la seva dissolució. 
 
Habilitar a l'alcaldessa de Canet de Mar per a la signatura de la recepció formal dels 
esmentats béns. 
 
SISÈ.- Integrar al pressupost de l'Ajuntament de Canet de Mar els drets i 
obligacions adquirits per l’OA Ràdio Canet en el seu nom i que poguessin estar 
pendents de cobrament i abonament en el moment de la dissolució de l'organisme 
autònom. 
 
SETÈ.- Cancel·lar i tancar els comptes bancaris que pogués tenir l’OA Ràdio Canet 
en el moment de la dissolució de l'organisme autònom i traspassar els saldos als 
comptes operatius de titularitat de l'Ajuntament de Canet de Mar. 
 
VUITÈ.- Integrar en la plantilla municipal al personal que, a la data de la dissolució 
de l'organisme autònom estigués adscrit a l’OA Ràdio Canet, respectant la seva 
categoria professional, nivell retributiu, condicions laborals, antiguitat i altres 
reconeixements específics. Tot això sense perjudici de les revisions de valoració i 
funcionals que poguessin donar-se com a conseqüència de les modificacions dels 
llocs de treball per la reorganització futura dels empleats i la seva integració en la 
plantilla municipal. 
 
Així mateix, integrar les places i llocs dels empleats de l'organisme autònom en la 
relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Canet de Mar. 
 
NOVÈ.- Donar trasllat per a la seva comunicació a la Delegació d'Hisenda, al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, a l'Institut Nacional d'Estadística i a la Seguretat Social, perquè 
realitzin les actuacions oportunes, una vegada conclòs l'expedient. 
 
DESÈ.- Facultar la Sra. alcaldessa perquè prengui totes les resolucions pertinents 
en relació amb l'expedient de dissolució de l'Organisme Autònom Local de Ràdio 
Canet. 
 
ONZÈ.- Aquest acord serà definitiu si no es presenten al·legacions en el termini 
d'informació pública. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports i adjunta a Comunicació, 
explica que ja fa gairebé un any que s’està parlant d’aquest assumpte. Comenta 
que per part de l’oposició s’han aportat poques propostes sobre aquest tema i a 
l’últim Consell de Govern es va aprovar aquesta dissolució. Amb el temps, la figura 
jurídica d’organisme autònom s’ha vist que no és eficient i amb els informes tant 
d’Intervenció i Secretaria, ha quedat clar que aquesta figura jurídica no és la més 
correcta. Així, doncs, es dissol aquest organisme i es passa a la gestió directa de la 
Ràdio, en un principi. I diu en un principi perquè s’ha d’estudiar quina és l’opció 
més adient. Al Consell de Govern ja van exposar que aquesta era la fórmula que es 
proposava en un primer moment, però que després, entre tots, s’hauria de discutir 
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què es faria. També s’ha parlat que és molt important que en cap moment la ràdio 
perdi la seva independència informativa i que per això s’ha de crear una comissió 
que vetlli per aquesta independència on hi hagi representats tots els actors, 
professionals del sector, societat i representants polítics. 
 
El senyor Marc Jiménez torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
el seu grup municipal votarà en contra d’aquest punt, pel mateix que ja van 
comenta a la Comissió Assessora i és que consideren que no s’hauria hagut de 
dissoldre l’organisme abans de saber quina era la fórmula òptima per tirar endavant 
la ràdio. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que, 
sense que serveixi de precedent, està d’acord amb el senyor Jiménez. Explica que 
aquest tema fa més d’un any que s’arrossega i el seu grup municipal més o menys 
a cada Ple van preguntant com està l’assumpte. Fins ara se’ls deia que s’estava 
treballant i ara, a l’últim Consell de Govern de Ràdio Canet es va posar sobre la 
taula la dissolució de l’organisme. Comenta que, tècnicament, és cert que un 
organisme autònom de només tres persones no és viable i que en el moment que 
es va crear entenien que es feia per tenir un volum més gran del que realment té. 
El fet, però, és que a Ràdio Canet han succeït moltes coses aquest darrer any i una 
de molt important pel seu grup és que el coordinador de Ràdio Canet ha estat 
rellevat i se li han donat altres tasques, tasques que no estan reflectides en el seu 
perfil de treball, ja que quan es va fer aquest canvi amb el coordinador fa un any, 
van demanar la fitxa de treball i encara hi consten les mateixes tasques que quan 
feia de coordinador de Ràdio Canet. Sincerament, comença a dubtar que aquest 
assumpte fes un any que s’estigués treballant. La sensació que tenen és que hi ha 
molts problemes embussats i no hi ha manera de solucionar-los i aquest n’és un i 
no és pas petit. Si el que es vol és donar el valor que es mereix la ràdio, no s’està 
fent de la millor manera possible. Explica que quan els van presentar la dissolució 
de l’Organisme Autònom entenien que també els presentarien una proposta de 
gestió i no hi és. Continuen veient que van posant pedaços perquè l’edifici no 
caigui, la qual cosa fa que no es doni el veritable valor d’aquesta ràdio. Amb això 
no vol dir que els professionals que l’estan tirant endavant no ho facin com ho han 
de fer, vol deixar clar que està parlant des del punt de vista polític. Per tot això, i 
perquè no saben quin projecte té aquest equip de govern per Ràdio Canet, hi 
votaran en contra. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que sincerament creia que no caldria que ell fes les explicacions de per què hi 
votaran en contra, ja que esperava que les explicacions que donaria la senyora 
Tamayo com a adjunta a l’Àrea de Comunicació, faria canviar el seu parer en 
aquest assumpte i faria canviar també la seva intervenció, però no ha estat així. 
Abans de dir res més, vol comentar que si el que es vol és que la ràdio no perdi 
pluralitat, primer s’hauria de plantejar un model on tots els grups municipals hi 
estiguin representats i després dissoldre l’organisme. Si es fa al revés sembla que 
prengui els membres de l’oposició per ximples. Dit això, aquest punt de l’ordre del 
dia demostra una vegada més la impunitat i el sectarisme. El fet és que fa un 
temps el grup municipal d’ERC defensava una cosa absolutament contrària a la que 
es porta a aprovació avui al Ple i vol deixar palesa aquesta manera de fer mala 
política encarnada en la figura de la senyora alcaldessa i amb un equip de govern a 
remolc d’una forma de governar totalment particular. El fet que s’elimini 
l’organisme autònom va molt més enllà, és una manera de fer política 
absolutament personal. El que fa l’equip de govern és nacionalitzar la ràdio i el seu 
organisme autònom, un organisme autònom amb molts defectes, un dels quals, per 
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exemple, és que estava políticament controlat per ERC des de fa molts i molts anys 
i molta part de la programació es feia, i es fa, amb paràmetres d’aquesta formació 
política, ara formació principal de l’Ajuntament, però que funcionava des de l’any 
2001, de manera que tots els grups representats a la corporació i la societat civil 
canetenca, com a mínim, aparentment, estaven representats i es donaven per 
assabentats dels canvis que es produïen a la ràdio. L’anterior govern, on també hi 
havia els companys de Canetencs Independents, amb un altre nom, i el PP, van 
proposar, a causa d’un dels molts defectes que van detectar a l’organisme 
autònom, externalitzar el servei, però sense treure protagonisme de decisió al 
mateix organisme autònom, per transformar la ràdio i fer-la més àgil i moderna. 
Això devia ser probablement cap a l’any 2012. Pregunta al grup municipal d’ERC si 
recorda el número que va muntar el seu representant a l’organisme autònom, el 
senyor Figuerola, clamant al cel que això no es podia fer perquè creien 
legítimament que era treure protagonisme i decisió a la ràdio. Han passat cinc anys 
i ara proposen eliminar l’organisme autònom per una sola raó, ja que no n’ha sabut 
trobar una altra i que s’exposa a la part dispositiva de la proposta i que també ha 
explicat la senyora Tamayo, que no és un organisme àgil, que des d’Intervenció i 
els serveis jurídics perden moltes hores amb aquest organisme i consideren que 
aquesta és una raó prou sòlida per eliminar aquest organisme. Davant d’aquest 
argument, no recorda si durant el govern del senyor Mas, Comunicació estava en 
mans del grup municipal d’ERC. En tot cas, sí que eren al govern, igual que el PSC, 
i pregunta a aquests grups si no es van adonar aleshores que hi havia aquest 
problema o és ara que han vist que hi ha problemes amb Intervenció i Secretaria. 
El seu grup municipal creu que la senyora alcaldessa té pànic, inusual en un càrrec 
públic, a la discrepància política i més si es dona dins la ràdio municipal. Aquests 
dos anys, la senyora alcaldessa ja s’ha encarregat dins l’organisme autònom de no 
fer cap cara a cara amb membres de l’oposició, de canviar formats de programes 
polítics que podien fer-li alguna crítica incòmoda i ara la solució passa perquè la 
ràdio estigui controlada per l’Ajuntament, o millor dit, pel govern. El PDeCAT entén 
que es fa un mal favor a la pluralitat del poble, la qual, millor o pitjor, es plasmava 
dins l’Organisme Autònom de Ràdio Canet. I enmig de tot això, l’antic coordinador 
va ser fulminat, l’últim ha plegat, una bona periodista també ha marxat i no es pot 
perdre de vista la inèrcia d’un seguit de baixes i canvis dins el funcionariat de la 
corporació. El seu grup vol fer un prec al grup municipal d’ERC, per acabar, i és que 
quan el grup d’ERC no estigui a govern, que tard o d’hora passarà, no qüestionin 
que aquells que estiguin en aquell moment al govern controlin la ràdio. També 
volen preguntar a la senyora alcaldessa que si l’argument per dissoldre l’organisme 
autònom és pels problemes que provoca a Intervenció i els serveis jurídics, perquè 
perden massa temps solucionant problemes d’un organisme, a priori autònom, què 
passarà amb la Fundació els Garrofers, la Residència Guillem Mas o una llarga llista 
d’entitats del poble que demanen permanentment, i lògicament, ajut als serveis 
jurídics municipals. També volen preguntar sobre els treballadors autònoms de la 
ràdio. Referent a aquest assumpte explica que quan el seu grup era a govern van 
solucionar una greu irregularitat de quan el grup municipal d’ERC estava governant 
anteriorment. Com que han treballat al costat de la senyora alcaldessa i saben la 
manera de fer, sospiten que el que passa és que, per la manera de fer política que 
té, li fa molta mandra que hi hagi actors secundaris entre les seves decisions o les 
decisions del govern i la responsabilitat que ostenta. D’aquí que a poc a poc, com 
avui es pot constatar, vagi laminant organismes que simplement creu que no són 
d’utilitat per desenvolupar les seves polítiques. Amb la resta del govern no ho fa 
perquè el necessita. Pels motius que acaba d’exposar, és evident que el seu grup 
municipal votarà en contra d’aquest assumpte. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que dissoldre l’Organisme Autònom de Ràdio Canet vol dir que es dissol l’estructura 
administrativa de la ràdio perquè, quan es va crear l’any 2002 amb molt bona 
intenció, en aquell moment es creaven diferents organismes autònoms a diferents 
municipis i l’estructura era suficient per a un bon funcionament. Més endavant, 
totes les noves normatives han provocat que aquests organismes autònoms petits 
no tinguin capacitat administrativa de gestió. No tenen secretari, ni interventor, ni 
tan sols un administratiu i tota aquesta gestió de l’organisme autònom, si no té una 
plantilla de com a mínim 30 persones, no es pot portar autònomament, com el nom 
mateix indica. Així, doncs, han optat per dissoldre la gestió d’aquest organisme i no 
pas l’autonomia de l’organisme. És curiós que es digui que Ràdio Canet sempre ha 
estat controlada per ERC i després es digui que és el grup d’ERC que la vol 
dissoldre perquè hi ha discrepàncies. O ha estat controlada pel grup d’ERC i 
aleshores no la dissoldrien, o no ha estat així. Com que el seu grup ha estat molts 
anys a l’oposició, tenen clar que els que fan funcionar Ràdio Canet són 
professionals i el seu grup els reconeix la professionalitat, malgrat que altres no ho 
facin. Entén que el grup municipal del PDeCAT tingui problemes per entendre 
aquest procés de dissolució, ja que algunes vegades el representant d’aquest grup 
municipal no ve a les reunions del Consell de Govern. En aquest Consell hi ha 
representació de tots els grups municipals i que el senyor Marín digui que la gestió 
de la ràdio no s’ha de portar entre tots i que què es farà, precisament és com s’està 
portant, al Consell hi ha el PDeCAT, la CUP, el PP, el PSC, Som Canet, Canetencs 
Independents i ERC, hi ha representants de tots els grups polítics i també de la 
societat civil. Explica que el que es va discutir en les últimes reunions del Consell de 
Govern en les quals el representant del PDeCAT no va assistir, és com es 
gestionarà aquesta comissió de la ràdio, que serà com l’òrgan executiu de la ràdio, 
es va discutir com aquesta comissió intentarà tenir una permanent més sòlida, més 
compacta, amb reunions més sovint, que donin peu al fet que aquest organisme 
tingui i continuï tenint independència respecte del govern municipal, ja que no té 
res a veure dissoldre un organisme autònom amb la independència de la política. 
De fet, l’any 2000 i 2001, tothom sabia com funcionava Ràdio Canet i per això en 
aquell moment es va pensar a crear un organisme autònom, però ara és impossible 
mantenir-lo perquè la feina que suposa té un cost molt alt. Vol acabar deixant clar 
que el seu grup creu en l’eficiència de la ràdio municipal. Una altra cosa és la gestió 
de la paperassa administrativa i aquesta part és la que es dissol. I això no vol dir 
que no hi hagi la possibilitat de crear un nou organisme, que s’ha comentat al 
Consell de Govern de la Ràdio on també es va demanar a l’oposició que exposessin 
els seus plantejaments, per recollir-los i unificar criteris de com es vol aquesta nova 
ràdio. Aquesta era la idea inicial del Consell, que entre tots es muntés aquesta nova 
gestió de Ràdio Canet, però si l’oposició s’estima més que la feina es faci des de 
l’alcaldessa, amb l’ajut de la tinenta d’alcalde adjunta a Comunicació i de la resta 
de membres del govern, ho faran. 
 
La senyora Tamayo havia demanat la paraula però explica que amb la intervenció 
del senyor Llovet ha quedat clar el que volia dir ella mateixa. Potser hi afegiria una 
cosa i és que el senyor Romero els ha acusat que es portava massa temps discutint 
aquest assumpte i ella considera que la dissolució d’un organisme autònom no és 
una cosa fàcil i no és cert que només es parlés en l’últim Consell de Govern, sinó 
que molt abans, diria que abans de l’estiu, ja es va començar a discutir. De fet, es 
va deixar passar l’estiu, precisament perquè es poguessin aportar idees per part 
dels diferents col·lectius que integren el Consell de Govern de Ràdio Canet. També 
voldria agrair, com ha fet el senyor Llovet i algun dels regidors que han parlat, la 
feina que estan fent els treballadors. Al senyor Marín li vol comentar que si el 
representant del seu grup municipal hagués estat a l’últim Consell de Govern de 
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Ràdio Canet hauria pogut sentir tot el que s’hi va exposar, com molt bé ha 
comentat el senyor Llovet. 
 
8.- MOCIÓ DE CONDEMNA VIOLÈNCIA INJUSTIFICADA DEL PASSAT 
DIUMENGE DIA 1 D’OCTUBRE DE 2017 
 
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya 
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns 
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la 
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns 
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i 
l’estat de setge i por. 
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Canet de Mar, per tretze vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel 
Serra Lerga, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, 
Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel 
López Solà, Esther Agulló Renau i Marc Jiménez Torres i tres vots en contra dels 
regidors Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels 
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes 
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, 
quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris. 
 
SEGON.- Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials 
d’ahir a Catalunya.  
 
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la 
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar 
en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la 
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats 
pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. 
 
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric 
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i 
desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i 
declarar-lo persona non grata al nostre municipi. 
 
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 
2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i 
l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el 
vot ja dipositat dins d’urnes requisades. 
 
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la 
comunitat internacional. 
 
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes 
estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i 
Parlament de Catalunya. 
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El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la 
moció. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
des del PSC condemnen de forma enèrgica les accions i l’ús de la força dels cossos i 
forces de seguretat de l’Estat que es van produir el passat 1 d’octubre. Se 
solidaritzen i mostren tot el seu suport als ciutadans i les ciutadanes que es van 
concentrar i manifestar de forma pacífica i en especial amb les persones que van 
resultar ferides. Demanen, tant al Govern espanyol com al Govern de la 
Generalitat, així com a tots els grups parlamentaris, tant al Congrés com al 
Parlament, que dialoguin. I aquí vol fer un incís, el temps s’està escurçant, però 
encara s’és a temps d’acordar i proposar una solució al conflicte que viu Catalunya. 
Per últim, ja que abans s’ha llegit un manifest, li agradaria dir que troben 
desmesurada la decisió judicial de presó preventiva dels presidents de l’ANC i 
d’Òmnium Cultural, mesures com aquestes nomes tensen encara més la situació 
que es viu a Catalunya i calen gestos de tots els actors per afavorir el diàleg. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.06 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental     L’alcaldessa, 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré     Blanca Arbell Brugarola 
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