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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE 
DATA 10 D'OCTUBRE DE 2019 

 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 19:30 
Hora que acaba: 20:10 
Lloc: Sala de Sessions 
 

PRESIDEIX 
 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA, ALCALDESSA 

 
ASSISTENTS 

 
 PERE XIRAU ESPARRECH 
 LLUIS LLOVET BAYER 
 JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
 ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
 RAQUEL SERRA LERGA 
 M. ASSUMPTA REVOLTÓS VAQUER 
 M. ÀNGELS ISART FALCETO 
 JOSEP TENAS SOLER 
 ANA MARIA CASAS DONADEU 
 MARIÁN GÓMEZ TÉLLEZ 
 SÍLVIA TAMAYO MATA 
 MIGUEL BORREGO GONZÁLEZ 
 JOSEP ANTONI MASSAGUÉ MUNTADA 
 JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 
 GEMMA BOSCH ALSINA 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Propostes 
 
1.1. Secretaria 
 
1.1.1. Aprovació de l'addenda al conveni de la delegació de competències al Consell 
Comarcal del Maresme per a la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD social i 
SAD dependència) 
 
1.1.2. Aprovació inicial Reglament intern sobre la utilització d'armes i eines d'ús policial 
en l'exercici de les seves funcions pels membres del cos de la Policia Local de Canet de 
Mar 
 
1.1.3. Proposta Ple ratificació acord canvi periodicitat JGL 
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1.2. Intervenció 
 
1.2.1. Proposta d'aprovació del Compte General 2017 
 
1.3. Tresoreria 
 
1.3.1. Proposta d'acord al Ple d'aprovació de les modificacions de l'ordenança general 
reguladora de preus públics que hagin d'entrar en vigor a 01/01/2020 
 
1.3.2. Proposta al Ple d’aprovació provisional de modificacions d’ordenances fiscals que 
han d’entrar en vigor a 01/01/2020 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa obre la sessió i dona la benvinguda als assistents, els regidors, 
les regidores, el públic i els radiooients que segueixen el Ple a través de Ràdio Canet, 
gràcies a la feina dels tècnics. 
 
1. Propostes 
 
1.1. Secretaria 

 
1.1.1. APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE LA DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD SOCIAL I SAD 
DEPENDÈNCIA) 
 
Fets: 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va signar amb el Consell Comarcal del Maresme, 
en data 18 de març de 2009, un conveni de col·laboració per la gestió i el seguiment del 
servei d’Atenció Domiciliària (SAD), el qual es va tornar a signar en data 11 de febrer de 
2013. 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària del dia 7 de novembre de 2013, va 
aprovar la pròrroga de la delegació de competència al Consell Comarcal del Maresme 
per a la prestació d’aquest servei mitjançant la renovació del conveni entre ambdues 
administracions, delegació que, d’acord amb el pacte cinquè, es pot prorrogar mitjançant 
l'aprovació anualment d'una addenda econòmica. 
 
Atès que en dates de 20 de gener de 2010, 24 de gener de 2011, 30 de març de 2012, 
12 de febrer de 2013, 19 de desembre de 2013, 21 de gener de 2015, 11 d’abril de 2016, 
23 de febrer de 2017, 19 d’octubre de 2018 i 30 de gener de 2019 es van signar les 
respectives addendes de pròrroga de l’esmentat conveni, amb una vigència que s’acaba 
en data 31 de desembre de 2019. 
 
Vista l’addenda econòmica per a l’any 2020 per a la delegació de competència sobre el 
SAD de l’Ajuntament de Canet de Mar al Consell Comarcal del Maresme, la qual 
s’incorpora com a annex a la present resolució. 
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Vista la memòria justificativa elaborada per la coordinadora de Serveis Socials, que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe desfavorable de Secretaria i Intervenció, que es transcriu a continuació: 
 
“Informe 024/2019 de la Secretaria i la Intervenció en relació al procediment a 
seguir en l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració per a la prestació 
del servei d’atenció domiciliària (SAD) per a l’any 2020 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal, en relació amb la proposta d’acord d’aprovació d’una 
addenda al conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de 
Mar per a l’atenció domiciliària, i en compliment del que es disposa a l’article 3.a) del 
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el Règim jurídic dels funcionaris 
amb habilitació de caràcter nacional, emetem el següent 
 

INFORME 
 

 
I.-ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- L’Ajuntament de Canet de Mar va signar amb el Consell Comarcal del Maresme, en 
data 18 de març de 2009, un conveni de col·laboració per la gestió i el seguiment del 
servei d’Atenció Domiciliària (SAD), el qual es va tornar a signar en data 11 de febrer de 
2013. 
 
II.- El Ple municipal, en sessió extraordinària del dia 7 de novembre de 2013, va aprovar 
la pròrroga de la delegació de competència al Consell Comarcal del Maresme per a la 
prestació d’aquest servei mitjançant la renovació del conveni entre ambdues 
administracions, delegació que, d’acord amb el pacte cinquè, es pot prorrogar mitjançant 
l'aprovació anualment d'una addenda econòmica. 
 
III.- En dates de 20 de gener de 2010, 24 de gener de 2011, 30 de març de 2012, 12 de 
febrer de 2013, 19 de desembre de 2013, 21 de gener de 2015, 11 d’abril de 2016, 23 
de febrer de 2017, 19 d’octubre de 2018 i 30 de gener de 2019 es van signar les 
respectives addendes de pròrroga de l’esmentat conveni, amb una vigència que s’acaba 
en data 31 de desembre de 2019. 
 
II.-LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 
- 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). 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL). 
 
- Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques (LPACAP). 
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- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les Administracions Públiques 

(LRJAP). 
 
- Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL). 
 
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 
 

- Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el Règim jurídic dels 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. 

 
III.-FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- L’objecte de l’addenda, és la pròrroga de la delegació de competències 
formalitzada en data 11 de febrer de 2013. En aquest sentit, l’aprovació de la 
transferència de funcions o activitats a altres Administracions Públiques requereix un 
quòrum d’aprovació per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació conforme allò previst a l’art. 114.3.3) del TRLMRLC. 
 
L’article 3.3.c del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el Règim 
jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional determina el caràcter 
preceptiu de l’assessorament legal de la Secretaria municipal en aquells supòsits en què 
l’acord requereixi la majoria absoluta, com és el cas. 
 
L’informe de la Secretaria s’emetrà en l’àmbit de l’assessorament legal preceptiu i 
coexistirà amb el que ha d’emetre, en virtut de l’article 4.1 del Reial Decret 128/2018, de 
16 de març, pel que es regula el Règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de 
caràcter nacional, l’interventor municipal, en exercici de la seva funció interventora. 
 
Segon.- La delegació que es pretén aprovar no té la consideració de delegació 
interorgànica de les regulades a l’art. 9.1. LRJAP, és a dir, entre òrgans de la mateixa 
Administració. 
 
Tampoc pot considerar-se una delegació de competències de les regulades a l’article 27 
de la LRBRL, la legislació vigent no conté un règim per a les delegacions entre entitats 
locals amb caràcter general, sinó només per a àrees de l’activitat administrativa, com 
succeeix amb l’article 7 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Per tant, la delegació plantejada s’ha de qualificar jurídicament com una delegació 
interadministrativa a favor d’una entitat territorial de dret públic, amb personalitat jurídica 
pròpia, el Consell Comarcal del Maresme, i que troba el seu fonament legal en els 
articles 114.3.e) del TRLMRLC, i 47.2.h) de la LRBRL. 
 
Tercer.- Els articles 52.2.q), en concordança amb l’art. 114.3.e) del TRLMLC i 22.2.p), i  
l’art. 47.2.h) de la LRBRL, reserven al Ple de la corporació la competència orgànica per 
aprovar l’esmentada delegació. 
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Es requereix el quòrum especial de la majoria absoluta legal del nombre de membres 
de la corporació, tal i com s’ha dit en el fonament jurídic primer. 
 
L’acord que s’adopti haurà de fixar l’abast i el contingut de la delegació. A aquest efecte, 
en cap cas podran ser objecte de delegació les competències relatives a (art. 9.2 
LRJAP): 
 

• Els assumptes que es refereixin a relacions amb la prefectura de l’Estat, 
presidència del govern de la nació, corts generals, presidències dels Consells 
de Govern de les Comunitats Autònomes i Assemblees Legislatives de les 
Comunitats Autònomes. 

• L’adopció de disposicions de caràcter general. 
• La resolució de recursos en els òrgans administratius que hagin dictat els actes 

objecte de recurs. 
• Les matèries en què així es determini per normes amb rang de Llei.  

 
A no ser que ho autoritzi una Llei de forma expressa no es podran delegar les 
competències que s’exerceixin per delegació (art. 9.5 LRJAP). 
 
La delegació d’atribucions s’entendrà feta de forma indefinida, a no ser que l’acord de 
delegació disposi una altra cosa, o la temporalitat d’aquesta derivi de la pròpia 
naturalesa de la delegació (art. 118 ROF). 
 
Quart.- La delegació serà revocable en qualsevol moment per l’òrgan que l’ha conferit 
(art. 9.6 LRJAP).  
 
La revocació o la modificació de les delegacions s’haurà d’adoptar amb les mateixes 
formalitats exigides per al seu atorgament. (art. 114.3 ROF) 
 
En el cas de revocar la delegació, l’òrgan que ostenti la competència originària podrà 
revisar les resolucions preses per l’òrgan o autoritat delegada en els mateixos casos  i 
condicions establertes per a la revisió d’ofici dels actes administratius (art. 116 ROF). 
 
Si no es disposa altra cosa, l’òrgan delegant conservarà les facultats següents en relació 
a la competència delegada (art. 115 ROF): 
 

• la de rebre informació detallada de la gestió de la competència delegada i dels 
actes o disposicions emanats en virtut de la delegació. 

• La de ser informat prèviament a l’adopció de decisions de transcendència. 
• Els actes dictats per l’òrgan delegat en l’exercici de les atribucions delegades 

s’entenen dictats per l’òrgan delegant, corresponent, en conseqüència, a 
aquest la resolució dels recursos de reposició que es puguin interposar, a no 
ser que en l’acord de delegació expressament es confereixi la resolució dels 
recursos de reposició contra els actes dictats per l’òrgan delegat. 

 
L’òrgan delegant podrà avocar en qualsevol moment la competència delegada de 
conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu comú (art. 116 
ROF). 
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L’avocació es farà mitjançant acord motivat que haurà de ser notificat als interessats en 
el procediment, si n’hi haguessin, amb anterioritat a la resolució final que es dicti. 
 
Contra l’acord d’avocació no hi cap recurs, encara que es podrà impugnar en el recurs 
que, en el seu cas, s’interposi contra la resolució del procediment (art. 10 LRJAP). 
 
Cinquè.- La delegació d’atribucions requerirà, per tal que sigui eficaç, la seva acceptació 
per part del delegat, de conformitat amb el que es disposa a l’article 22.2.g) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificat per la llei 57/2003, 
de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. En aquest 
sentit, consta a l’expedient notificació de l’acord pres pel Ple del Consell Comarcal del 
Maresme en data 15 de novembre de 2016, acceptant la delegació.  
 
La delegació de competències s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, 
tenint en compte l’òrgan delegant i l’àmbit territorial de competència d’aquest (art. 9.3 
LRJAP). 
 
D’acord amb el paràgraf segon de l’article 57 de la LRBRL la delegació es comunicarà 
a aquelles altres administracions interessades que no hagin intervingut a fi i efecte de 
garantir una recíproca i constant informació. 
 
Sisè.- Tot i que es tracta d’una pròrroga i no de l’aprovació inicial del conveni, cal tenir 
en compte que, de conformitat amb el previst en l'article 53 de Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic en relació amb la instrucció relativa a la 
remissió telemàtica al Tribunal de Comptes de convenis i de relacions anuals dels 
celebrats per les entitats del sector públic local, aprovada per Resolució de 2 de 
desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de Comptes, dins del termini dels tres 
mesos següents a la subscripció de qualsevol conveni els compromisos econòmics del 
qual superin els 600.000 euros, s'haurà de remetre al Tribunal de Comptes o òrgan 
extern de fiscalització de la Comunitat Autònoma, còpia del document de formalització 
del conveni, acompanyada de la corresponent memòria justificativa.  

 
S'entén per compromisos econòmics assumits, l'import total de les aportacions 
financeres que es comprometin a realitzar el conjunt dels subjectes que subscriuen el 
conveni, independentment de l'aportació que correspongui a l'entitat local remitent de la 
documentació. 

 
Així mateix, les entitats locals hauran de remetre anualment una relació certificada 
comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia, en 
aplicació de l'article 53.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic i la instrucció relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes de convenis 
i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector públic local, aprovada per 
Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de Comptes. 
 
Setè.- Pel que fa a la durada dels convenis, de conformitat amb el que disposa l’art. 
49.h) LRJAP, els convenis han de tenir una durada determinada que no podrà ser 
superior a 4 anys, excepte quan normativament se’n prevegi un de superior. Aquesta 
durada inicial podrà ser objecte d’una única pròrroga per un termini de fins a 4 anys 
addicionals, sempre que s’acordi de forma expressa pels signants abans que finalitzi el 
seu termini. 
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Per altra banda, l’esmentada disposició addicional vuitena LRJAP, preveu que: 
 
“1. Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública o 
cualquiera de sus organismos o entidades vinculados o dependientes deberán 
adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor 
de esta Ley. 
No obstante, esta adaptación será automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia 
del convenio, por aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49.h).1.º para 
los convenios que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran 
establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en 
vigor de esta Ley. En estos casos el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años 
a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley.” 
 
En el conveni objecte del present informe, la durada no és indeterminada ja que es va 
fixar per un any, i tampoc s’hi van establir pròrrogues tàcites, ja que aquestes s’han 
d’acordar de forma expressa cada any, amb motiu de l’aprovació de la corresponent 
addenda econòmica, amb caràcter previ, i amb una antelació mínima de tres mesos, a 
l’inici del respectiu període de vigència del conveni, però és cert que no es va delimitar 
el termini màxim al que podien arribar aquestes pròrrogues; per tant, i tenint en compte 
el que disposa l’esmentada disposició addicional vuitena LRJAP, en data 2 d’octubre de 
2019 aquest conveni hauria d’estar adaptat al que es disposa quant a la durada, en l’art. 
49.h) LRJAP, no essent possible per tant, una pròrroga en els termes que està redactat, 
fins al 2 d’octubre de 2020.  
 
Vuitè.- Per últim, cal deixar constància que en el pressupost de l’exercici per a l’any 
2019 s’han de disposar unes aplicacions pressupostàries amb consignació suficient per 
atendre les despeses que es derivin d’aquesta addenda i que pugen a un total anual de 
44.746,25 euros. 
 
IV.-CONCLUSIONS 

 
Per tot el que s’ha exposat, i a criteri dels funcionaris signants, informen 
desfavorablement l’aprovació de l’addenda al conveni de delegació de competències 
formalitzat en data 11 de febrer de 2013, pel que l’Ajuntament de Canet de Mar delega 
en el Consell Comarcal del Maresme la prestació del servei anomenat “Servei d’atenció 
domiciliària (SAD)”, pels motius exposats al punt setè del present informe.  
 

Es fiscalitza el present expedient en aquesta fase del procediment: 

AMB OBJECCIONS FISCALS pels incompliments assenyalats en l’apartat VII. 

D’acord amb l’article 216.2 TRLHL, i atès que afecten a la disposició de despeses i 
concorren les següents circumstàncies: 

-  S’han omès en l’expedient requisits o tràmits essencials. 

 

Per tant, PROCEDEIX la suspensió de la tramitació de l’expedient fins que s’esmenin 
les incidències indicades o es resolgui la discrepància de conformitat amb el 
procediment que preveuen els articles 217 i 218 del TRLHL i 15 del RCI. 

D’acord amb l’article 217 del TRLHL, correspon la resolució de la discrepància al Ple, 
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per referir-se a despeses de la seva competència. 

 

En cas d’ésser aprovat, el present expedient estarà subjecte a una fiscalització plena 
posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò previst en l'article 
219.3 del TRLHL i els articles 47 a 49 de les Bases d'execució del pressupost vigent. 
 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a la vila de Canet de Mar, a la data 
de les signatures electròniques.” 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels setze membres assistents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER.- Aixecar el reparament i resoldre el reparament formulat per l’interventor a 
l’informe conjunt de secretaria-intervenció número 24/2019, de 27 de setembre. 
 
SEGON.- Aprovar l’addenda econòmica per a l’any 2020, en la qual es defineixen els 
criteris per a la prestació del servei d’atenció domiciliària, amb efectes de l’1 de gener al 
31 de desembre de 2020, que es transcriu de forma annexa a aquest acord, i que recull 
els següents conceptes de despesa. 
 

Concepte Preu/hora (IVA inclòs) Hores Preu total
SAD social                   16,25 € 1.200 19.500 €
SAD dependència                     5,52 € 4.500 24.840 €
Coordinació SAD                    16,25 € 25  406,25 €
Total any   44.746,25 €

 
TERCER.- Autoritzar i disposar l’import de 44.746,25 euros amb càrrec a l’aplicació 
40.23100.25000 Conveni Consell Comarcal SAD en el pressupost de l’exercici 2020 
com a consignació màxima per atendre les despeses que es derivin d’aquesta addenda. 
 
QUART.- Facultar la senyora alcaldessa, per signar tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius aquest acords. 
 
CINQUÈ.- Publicar aquesta addenda al conveni de delegació de competències al BOP, 
a tots els efectes. 
 
SISÈ.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i comunicar-los a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals, a tots els efectes. 
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ANNEX 
 
Delegació de la competència sobre el SAD de l’Ajuntament de Canet de Mar al 
Consell Comarcal del Maresme - Addenda econòmica 2020 
 
1.- El període anual de la delegació de competència sobre el SAD de l’Ajuntament de 
Canet de Mar al Consell Comarcal del Maresme comprèn des de l’1 de gener al 31 de 
desembre de 2020. 
 
2.- Horari del servei: 
 
Horari diürn: el comprés entre les 7:00h i les 21:00h de dilluns a dissabte en horari 
oficial d’hivern, i de 7:00h a 22:00h en horari oficial d’estiu.  
 
Horari extraordinari:  el comprés entre les 21:01h i les 06:59h de dilluns a dissabte, i 
els diumenges i dies festius en horari oficial d’hivern. I entre les 22:01h i les 06:59h de 
dilluns a dissabte i els diumenges i dies festius en horari oficial d’estiu.  
 
3.- L’Ajuntament de Canet de Mar transferirà al Consell Comarcal del Maresme els fons 
necessaris i suficients per fer front a les despeses que origini la delegació plasmada en 
el present conveni, contra la presentació per part del Consell Comarcal del Maresme de 
les liquidacions trimestrals, i d’acord amb les següents tarifes: 
 

- El preu/hora unitari per l’any 2020 del servei de SAD - SOCIAL serà de 16,25 € 
(IVA inclòs)  i del servei SAD – DEP de 5,52 € (IVA inclòs). Aquest preu resta 
subjecte a la revisió del mòdul preu/hora que pugui portar a terme la Generalitat 
de Catalunya. 

- El preu/hora de l’horari extraordinari tindrà un increment del 25% respecte del 
preu/hora unitari establert en el punt anterior. 

- El preu/hora unitari de coordinació serà de 16,25 € (IVA inclòs). 
- El preu del quilometratge, quan el desplaçament sigui fora del nucli urbà serà de 

0,20 €/km. 
 
Així mateix les hores previstes per 2020 són les següents: 
 

Concepte Preu/hora (IVA inclòs) Hores Preu total
SAD social                   16,25 € 1.200 19.500 €
SAD dependència                     5,52 € 4.500 24.840 €
Coordinació SAD                    16,25 € 25  406,25 €
Total any   44.746,25 €

  
Per tant, es preveu una transferència màxima de l’Ajuntament al Consell Comarcal de 
44.746,25 € més de la despesa per quilometratge si n'hi hagués. 
 
4.- El Consell Comarcal del Maresme farà a l’Ajuntament de Canet de Mar una liquidació 
trimestral, on constaran les hores de serveis prestats, el preu unitari i les variacions que 
puguin haver tingut lloc en relació a aquesta addenda econòmica. Les diferències que 
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sorgeixin entre aquesta liquidació trimestral i els termes de la present addenda 
econòmica es regularitzaran mitjançant la transferència de fons que correspongui. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que com tots han pogut llegir, aquesta aprovació compta amb un informe 
desfavorable. La raó és que des del Consell Comarcal del Maresme els haurien hagut 
de fer arribar un nou conveni marc en el qual s’adherissin tots els ajuntaments per poder 
prestar aquest servei. Aquest conveni no ha arribat i s’ha anat prorrogant durant tots 
aquests anys el conveni antic, que no s’ajusta als paràmetres exigits per la Llei, 
mitjançant diferents addendes. S’han plantejat de retirar el punt, però han trobat 
convenient, un cop ha parlat amb el Consell Comarcal del Maresme, tirar-lo endavant 
perquè encara no saben quan podran tenir el conveni marc enllestit. Demana tant al 
govern com a l’oposició que entenguin aquesta necessitat, ja que Canet de Mar no es 
pot quedar sense aquest servei d’atenció domiciliària. 
 
1.1.2. REGLAMENT INTERN SOBRE LA UTILITZACIÓ D'ARMES I EINES D'ÚS 
POLICIAL EN L'EXERCICI DE LES SEVES FUNCIONS PELS MEMBRES DEL COS 
DE LA POLICIA LOCAL DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
Atès que els funcionaris del cos de la Policia Local de Canet de Mar disposen, per dur 
a terme les seves funcions per fer complir la llei i en defensa de la seguretat ciutadana, 
d’armes de foc i munició de dotació reglamentaria. Així mateix, en determinats casos, 
poden utilitzar altres elements com armes o eines d’ús policial. 
 
Atès que els principis bàsics sobre l’ús de la força i les armes de foc pels funcionaris 
encarregats de fer complir la llei, adoptada pel vuitè congrés de les Nacions Unides 
sobre prevenció del delicte i tractament del delinqüent, celebrat a La Havana (Cuba) del 
27 d’ agost al 7 de setembre de 1990, estableix en les disposicions generals que: 
 
“Els governs i els organismes encarregats de fer complir la llei adoptaran i aplicaran 
normes i reglamentacions sobre l’ús de la força i les armes de foc contra les persones 
per part dels funcionaris encarregats de fer complir la llei". 
 
Atès que els principis bàsics d´actuació que han de complir els membres de les Forces 
i Cossos de seguretat segons l´article 5 la llei 2/86 del 13 de març de les Forces i Cossos 
de Seguretat. 
 
Atès que l’article 9 del Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'armament de les policies locals, estableix que els alcaldes podran dotar els membres 
de la seva policia local d’altres mitjans de defensa quan aquests estiguin previstos en 
els reglaments interns i homologats per les autoritats competents. Aquests mitjans 
podran formar part de la dotació personal dels membres del cos de la policia local o de 
dotació d’unitats per a serveis específics. 
 
Atès que la senyora alcaldessa, en data 5 de setembre d’enguany, va resoldre inicial 
expedient per redactar i aprovar el text per a un reglament intern sobre la utilització 
d’armes i eines d’ús policial en l’exercici de les seves funcions pels membres del cos de 
la Policia Local de Canet de Mar i, a aquest efecte, va disposar constituir una comissió 
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d’estudi perquè redactés aquest reglament, integrada pel titular de la Regidoria de 
Seguretat Ciutadana, el sergent cap accidental de la Policia Local i la secretària 
accidental de l’Ajuntament, la qual estava presidida per la senyora alcaldessa. 
 
Aquesta comissió d’estudi es va reunir en data 19 de setembre de 2019, reunió en la 
qual es va redactar el projecte d’aquest reglament, el text del qual s’incorpora com a 
annex a aquesta proposta. 
 
Vist el text resultant, redactat per aquesta comissió d’estudi, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 20, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei de bases de règim local. 
 
Vist i trobat conforme l’informe favorable de Secretaria, que consta a l’expedient. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, el Ple municipal acorda 
per deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís 
Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, 
M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Pep Tenas Soler, Anna M. 
Casas Donadeu i sis abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo 
Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà 
Andrés i Gemma Bosch Alsina: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament intern sobre la utilització d’armes i eines 
d’ús policial en l’exercici de les seves funcions pels membres del cos de la Policia Local 
de Canet de Mar, el text íntegre del qual consta com a annex a 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 i el web 
municipal, transcorregut el qual sense haver-se presentat reclamació ni suggeriment, 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.  
 
TERCER.- Aprovat definitivament, el Reglament es publicarà íntegrament en el BOP i 
entrarà en vigor d’acord amb el que disposa la Disposició final d’aquest Reglament. Així 
mateix, s’inserirà l’anunci en el tauler de la corporació, el web municipal i en el DOGC, 
on s’anunciarà la referència al BOP en el qual s’hagués publicat íntegrament el text. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma. 
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ANNEX 
 
Reglament Intern sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial en l’exercici de 
les seves funcions pels membres del cos de la Policia Local de Canet de Mar 
 
Índex 
 

1. Introducció 
2. Disposicions generals 

2.1 Objecte 
2.2 Àmbits d’aplicació 

3. Utilització de les armes i eines d’ús policial 
4. Armes i eines d’ús policial 

4.1 Arma de foc reglamentària 
4.2 Dispositiu Conductor d´energia 
4.3 Defensa o bastó policial 
4.4 Defensa o bastó extensible 
4.5 Esprais de defensa 
4.6 Manilles metàlꞏliques o semimetàlꞏliques 
4.7 Brides 
4.8 Cintes de contenció física 

5. Disposició final 
 
1. Introducció 
 
Els funcionaris del cos de la Policia Local de Canet de Mar disposen, per dur a terme 
les seves funcions per fer complir la llei i en defensa de la seguretat ciutadana, d’armes 
de foc i munició de dotació reglamentaria. Així mateix, en determinats casos, poden 
utilitzar altres elements com armes o eines d’ús policial. 
 
Els principis bàsics sobre l’ús de la força i les armes de foc pels funcionaris encarregats 
de fer complir la llei, adoptada pel vuitè congrés de les Nacions Unides sobre prevenció 
del delicte i tractament del delinqüent, celebrat a La Havana (Cuba) del 27 d’ agost al 7 
de setembre de 1990, estableix en les disposicions generals que: 
 
“Els governs i els organismes encarregats de fer complir la llei adoptaran i aplicaran 
normes i reglamentacions sobre l’ús de la força i les armes de foc contra les persones 
per part dels funcionaris encarregats de fer complir la llei". 
 
Els principis bàsics d´actuació que han de complir els membres de les Forces i Cossos 
de seguretat segons l´article 5 la llei 2/86 del 13 de març de les Forces i Cossos de 
Seguretat. 
 
En tot cas, però, de conformitat amb l’article 10 de la Llei 16/1991, de les Policies Locals, 
els funcionaris de policia han de regir-se en l’exercici de llurs funcions pels principis de 
congruència, d'oportunitat i de proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast i 
actuar amb la decisió necessària i sense retard, quan d’això depengui evitar un mal greu, 
immediat i irreparable. Com a marc d’actuació general, doncs, en l’ús de la força caldrà 
utilitzar en primer lloc mitjans no violents. 
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L’article 9 del Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'armament de les policies locals, estableix que els alcaldes podran dotar els membres 
de la seva policia local d’altres mitjans de defensa quan aquests estiguin previstos en 
els reglaments interns i homologats per les autoritats competents. Aquests mitjans 
podran formar part de la dotació personal dels membres del cos de la policia local o de 
dotació d’unitats per a serveis específics. 

 
El Reial Decret 137/1993. de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’armes, 
estableix els requisits. condicions de fabricació, comerç, tinença i ús d’armes. En el seu 
art. 1.4, estableix que “queden exclosos de l’àmbit d’aplicació del reglament, i es regiran 
per la normativa especial dictada a l’efecte, l'adquisició, tinença i ús d'armes per les 
forces armades i forces i cossos de seguretat”. 
 
L'article 5.1 del mateix reglament prohibeix la publicitat, compravenda, tinença i ús de 
determinades armes, llevat dels funcionaris especialment habilitats. 
 
La utilització d'aquestes armes i eines no s’enquadra dins d’un context d’elecció 
personal aleatòria, sense una raó professional que la justifiqui, sinó que potencia l’ús 
proporcional, progressiu i oportú de la força, propi de les actuacions policials, perquè es 
disposa de més eines per desenvolupar-lo. Així mateix, l’autorització d'aquests elements 
no comporta la substitució del material de dotació genèric del cos, sinó que el 
complementa. 
 
En aquest sentit, les armes i eines d’ús policial regulades en aquest reglament, seran 
proporcionades per l’ajuntament respectiu i autoritzarà als membres del cos de la Policia 
Local a  fer-ne ús. 
 
2. Disposicions generals 

 
2.1 Objecte 
 
L’objecte d’aquest reglament  és determinar els procediments d’actuació en relació amb 
la tinença i ús per part dels membres del cos de la Policia Local de Canet de Mar de les 
armes i eines d´us policial reglamentades per dur a terme les seves funcions per fer 
complir la llei i en defensa de la seguretat ciutadana. 
 
Els membres del cos de la Policia Local de Canet de Mar quan duguin a terme les seves 
funcions estant de servei i això comporti l’ús de la força contra les persones, únicament 
poden utilitzar les armes i les eines d’ús policial regulades en aquesta instrucció que han 
estat subministrades per l’ajuntament de Canet de Mar com a dotació oficial. 
 
2.2 Àmbit d'aplicació 
 
Aquest reglament és d'aplicació als membres del cos de la Policia Local de Canet de 
Mar en situació de funcionaris de carrera, funcionaris en pràctiques i funcionaris interins, 
quan facin ús de la força en l’exercici de les seves funcions. També serà d’aplicació, 

Resolució INT/2789/2018, de 23 de novembre, per la qual s'aprova i es dona publicitat 
al Protocol d'ús dels dispositius conductors d'energia per part dels membres dels cossos 
de les policies locals de Catalunya.
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quan facin ús d’aquests instruments estant fora de servei, en l’exercici de les seves 
funcions. 
 
3. Utilització de les armes i eines d’ús policial 
 
Les diferents armes i eines d’ús policial regulades en aquest reglament tindran la 
consideració d’armes o eines d’ús general o ordinari o bé d’ús restringit a determinades 
actuacions policials. 
 
En determinats supòsits, caldrà l’autorització expressa del Cap de la Policia Local o del 
comandament policial corresponent per a la seva utilització en dispositius i operatius 
policials concrets. 
 
A més, es tindran sempre en compte els principis de congruència, d’oportunitat i de 
proporcionalitat en llur utilització.  
 
Les situacions en les que es pot donar aquest ús es poden classificar, a títol indicatiu, 
de rics baix, de risc mitjà i de risc alt: 
 
Risc baix: són situacions de risc baix, aquelles en les que els membres del cos de la 
Policia Local de Canet de Mar poden haver d’actuar fent ús de la força contra les 
persones en l’exercici de les seves funcions, en les què no hi ha agressió ni actitud 
hostil, ni és previsible que n'hi hagi, envers les terceres persones o bé els agents. 
 
Risc mitjà: són situacions de risc mitjà, aquelles en les que els membres del cos de la 
Policia Local  Canet de Mar poden haver d’actuar fent ús de la força contra les persones 
en l’exercici de les seves funcions, en les què hi ha una actitud hostil envers les terceres 
persones o bé els agents.  
 
Risc alt: són situacions de risc alt, aquelles en les que els membres del cos de la Policia 
Local de Canet de Mar han d’actuar fent ús de la força contra les persones en l’exercici 
de les seves funcions, en les què hi ha, envers les terceres persones o bé els agents, 
una actitud hostil i és previsible que hi hagi una agressió o aquesta ja s’hagi produït. 
 
4. Armes i eines d’ús policial 
 
El Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel que s’aprova el Reglament d'armes, regula 
les armes de foc i d´altres armes com a permeses només per als funcionaris 
especialment habilitats. En alguns casos, però, el Reglament d'armes no en fa una 
regulació específica. I el decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’armament de les policies locals 
 
4.1 Arma de foc reglamentària 
 
4.1.1  Descripció 
 
Tots els membres dels cossos de policia local de Catalunya hauran de ser dotats d'una 
arma reglamentària de foc curta per a l'exercici de les seves funcions. Tant les armes 
de foc com la seva munició són propietat dels ajuntaments respectius. 
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Els ajuntaments podran dotar els membres del cos citat d'una pistola semiautomàtica 
del calibre 9 mm parabellum amb una longitud de canó entre 7 i 12,5 cm. 
 
Actualment, el cos de la Policia Local de Canet de Mar esta dotat amb les armes 
següents: 

- Pistoles de la Marca Heckler & Koch, model USP Compact.  

- Pistoles de la Marca Walther, model P-99.   

- Pistoles de Marca  Walther, model P-99 compact.   

 
4.1.2   Habilitació legal per a l’ús: 
 
Les armes de foc reglamentàries s´utilitzaran donant compliment als principis bàsics 
d´actuació com  estableix l´ article 5 de la llei 2/1986 del 13 de març de les Forces i 
Cossos de Seguretat i l´article 10 de la llei 16/1991 del 10 de juliol de les Policies Locals 
de Catalunya. 
 
4.1.3   Normes generals d’utilització de les armes de foc: 
 
Els membres de la Policia Local de Canet de Mar han de seguir les següents normes 
generals en la utilització de les armes de foc:  
 
Davant l'existència de dubtes raonables respecte a la gravetat del delicte, la identitat del 
delinqüent o el perill potencial, no s'haurà de disparar mai. 
 
Han de respectar escrupolosament les normes sobre la manipulació amb seguretat de 
les armes de foc. 
 
Actuaran en l'exercici de llurs funcions, amb la decisió necessària i sense retard, quan 
d'això en depengui evitar un mal greu, immediat i irreparable i han de regir-se, en fer-
ho, pels principis de congruència, d'oportunitat i de proporcionalitat en la utilització dels 
mitjans a llur abast. 
 
Els membres de la Policia Local de Canet de Mar han d'utilitzar les armes de foc només 
davant d' un risc racionalment greu per a la vida o la integritat física d'ells mateixos o de 
terceres persones i en les circumstàncies que puguin comportar un risc greu per a la 
seguretat ciutadana, d'acord amb els principis de congruència, oportunitat i 
proporcionalitat i sempre que: 
 

- El risc o l'agressió siguin tan intensos i violents que posin en perill la vida o la 
integritat física de les persones agredides 

- El policia consideri necessari l'ús de l'arma de foc per impedir o repel·lir 
l'agressió, sense poder utilitzar altres mitjans al seu abast. Els policies locals, 
abans d'usar l'arma de foc i si les circumstàncies ho permeten, avisaran a 
l'agressor perquè desisteixi de la seva actitud, advertint-lo que es troba davant 
d' un agent de l' autoritat si es que pogués existir algun dubte sobre aquest 
extrem. 

- Si malgrat això, l'agressor continua o incrementa l'atac amb qualsevol mitjà físic 
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el suficientment perillós com per comprometre la integritat física o la vida del 
policia, de terceres persones, es procurarà disparar sobre parts no vitals d'aquell, 
sempre tenint en compte el principi que l'ús de l' arma de foc ha de causar la 
menor lesió possible a la persona contra la que s'ha disparat. 

 
Quan la situació faci que l' ús de les armes de foc sigui inevitable: 
 

- Respectaran i protegiran al màxim la vida humana. 
- Actuaran amb moderació i proporció a la gravetat del delicte.  
- Disminuiran al mínim les lesions o els danys. 

 
4.1.4   Supòsits en què es poden utilitzar les armes de foc: 
 
Quan un membre de la Policia Local de Canet de Mar hagi d'utilitzar l'arma de foc en 
una actuació en l'exercici de les seves funcions, un cop hagi valorat que aquest és l'únic 
recurs útil que li queda, sense poder usar altres mesures menys extremes, abans d'usar 
l'arma de foc s'identificarà com a policia i donarà una clara advertència de la seva 
intenció d'usar l'arma de foc amb temps suficient perquè pugui ser tinguda en compte, 
llevat que el fet de fer aquesta advertència posés en perill als funcionaris, es produís un 
risc de mort o danys greus a d'altres persones o resultés inadequat  o inútil donades les 
circumstàncies del cas concret. Es pot utilitzar l'arma de foc en els següents casos: 
 

- En cas d'atac armat i imminent contra la vida i la integritat física del policia o 
altres persones.  

- Quan un presumpte delinqüent ofereixi resistència armada, posant en perill la 
pròpia vida del policia o la d'altres persones i no pugui reduir-se ni detenir-se fent 
servir mesures menys extremes.  

- En defensa pròpia o d'altres persones, quan hi hagi un perill imminent de mort o 
de lesions greus.  

- Per refusar un atac amb armes de foc imminent i violent contra les persones, els 
edificis i les instal·lacions que estiguin sota custòdia o la vigilància dels quals 
s'encarrega la policia local. 

- Per evitar la utilització d'explosius, armes de focs o altres objectes perillosos que 
amenacin la vida i la integritat física de les persones.  

- Es preveu l'ús d'armes de foc contra animals perillosos, malferits i/o agonitzants 
quan representin un perill directe o indirecte per a les persones, sempre i quan 
no sigui factible que, en un temps prudencial i sense que es comprometi la 
seguretat ni s'allarguin els patiments o l'agonia de l'animal, un professional 
especialitzat pugui fer-se'n càrrec (veterinaris, agents forestals, etc.) o bé que 
per les circumstàncies del lloc i del moment sigui l'única opció viable (perill 
imminent d'atac a persones o altres animals, perill per a la circulació de vehicles, 
perllongament innecessari del patiment de l'animal...). 

 
4.1.5   Supòsits en què no s’han d’utilitzar les armes de foc: 
 
Les armes de foc no es poden treure de la funda o exhibir amb finalitats exclusivament 
intimidatòries. S'ha de tenir en compte que, en cas que l'exhibició de l'arma no resulti 
eficaç com a mitjà intimidatori, el següent pas hauria de ser disparar-la. Tota exhibició 
de l'arma de foc per part dels policies ha de fer-se quan es donen les circumstàncies per 
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ser utilitzades i disparades, si fos necessari. 
 
Tret de casos molt justificats i excepcionals, sempre vinculats amb un risc greu per a la 
integritat o la vida del propi funcionari policial o de terceres persones, no s'efectuaran 
trets a l'aire o al terra amb finalitat intimidatòria o per fer desistir a un presumpte 
delinqüent de la seva actitud, ja que l'objectiu perseguit al realitzar aquest tipus de 
conducta pot portar associades unes conseqüències no desitjades (rebots de projectils 
amb trajectòries imprevisibles) i amb uns resultats més greus que el benefici que es 
podria obtenir amb l'acció. 
 
Si, malgrat tot, s'han d'efectuar trets amb finalitat intimidatòria, sempre que sigui possible 
s'ha de disparar sobre una superfície que absorbeixi l'energia del projectil i no produeixi 
cap rebot. 
 
En el cas de fugida a peu o bé en un vehicle d'un presumpte delinqüent, mai s'ha 
d'utilitzar l'arma de foc, si aquest, en la seva fugida, no posa en perill la vida ni la integritat 
física del policia o d'altres persones. 
 
Tret dels casos en què estigui especialment justificat, no s'han de disparar trets a les 
rodes dels vehicles en marxa per aturar-los. Hi ha d'haver una situació de perill imminent 
de mort o de lesions greus, i s'ha de valorar que l'acció no produeixi un mal superior al 
que es vol evitar. 
 
No s'utilitzaran les armes de foc en els casos en què a prop hi hagi grups de persones 
no involucrades, per l'alta probabilitat de posar en perill a aquestes persones. 
 
4.1.6   Procediment a seguir quan s'ha utilitzat l'arma de foc 
 
S'entén que els membres de la Policia Local de Canet de Mar fan ús de l'arma de foc en 
una actuació policial tant si l'exhibeixen apuntant i/o intimidant a alguna persona com si 
acaben executant l'acció física de prémer el disparador.  
 
Malgrat això, no s'han de comunicar aquells casos en què el policia ha alliberat del 
sistema de retenció o si ha extret l'arma de foc de la seva funda per precaució davant 
d'un perill imminent o inconcret però no ha efectuat cap tret, ni intimidat i/o apuntat a 
ningú.  
 
Els membres de la Policia Local, davant els supòsits d'utilització de l'arma de foc, 
seguiran el següent procediment:  
 

a) Quan l'agent hagi desenfundat l'arma de foc, apuntant i/o intimidant a algú, 
però no hagi realitzat cap tret: 
Posarà el fet immediatament en coneixement de la sala de comandament i 
del responsable de servei, i aquest al sergent operatiu.  
Realitzarà al més aviat possible, i sempre abans de finalitzar el servei diari, 
un informe explicatiu de l'actuació. 

b) Quan el policia hagi efectuat trets sense haver ferit a cap persona: 
Posarà el fet immediatament en coneixement de la sala de comandament i 
del responsable de serei.  
El responsable de servei ho comunicarà al sergent operatiu, i aquest al cap 
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del cos.  
Realitzarà al més aviat possible, i sempre abans de finalitzar el servei diari, 
un informe explicatiu de l'actuació i de la motivació que l'ha dut a efectuar un 
o més trets. En el cas que no es trobi en òptimes condicions per redactar 
l’informe ell mateix, facilitarà la informació necessària per tal que ho pugui fer 
el seu responsable de servei. Si el policia ha realitzat l'actuació estant fora de 
servei, realitzarà l’informe tan aviat com li sigui possible.  

c) Quan el policia hagi efectuat trets i hagi produït ferides o la mort a alguna 
persona, i sens perjudici de la incoació de les diligències policials 
corresponents: 

 
El policia: 
 
1- Posarà el fet immediatament en coneixement de la sala de comandament, 

del responsable de servei, i aquest ho comunicarà immediatament al 
sergent operatiu, i aquest al cap del Cos. 

2- Se li requerirà l'arma i la munició per tal de ser lliurada al seu responsable 
de servei o al sergent operatiu, en custòdia per a la investigació policial. 

3- Realitzarà al més aviat possible, i sempre abans de finalitzar el servei diari, 
un informe explicatiu de l'actuació, incloent la motivació del tret o trets 
efectuats. En el cas que no es trobi en òptimes condicions per redactar 
l’informe ell mateix, facilitarà la informació necessària per tal que ho pugui 
fer el seu responsable de servei. 

4- Finalitzarà el servei operatiu per tal que pugui rebre, si s’escau, el suport 
psicològic adient. 

5- Podrà sol·licitar una intervenció preventiva o de seguiment psicològic per 
ser assistit per afectació o trastorn traumàtic posterior a una intervenció, 
així com a sessions de desactivació o destraumatització posterior a 
incidents crítics, mitjançant la Mútua de Treball. 

6- El sergent operatiu donarà avis al Cos de Mossos d’Esquadra, perquè es 
desplacin al lloc agents de les unitats d’investigació i unitat de policia 
científica, per tal de realitzar la inspecció ocular i investigació adient. 

7- El sergent operatiu comunicarà la recollida de l'arma de dotació i l' arma 
particular, si és que en disposa i està guiada amb la llicència professional. 
L’arma utilitzada i la munició que té en custòdia es lliurarà a la unitat de 
policia científica, per al seu estudi i valoració per a la investigació. Així 
mateix comunicarà el fet a la Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil 

   d) Quan el policia vagi a efectuar o hagi efectuat trets contra animals: 
 

Si és que no hi ha un perill immediat per a la seguretat del policia o d'altres 
persones o per a la seguretat ciutadana en general, comunicarà quina és la 
situació al responsable de servei i a la sala de comandament.  
El responsable de servei, un cop valorada la situació i davant la urgència del 
fet que no possibiliti l'arribada en un temps prudencial de personal 
especialitzat, amb armament anestèsic, autoritzarà l'actuació amb l' arma de 
foc del policia o amb una altra arma i calibre més adequat a la situació.  
 
Un cop finalitzada l'actuació, el policia posarà el fet immediatament en 
coneixement de la sala de comandament i del responsable de servei.  
Realitzarà, un cop finalitzi el servei diari, un informe explicatiu de l'actuació.  
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El responsable de servei posarà el fet en coneixement immediat del sergent 
operatiu, i aquest al cap del Cos. 
 

4.1.7   Normes bàsiques de seguretat en la manipulació d’armes de foc a les 
dependències policials 

 
Els membres de la Policia Local de Canet de Mar, en la manipulació de les seves armes 
de foc a les dependències policials, han de seguir escrupolosament les normes de 
seguretat generals de manipulació de les armes de foc, i les especifiques de manipulació 
de les armes de foc dins de les dependències policials, que són les següents: 
 

- Tota manipulació de les armes de foc a les dependències policials està prohibida 
a excepció d'aquelles que es realitzin a les zones de seguretat habilitades a tal 
efecte. 

- Quan es faci una manipulació a aquestes zones de seguretat, es realitzarà sota 
les normes de seguretat generals relatives a la manipulació de les d'armes de 
foc. 

- A les zones de seguretat les manipulacions es faran de forma individual i en cap 
cas es compartirà l'espai habilitat amb més persones.  

- Per tal de manipular les armes de foc, és obligatori posar primer l'arma en 
seguretat i procedir de la forma habitual, és a dir:   
1- Col·locar els fiadors manuals de l'arma (si en disposa) en posició de 

seguretat. 
2- Treure la font d'alimentació (carregador, cartutxos). 
3- Moure la corredora fins a la seva posició més endarrerida, bloquejar-la amb 

la peça de retinguda i comprovar que la recambra i el canó estiguin buits, 
sense cartutxos o elements estranys. 
Una vegada fetes aquestes comprovacions, i només en aquest moment, es 
podran realitzar les manipulacions necessàries i imprescindibles, sempre a 
les zones fredes, i efectuar-les amb l'arma en un angle de 45 graus en relació 
amb el mòdul blindat.  
Aquestes zones fredes són un mòdul blindat de seguretat per a la 
manipulació d'armes, per permetre les operacions habituals (muntatge, 
"desamartellament" i posterior desmuntatge) d'una manera segura. Aquest 
mòdul de seguretat està construït amb un material que assegura el seu 
blindatge per a municions de 9 mm Parabellum. El sistema evita els rebots 
dels projectils en el cas que, accidentalment, se'n dispari algun. Els agents 
han de seguir les instruccions específiques de manipulació d'armes a les 
zones fredes.  
 

4.2 Dispositiu conductor d’energia: 
 
4.2.1  Descripció 
 
El dispositiu conductor d'energia (d'ara endavant, DCE) és una eina d'ús policial de 
transmissió d'impulsos elèctrics que afecten el funcionament de les capacitats motrius 
de l'organisme. Envia impulsos elèctrics d'alt voltatge, baix amperatge i curta duració 
que interfereixen els senyals que envia el cervell i incapaciten el sistema nerviós i motriu 
de forma temporal. 
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El DCE ha d'incorporar mesures i elements tecnològics que n'impedeixin un ús reiteratiu 
i continuat en cas de tret accidental, així com elements que permetin la traçabilitat i 
control posterior del seu ús. 
 
La descàrrega ha de tenir una durada màxima de 5 segons i la persona usuària l'ha de 
poder reduir. 
 
4.2.2  Condicions generals d´utilització del DCE 
 
Per tal d'evitar un mal greu, imminent i irreparable, s'ha d'actuar amb la decisió 
necessària i sense retard. Només s'han d'utilitzar les eines i les armes d'ús policial en 
les situacions en què hi hagi un risc racionalment greu per a la vida o la integritat física 
dels agents o de terceres persones, o danys que puguin comportar un risc greu per a la 
seguretat ciutadana. 
 
Atès que l'ús de la força és l'últim recurs, la utilització del DCE requereix l'adequació als 
principis de proporcionalitat, congruència i oportunitat. 
 
Els agents únicament podran recórrer a l'ús del DCE quan sigui pertinent d'acord amb 
els principis anteriors, i abans d'utilitzar l'eina, sempre que les circumstàncies ho 
permetin, cal, d'una banda, haver exhaurit totes les vies de diàleg, negociació i mediació 
prèvies, i, de l'altra, avisar la persona requerida, de forma clara, que es farà servir 
aquesta eina si no abandona la seva actitud, i que l'actuació serà enregistrada. 
 
Els efectius policials que disposin de DCE també han de tenir disponible un 
desfibril·lador extern automàtic (DEA) i un dispositiu personal de gravació (DPG). 
 
4.2.3 Supòsits d´utilització del DCE 
 
El DCE és una eina dissenyada per actuar específicament sobre les persones amb 
l'objectiu d'incapacitar-les temporalment i facilitar-ne la reducció, detenció, neutralització 
o qualsevol altra actuació que en justifiqui l'ús. 
 
4.2.4 Només es podrà utilitzar el DCE en els supòsits següents: 
 
- Per reduir, immobilitzar o detenir una persona que mostri una resistència activa que 
posi en risc la integritat física dels agents o de terceres persones o la mateixa seguretat 
ciutadana, i perquè es considera l'ús del DCE l'alternativa més adequada a aquesta 
maniobra i així s'eviten les conseqüències que podria comportar la utilització d'altres 
mètodes de reducció potencialment més lesius. 
 
- Per reduir, immobilitzar o detenir una persona que mostri una actitud violenta cap als 
agents actuants o terceres persones i s'hagi produït una agressió o sigui previsible que 
se'n produeixi una, i no es pugui controlar la situació amb la utilització gradual i 
progressiva de les altres eines de què disposen els agents. 
 
- Aquelles situacions en què la persona amenaça els agents o terceres persones amb 
armes blanques, objectes o elements perillosos per a la integritat física. 
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- Aquelles situacions en què la persona posa en risc la seva pròpia vida o integritat física 
(temptatives de suïcidi, conductes d'autòlisi o d'altres) i no desisteix de la seva acció, 
sempre que es valori que l'ús del DCE no provocarà un mal superior al que es vol evitar. 
 
- Aquelles situacions d'extrema i urgent necessitat en què s'hagi d'actuar per evitar 
danys imminents amb un risc greu per a la seguretat ciutadana, i en què la utilització del 
DCE sigui l'eina més idònia per resoldre l'actuació. 
 
-També s'entén com a utilització del DCE el fet de treure'l de la funda i efectuar un arc 
elèctric amb l'objectiu de dissuadir i com a pas previ a la descàrrega. Si amb aquesta 
acció la persona reacciona de forma positiva i no cal efectuar la descàrrega caldrà 
redactar un informe explicatiu intern i incloure'l a les diligencies policials. 
 
4.2.5 Supòsits prohibits o limitats: 
 
Com a norma general, excepte en circumstàncies excepcionals en què es valori que l'ús 
del DCE pot servir per evitar un mal major, no es pot utilitzar en els supòsits següents: 
 
- En dones embarassades i persones menors de 12 anys, sempre que els agents 
actuants puguin percebre aquesta condició. 
 
- En persones d'edat avançada o dèbils de salut, sempre que els agents actuants puguin 
percebre aquesta condició. 
 
- En manifestacions i concentracions d'un nombre elevat de persones, com a eina de 
manteniment i restabliment de l'ordre públic. Tanmateix, això no n'exclou l'ús sobre 
persones que, en aquest entorn, es trobin en algun dels supòsits previstos a l'apartat 
5.1 del protocol d´us segons resolució INT/2789/2018 de 23 de novembre. 
 
- A prop de substàncies o gasos inflamables amb risc de deflagració. 
 
- En espais o circumstàncies en què es pugui posar en risc la integritat física de la 
persona pel fet que aquesta està en espais elevats de terra o altres llocs on es pot 
precipitar al buit per pèrdua d'equilibri en el moment d'aplicar la DCE (entre d'altres, 
balconades, teulades, penya-segats, escalada d'edificis). 
 
- En qualsevol altra circumstància en la qual es pugui posar en perill la integritat física 
de la persona o de tercers pel fet que està en un entorn aquàtic, utilitza un vehicle o 
maquinària, o similars. 
 
-No és recomanable l'ús sobre animals. Només es pot fer servir sobre animals en 
circumstàncies excepcionals per evitar un mal major i tenint en compte les 
característiques de l'animal i de l'entorn, entre d'altres, la pell, el pes, el volum, la direcció 
de caiguda i les persones que estan al voltant. 
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4.3 Defensa o bastó policial 
 
4.3.1  Descripció 
 
La defensa o bastó policial no està regulada específicament al Reglament d’armes, però 
es pot considerar inclosa en els supòsits de l’article 5.1 c. Els membres del cos de la 
Policia Local de Canet de Mar disposen d’una defensa o bastó policial com a dotació 
general. 
 
Aquesta defensa pot ser de quatre tipus diferents: 
 

- Defenses policials rígides, de fusta de faig o de goma de 50 centímetres de 
llargada. 
- Defenses policials semirígides fabricades amb elastòmer, de 50 

centímetres de llargada. 
- Defenses policials semirígides fabricades amb elastòmer, de 70 

centímetres de llargada. 
 
La defensa policial s’ha d’utilitzar per: 
 

- Guardar la distància de seguretat 
- Realitzar una reducció, projecció, premsa o luxació 
- Aturar cops 
- Autoprotecció 
- Controlar i/o conduir una persona, aplicant un control de luxació. 
- Actuacions relatives al restabliment de l’ordre públic”. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defensa de fusta            Defensa de Goma               Defensa elastòmer 
 
4.3.2  Utilització 
 
Les defenses policials es poden utilitzar com a element de contenció i/o immobilització, 
o com a arma de defensa. En aquests darrers casos, la utilització del bastó policial ha 
de limitar-se a un o dos cops, curts i secs. Els cops s’han de donar amb la defensa en 
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paral·lel al terra i en parts muscularment protegides del tren inferior del cos. Davant 
d'una agressió amb arma blanca o objecte contundent, es buscarà l’articulació del 
membre del cos que subjecta l’arma. En cap cas, s’ha de fer servir de dalt a baix ni sobre 
zones vitals del cos humà, com ara el cap. 
 
La utilització del bastó policial es veu emmarcada en situacions de percepció de risc a 
partir de nivell mig, en les que els agents de policia hauran de fer ús de la força contra 
les persones davant d’una actitud hostil que pot convertir-se en una agressió als agents 
o a terceres persones. 
 
4.4 Defensa o bastó extensible 
 
4.4.1 Descripció 
 
Les defenses o bastons policials extensibles no estan específicament regulats pel Reial 
Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’armes, que només 
fa esment a les defenses elèctriques, de goma, tonfes o similars, com a armes de tinença 
i ús prohibides als particulars però permeses als funcionaris especialment habilitats, 
d'acord amb el que disposin les normes respectives. En aquest sentit, doncs, s’ha de 
considerar el bastó extensible com una arma equiparable a les descrites a l’article 5.1 
c) del Reglament d’armes, d'ús reservat als policies. 
 
Les característiques d’aquests bastons extensibles els fan adients com a dotació del cos 
de la Policia Local i a determinades unitats policials, ja que plegats tenen una mida que 
permet portar-los amb molta més facilitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Defenses extensibles 
 
4.4.2  Utilització 
 
La utilització d’aquestes armes es veu emmarcada en situacions de percepció de risc a 
partir de nivell mig, en les que els funcionaris del cos de la Policia Local han de fer ús 
de la força contra les persones. El seu ús seguirà els criteris genèrics fixats per la 
defensa policial rígida o semirígida, tenint en compte les especificitats pròpies de cada 
arma. 
 
El subministrament d'aquesta arma comportarà la formació per a la seva correcta 
utilització per part dels funcionaris policials, i en cas de no trobar-se inclòs al curs de 
formació  bàsica de l’institut de Seguretat Pública de Catalunya, l’ajuntament 
proporcionarà la formació específica als membres del cos de la Policia Local de Canet 
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de Mar mitjançant organismes o institucions reglades. 
 
4.5 Esprais de defensa personal 

 
4.5.1  Descripció 
 
Els esprais de defensa personal són armes descrites en el Reglament d’armes com a 
armes prohibides en general als particulars, amb l’excepció dels funcionaris 
especialment habilitats (art. 5.1, apartat b, del Reglament). 
 
Aquests esprais no immobilitzen, sinó que redueixen parcialment les capacitats de 
reacció efectiva de la persona, permetent l’actuació del funcionari del cos de la Policia 
Local de Canet de Mar en la reducció d’una persona amb conducta agressiva. Els 
funcionaris que utilitzin aquestes armes han de tenir la formació adequada i conèixer-ne 
les principals característiques: naturalesa i composició, efectes, durada d’aquests i 
presentació (en gas, líquid o en gel). Així mateix, els funcionaris actuants han de tenir 
en compte les instruccions per a la correcta aplicació del producte. S’ha de tenir cura de 
no usar-se en espais interiors, ni prémer el polsador del dispositiu més temps del 
necessari per a obtenir l’efecte desitjat.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esprais de defensa personal 
                                     
4.5.2  Utilització 
 
Únicament cal utilitzar aquestes armes en situacions de percepció de risc a partir de 
nivell mig, en les que els funcionaris del cos de la Policia Local de Canet de Mar hauran 
de fer ús de la força contra les persones per a què deposin l’actitud agressiva. El 
subministrament d’aquesta arma comportarà la formació per a la seva correcta utilització 
per part dels funcionaris policials. 
 
4.6 Manilles metàlꞏliques o semi metàlꞏliques 
 
4.6.1  Descripció 
 
Les manilles metàl·liques són eines d’ús policial utilitzades per a immobilitzar persones. 
El seu ús és general i ordinari al cos de la Policia Local de Canet de Mar, i constitueixen 
material de dotació de tots els membres. 
 
Hi ha diferents tipus de manilles,  les metàl·liques i semi metàl·liques , que poden ser de 
cadena o de frontissa. Constitueixen el material de dotació actual dels agents de a 
Policia Local de Canet de Mar. 
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              Manilla cadena                  Manilla frontissa           Manilla semi metàl·lica 
 
4.6.2   Utilització 
 
Aquestes eines han de ser utilitzades en qualsevol situació de risc en la què calgui 
immobilitzar a persones detingudes. 
 
4.7   Brides 
 
4.7.1  Descripció 
 
Les brides són eines d’ús policial utilitzades per a immobilitzar persones. Les brides 
poden estar composades de polímer (Tri-fold), de corda o bé de plàstic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Brida Tri-fold             Brida de Plàstic                 Brida o llaç de corda 
 
4.7.2  Utilització 
 
Aquestes eines han de ser utilitzades en qualsevol situació de risc en la què calgui 
immobilitzar a persones detingudes. La seva utilització es recomana quan es pugui 
donar la possibilitat d'un nombre elevat de detencions, o les característiques físiques de 
la persona detinguda o requereix. 
 
També es recomanable en aquells serveis que s’efectuïn de paisà on la indumentària 
faci difícil camuflar les manilles metàl·liques 
 
4.8  Cintes de contenció física:  
 
4.8.1  Descripció 

     
Les cintes de contenció física són eines d'ús policial, elaborades amb un teixit resistent 
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i una base amb veta adherent (tipus Velcro ), destinades a limitar la mobilitat de les 
persones detingudes a través de, la subjecció puntual de les extremitats. La seva finalitat 
és evitar possibles autolesions o agressions a terceres persones. 
 
4.8.2  Utilització 

  
Les cintes de contenció física poden ser usades, en combinació amb les manilles 
metàl·liques, en casos excepcionals: durant la pràctica material de la detenció al carrer, 
quan la persona detinguda hi oposa una forta resistència o quan, dins el vehicle policial, 
hi hagi el risc que, amb la mobilitat no reduïda de les extremitats inferiors, pugui 
autolesionar-se, lesionar als agents, intentar fugides o causar danys a l'entorn durant el 
trasllat.  
 
Si s'efectua un trasllat d'una persona detinguda amb cintes de contenció física, aquest 
s'ha de qualificar d'urgent.  
 
Les cintes de contenció física podran ser usades, en casos excepcionals, durant l'estada 
de la persona detinguda a les dependències policials i, si escau, en combinació amb el 
casc específic per a la protecció del cap.  
 
La contenció amb cintes d'una persona detinguda durant l'estada a les dependències 
policials, que presenti una fase de gran excitació o agressivitat, ha de ser una pràctica 
extraordinària que serà ordenada i supervisada per la persona responsable del servei, i 
que només té per finalitat evitar que la persona detinguda es pugui autolesionar o causar 
danys a terceres persones.  
 
L'aplicació d'aquesta mesura de contenció en una persona detinguda no pot durar més 
de 30 minuts.  
 
Si transcorreguts els 30 minuts, l'episodi d'excitació o agressivitat no remet, el Caporal 
o responsable de responsable requerirà immediatament la presència de personal 
sanitari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Disposició final 
 
En el cas que el cos de la Policia Local de Canet de Mar precisi disposar, per dur a terme 
les seves funcions per fer complir la llei i en defensa de la seguretat ciutadana, d’altres 
armes i eines d’ús policial no regulades en aquest reglament, previ informe del Cap del 
cos de la Policia Local de Canet de Mar, es sotmetrà al Ple, qui n’autoritzarà la seva 
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utilització, mitjançant la seva inclusió en l’objecte d'aquest reglament. 
 
El comandament policial directe, ha de realitzar les comprovacions corresponents per a 
verificar el compliment de les previsions d'aquest reglament. 
 
Les actuacions policials que hagin requerit la utilització de defenses elèctriques o esprais 
de defensa personal, o bé les que, utilitzant la resta d’armes o eines previstes en aquest 
reglament , hagin pogut causar lesions o danys s’hauran de comunicar per la via 
jeràrquica mitjançant el document que correspongui. 
 
L’incompliment d'aquest reglament pot donar lloc a les responsabilitats disciplinaries 
previstes al Títol sisè de la Llei 16/1991 de 10 de juliol de les Policies Locals.  
 
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
La senyora alcaldessa explica que aquest és el text que ha de regular l’ús d’armes de 
foc i altres armes que pugui tenir el cos de la Policia Local. Aquest Reglament s’ha dut 
a terme perquè s’han comprat unes pistoles tassers, armes que obliguen a tenir un 
reglament d’aquestes característiques aprovat per l’Administració corresponent. Fins 
ara, els ens locals es regien per reglaments superiors. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que en les disposicions de la Generalitat, quan el conseller explica la normativa d’aquest 
tipus d’eines insisteix que és molt important que els agents que les hagin d’utilitzar rebin 
una bona formació i pregunta si està previst fer un curs homologat per a la utilització 
correcta d’aquestes armes. 
 
La senyora alcaldessa explica que així és, que de seguida que es pugui es farà un curs 
d’aquestes característiques. Aquest Reglament ja regeix la manera com s’han d’utilitzar 
i per complementar-ho es faran aquests cursos, de manera interna. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup s’abstindrà en aquest punt. Explica que ella mateixa fa aproximadament un 
mes, li va demanar, davant d’alguns companys que avui són aquí que si es podia portar 
a aprovació aquest reglament per poder fer servir aquestes armes tasser, unes armes 
que són a la comissaria des del mes de gener i que van costar més de 2.000 euros. Li 
va suggerir que es portés a aprovació del Ple aquest reglament perquè els agents les 
poguessin fer servir. La senyora alcaldessa va comentar-li que hi havia altres prioritats, 
però un mes després el reglament es porta a aprovació. Entén que s’ha fet amb presses, 
perquè aquest reglament és igual que un altre que està publicat al DOGC del dia 28 de 
juliol de 2016 per part del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. El seu 
grup entén que qui fa aquest anunci són persones altament qualificades, expertes i que 
el reglament és perfecte. El problema és que el reglament publicat al DOGC té nou punts 
i el que avui es porta a aprovació només en recull tres. 
 
En un dels punts que s’ha obviat, es disposa que és recomanable que es faci aquest 
curs que comentava la senyora Bosch. Es disposa que aquest curs és obligatori i que 
s’ha d’impartir per l’Institut de Seguretat de la Policia de Catalunya. 
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També hi ha altres coses importants que el reglament que es porta a aprovació no recull, 
com per exemple, la necessitat de personal habilitat per fer l’autorització de les armes 
tasser.  
 
Explica que va preguntar al sergent, a la Comissió de la Policia de divendres passat, si 
es tenia en compte que s’havia de tenir obligatòriament un desfibril·lador i si estava 
recollit al reglament. El sergent li va dir que sí, però no és cert, no es recull, quan en el 
reglament publicat al DOGC sí que hi apareix, explícitament. 
 
Aquest reglament tampoc recull les accions genèriques, les accions específiques i  les 
instruccions de diligències policials, les normes bàsiques de seguretat i la responsabilitat 
i el control d’ús. En aquest últim punt és molt important tenir en compte que les tasser 
han de tenir una càmera, la mateixa arma o el policia que la utilitza. En el cas de les 
tasser que s’han comprat, el policia és qui durà la càmera. Això no consta al reglament 
i hi hauria de constar. Per últim, també comenta que no hi consta l’auditoria i la supervisió 
de les armes tasser. 
 
Per tot això, perquè consideren que l’Àrea de Seguretat Ciutadana no té un protocol de 
treball, cosa que també van preguntar al sergent i els va contestar que no era necessari, 
i perquè hi ha unes grans mancances en aquest reglament, el seu grup s’abstindrà. 
Considera que valdria més esperar-se al 10 de novembre i aprovar el reglament íntegre 
publicat al DOGC. 
 
Repeteix que per aquests motius el seu grup s’abstindrà i en el cas que s’acabi aprovant, 
denunciaran les mancances d’aquest reglament als estaments superiors. 
 
La senyora alcaldessa comenta que facin el que facin no està bé. Es regien per 
normativa superior perquè no es va poder tirar endavant la normativa local per les 
mancances que té l’Ajuntament en la seva àrea de juristes. Ara que ho tiren endavant, 
igualment es queixen. Ja veu que la tònica de l’oposició serà oposar-se per oposar-se. 
 
La senyora alcaldessa explica que segurament hi ha moltes coses que es poden 
millorar, però no s’ha fet a corre-cuita, sinó que s’ha dut a aprovació quan s’ha pogut fer, 
segons les prioritats que marca la feina que hi ha a l’Ajuntament. 
 
Quan l’Ajuntament va comprar les armes tasser, la formació no era obligatòria i de 
seguida que va sortir la normativa, es van guardar aquestes armes fins que no s’aprovés 
aquest reglament. Ha passat gairebé un any i no s’ha pogut fer fins ara i li agradaria que 
la  
a Gómez entengués les dificultats que tenen per poder tirar endavant tot allò que cal fer 
en aquest Ajuntament. 
 
La senyora alcaldessa explica que gairebé tots els reglaments que s’aproven parteixen 
d’altres reglaments ja aprovats i estan envoltats de tècnics i juristes que els assessoren 
per poder aprovar-los. 
 
Demana a la senyora Gómez que vigili amb les fonts que l’informen sobre els diferents 
assumptes, ja que la responsabilitat d’estar ben informats és de tots ells. Totes les 
ordenances i els reglaments que s’aproven en aquest ple es fan amb el vistiplau dels 
tècnics corresponents. Si falten punts respecte a altres ordenances o reglaments és 
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perquè potser no cal que hi siguin, i si n’hi ha més, potser és perquè volen ser més 
curosos que en altres llocs. 
 
El sergent de la Policia Local ja li va explicar tots els dubtes que tenia i si en té més que 
li puguin haver sorgit després, només cal que demani hora per parlar amb ell i molt 
gustosament li explicarà el que necessiti, però la senyora Gómez és qui ha de triar qui 
es creu, la seva font o la font oficial de l’Ajuntament. 
 
Pel que fa al personal habilitat i el desfibril·lador, la senyora alcaldessa explica que el 
personal habilitat per dur aquestes armes és el cap d’escamot i està regulat a les ordres 
internes del cos de la Policia Local. Afegeix que el desfibril·lador es troba en el cotxe de 
l’escamot que està de guàrdia. Pel que fa a la càmera, la senyora alcaldessa no ho 
considera greu, per ella seria greu que ho posés la norma i no la portessin. 
 
Pel que fa al protocol de treball al qual ha fet referència la senyora Gómez, la senyora 
alcaldessa explica que no és obligatori en poblacions de la mida de Canet de Mar. 
Només el tenen els Mossos d’Esquadra. A Canet la Policia es regeix per les normes de 
les instruccions de servei i les ordres del cos. 
 
La senyora Gómez, en el seu torn de rèplica, explica que en la seva intervenció anterior 
no ha mentit en cap moment i si ho ha fet, li agrairia a la senyora alcaldessa que ho 
expliqués. 
 
Pel que fa al protocol de treball és obligatori per als Mossos d’Esquadra i és aconsellable 
que les policies locals en tinguin un i no és cert que cap Policia Local de municipis 
menors de 20.000 habitants no el tinguin. 
 
Explica que en cap moment de la seva intervenció ha dit que el reglament que avui es 
vota no sigui correcte o incompleixi la llei, sinó més aviat al contrari, que era un retalla i 
enganxa d’un anunci del DOGC, un document elaborat per persones professionals i, per 
tant, parteix d’un reglament correcte. El que ha criticat és que de nou punts que recull 
l’anunci del DOGC, el de Canet només en recull quatre i considera que deixar cinc punts 
fora d’aquest reglament fa que tingui mancances, i si, un cop aprovat aquest reglament 
s’ha de recórrer a lleis d’un estament superior, no troba lògic aprovar-lo. La senyora 
Gómez diu que no és lògic, argumenta per què i proposa una solució, deixar passar el 
10 de novembre i no només votar aquests quatre punts, sinó votar els nou que proposa 
el reglament d’on s’ha tret aquest. 
 
La senyora alcaldessa explica que quan la senyora Gómez diu que es porten a 
aprovació els assumptes de pressa i malament està mentint. El govern no va a remolc 
del que l’oposició demana. Costa molt tirar les coses endavant i quan ho fan, vol dir que 
fa un any que s’hi està treballant. 
 
Pel que fa al comentari de copiar i enganxar d’un altre reglament, la senyora alcaldessa 
ja li ha reconegut que sí, que es treballa d’aquesta manera i tots aquells punts que la 
senyora Gómez diu que hi manquen, no hi són perquè els tècnics han decidit que no 
són necessaris. 
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1.1.3. PROPOSTA DE PLE RATIFICACIÓ ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 25.09.2019, DE MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES 
SEVES SESSIONS ORDINÀRIES 
 
Fets: 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2019, de modificació 
de la periodicitat de les seves sessions ordinàries, que es transcriu a continuació, es 
proposa al Ple Municipal la seva ratificació: 
 

3.1.4. CANVI PERIODICITAT SESSIONS ORDINÀRIES JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de juny de 2019, va acordar 
fixar la seva periodicitat de manera setmanal, els dimecres no festius, a les 17 hores, 
a les dependències d’aquest Ajuntament prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per 
l’Alcaldia. 
 
Atès que es considera necessari canviar aquesta periodicitat fixant les sessions 
ordinàries, de manera setmanal, en els dijous no festius. 
 
Atès que segons disposa l’art. 6.2 del ROM, és la pròpia Junta de Govern la que fixarà 
la periodicitat de les seves sessions ordinàries, la qual haurà de ser ratificada pel Ple 
de la Corporació, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Canviar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, 
les quals es celebraran a partir de la data del present acord, amb periodicitat setmanal, 
els dijous no festius, a les 17 hores, a les dependències d’aquest Ajuntament, prèvia 
convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia.  
 
Segon.- Facultar a la senyora alcaldessa per a suspendre o modificar la data de la 
celebració de les sessions de la Junta de Govern Local, com a conseqüència dels 
períodes vacacionals, quan això no entorpeixi la gestió dels assumptes municipals, així 
com per posposar o avançar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local, dins de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu. 
 
Tercer.- Que el present acord sigui ratificat pel ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels setze membres assistents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
ÚNIC.- Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 
25 de setembre d’enguany pel que es fixa la periodicitat de les sessions ordinàries 
d’aquest òrgan col·legiat. 
 
La senyora alcaldessa explica que aquest canvi ve donat per facilitar la conciliació 
familiar dels tècnics municipals que han d’assistir en aquestes reunions. 
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1.2. Intervenció 
 
1.2.1. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017, INTEGRAT PEL COMPTE DE 
L’AJUNTAMENT I EL COMPTE DE L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU 
RÀDIO CANET 
 
Els estats i els comptes de les entitats locals han de ser rendits pel seu president abans 
del dia 15 de maig de l’exercici següent a aquell a qui facin referència els comptes 
esmentats. 
 
El compte general, una vegada format per la Intervenció, s’ha de sotmetre abans del dia 
1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’entitat local, que estarà 
constituïda pels membres dels distints grups polítics de la corporació. 
 
El compte general, amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes, ha de ser 
exposat al públic per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats 
poden presentar reclamacions, reparaments o observacions, els quals seran examinats 
per la Comissió Especial de Comptes. 
 
El compte general i els informes de la Comissió s’han de sotmetre al Ple perquè, en el 
seu cas pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre. 
 
Atès que el compte ha estat format per la Intervenció amb el contingut i els requisits que 
disposa la normativa aplicable. 
 
Vist i trobat conforme l’informe emès per l’interventor municipal, Joan Mendez Martínez 
en la data de la signatura electrònica, el qual es transcriu a continuació: 
 

“D’acord amb allò previst en l’article 212 del Text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, el sotasignat, 
Interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, ha format el Compte General de 
l’exercici 2017 per tal que sigui posat en disposició de la Comissió Especial de 
Comptes. 
 
Atès el que disposa l’article 179.1.a del Tex refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, i als efectes merament explicatius del procediment que ha de seguir la 
tramitació de l’expedient, i de la documentació que l’ha d’integrar, s’emet el 
següent informe: 
 

INFORME 
 
PRIMER.- La normativa aplicable a la rendició de comptes ve definida per: 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBLR), articles 

22.2e) i 116. 
- Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, articles 208 a 212. 
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- Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya (TRLMC), aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, articles 101 i 104. 

- Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP), article 119.3 
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL), aprovat per l’Ordre 

HAP/1781/2013, de 20 de setembre, Capítol II del Títol IV (Regles 44 a 51). 
 
SEGON.- D’acord amb l’article 200 TRLHL,  
 
“1. Les entitats locals i els seus organismes autònoms queden sotmesos al règim 
de comptabilitat pública en els termes previstos en aquesta Llei. 
2. Les societats mercantils en el capital de les quals tinguin participació total o 
majoritària les entitats locals estaran igualment sotmeses al règim de comptabilitat 
pública, sense perjudici de que s’adaptin a les disposicions del Codi de Comerç i 
altra legislació mercantil i al Pla General de Comptabilitat vigent per a les 
empreses espanyoles”.  
 
Segons disposa l’art. 201 TRLHL, “La subjecció al règim de comptabilitat pública 
comporta l’obligació de rendir comptes de les respectives operacions, qualsevol 
que sigui la seva naturalesa, al Tribunal de Comptes. En el seu cas, també 
s’hauran de rendir a l’òrgan de control extern de la seva Comunitat Autònoma”.  
 
D’acord amb l’article 208 TRLHL “Les entitats locals, a la finalització de l’exercici 
pressupostari, formaran el compte general que posarà de manifest la gestió 
realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari”. 
 
El contingut del compte general i la documentació acompanyatòria es regula en 
els articles 209 i 211 del TRLHL i es desenvolupa en la Instrucció del Model Normal 
de Comptabilitat (ICAL), dictada en compliment d’allò previst en l’article 210 
TRLHL. 
 
El procediment a seguir en la rendició de comptes es regula en l’article 212 del 
TRLHL i es desenvolupa en el capítol II del Títol IV de la ICAL. 
 
TERCER.- La responsabilitat de donar compliment a l’obligació de rendir comptes 
que tenen les entitats subjectes al règim de comptabilitat pública en els termes 
anteriorment exposats recau sobre la figura dels compta-donants. 
 
D’acord amb la Regla 50 ICAL, “seran compta-donants els titulars de les entitats i 
òrgans subjectes a l’obligació de rendir comptes i, en tot cas: 
 

a) El President de l’entitat local;  
b) Els Presidents o Directors dels organismes autònoms i de les entitats 
públiques empresarials. 
c) Els Presidents del Consell d’Administració de les societats mercantils 
dependents de l’entitat local;  
d) Els liquidadors de les societats mercantils dependents de l’entitat local en 
procés de liquidació.”  

 
Els compta-donants són responsables de la informació comptable, és a dir, de 
subministrar informació veraç i que els comptes anuals reflecteixin la imatge fidel 
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del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de 
l’exercici del pressupost de l’entitat comptable.  
 
De conformitat amb l’article 212.1 TRLHL  i la regla 50.2 ICAL, als compte-donants 
els correspon rendir, abans del 15 de maig de l’exercici immediat següent al que 
corresponguin, i degudament autoritzats, els comptes que hagin d’enviar-se a 
l’òrgan o òrgans de control extern.  
 
En compliment d’aquesta obligació, els compta-donants hauran de remetre els 
seus comptes anuals, acompanyats de la documentació complementària a que es 
refereix la regla 45.3, a la Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda 
la funció de comptabilitat, en el termini abans assenyalat (regla 51.1 ICAL). 
 
La responsabilitat de subministrar informació veraç en què es concreta la rendició 
de comptes és independent de la responsabilitat en què incorrin els qui adoptaren 
les resolucions o realitzaren els actes reflectits en els esmentats comptes. 
 
CINQUÈ.- La formació del compte general es regula en l’article 212.2 TRLHL i en 
la regla 47 de la ICAL. 
El Compte general de cada exercici es formarà per la Intervenció o l’òrgan de 
l’entitat que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
 
SISÈ.- El Compte General de cada exercici es sotmetrà abans del 1 de juny de 
l’exercici immediat següent a informe de la Comissió Especial de Comptes de 
l’entitat local constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la 
corporació (art.212.2 TRLHL, art. 116 LBRL, regla 49.1 ICAL). 
 
Segons estableix l’article 101.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya (TRLMC), aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, els 
comptes generals i la documentació complementària han d'ésser a disposició dels 
membres de la comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim 
quinze dies abans de la primera de les reunions. 
 
En el present expedient aquests terminis no s’han pogut complir, degut a la 
sobrecàrrega de feines que recauen sobre el departament d’Intervenció. 
 
El Compte General, amb l’informe de la Comissió Especial, serà exposat al públic 
per termini de quinze dies, durant els quals i vuit més, els interessats podran 
presentar reclamacions, objeccions o observacions. Examinats aquests i 
practicades les comprovacions que estimi necessàries, la Comissió Especial 
emetrà nou informe (art.212.3 TRLHL, regla 49.2 ICAL).  
 
SETÈ.- Acompanyat dels informes de la Comissió Especial i de les reclamacions 
i objeccions formulades, el Compte general es sotmetrà al Ple per tal que, en el 
seu cas, pugui ésser aprovat abans del dia 1 d’octubre (art.212.4 TRLHL i regla 
49.3 ICAL). 
 
L’aprovació del Compte general és un acte essencial per la fiscalització d’aquesta 
pels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions 
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reflectides en aquell, ni genera responsabilitat per raó d’aquelles (art.212.5 TRLHL 
i regla 49.4 ICAL). 
 
VUITÈ.- De conformitat amb la regla 51.2 ICAL, una vegada aprovat el Compte 
general pel Ple de la corporació, es rendirà pel President de l’entitat local a l’òrgan 
o òrgans de control extern competents en els terminis previstos en la normativa 
vigent. 
 
D’acord amb l’article 223.2 TRLHL, i als efectes de permetre l’exercici de les 
funcions de fiscalització externa que té atribuïdes el Tribunal de Comptes, les  
entitats locals rendiran al Tribunal abans del dia 15 d’octubre de cada any el 
compte general corresponent a l’exercici econòmic anterior. 
 
De conformitat amb l’article 223.3 TRLHL, una vegada fiscalitzats els comptes pel 
Tribunal, es sotmetrà a la consideració de l’entitat local la proposta de correcció 
de les anomalies observades i l’exercici de les accions procedents, sense 
perjudici, tot això, de les actuacions que puguin correspondre al Tribunal en els 
casos d’exigència de responsabilitat comptable.  
 
Això, sense perjudici de les facultats que, en matèria de fiscalització externa de 
les entitats locals tinguin atribuïdes pels seus Estatuts les Comunitats Autònomes.  
 
NOVÈ.- D’acord amb l’article 209.1 i 210 TRLHL i la regla 44.2 ICAL, el Compte 
general estarà integrat per: 
 

a) El compte de la pròpia entitat 
b) El compte dels organismes autònoms 
c) Els comptes de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de 
les entitats locals. 
d) Els comptes anuals de les entitats públiques empresarials 

 
Cadascun dels subjectes comptables a que es refereix l’apartat anterior haurà 
d’elaborar els seus propis comptes d’acord amb allò previst en les regles 45 i ss 
ICAL. 
 
El Compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar corresponent l’exercici 2017 
està format per: 
 

- el compte de l’AJUNTAMENT  
- els comptes anuals de l’ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET 

 
DESÈ.- De conformitat amb article 209.2 TRLHL, els comptes als que fan 
referència els apartats a) i b) anteriors reflectiran la situació econòmic-financera i 
patrimonial, els resultats econòmic-patrimonials, i l’execució i liquidació dels 
pressupostos. 
 
D’acord amb la Regla 45.1 ICAL, el compte de la pròpia entitat local i el compte 
de cadascun dels seus organismes autònoms estaran integrats per:  
 

a) El Balanç;  
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b) El Compte del resultat econòmic-patrimonial;  
c) L’Estat de canvis en el patrimoni net; 
d) L’estat de fluxos d’efectiu; 
e) L’Estat de Liquidació del Pressupost i  
f) La Memòria.  

 
D’acord amb l’apartat 2n de la mateixa regla, aquests comptes s’hauran d’elaborar 
seguint les normes i ajustant-se als models que s’estableixen en la tercera part del 
Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració local annex a la 
mateixa ICAL. 
 
De conformitat amb regla 45.3 ICAL, als comptes anuals de la pròpia entitat local 
i de cadascun dels seus organismes autònoms s’haurà d’unir la següent 
documentació: 
 

a) Actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a final d’exercici. 
b) Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en 
les mateixes a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, referits a final 
d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de 
discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, s’aportarà l’oportú estat 
conciliatori, autoritzat per l’Interventor o òrgan de l’entitat local que tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat. 
 

ONZÈ. D’acord amb la Regla 48.1 ICAL, el Compte general s’acompanyarà, amb 
caràcter general, de la següent documentació complementària: 
 

a) Els documents a que es refereix la Regla 45.3 ICAL.  
b) Els comptes anuals de les societats mercantils en quin capital social 
tingui participació majoritària la entitat local. 
c) Els comptes anuals d’aquelles unitats dependents de l’entitat local 
incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera no compreses en l’apartat 
b) anterior ni integrades al compte general. 

 
Segons es desprèn de l’article 209.4 TRLHL i la Regla 48.2 ICAL, en el cas que el 
Ple de la corporació així ho hagués establert, al Compte general s’acompanyaran 
els estats integrats i consolidats que hagi determinat.  
 
D’acord amb l’article 211 TRLHL i la Regla 48.3 ICAL, en el cas dels municipis de 
més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d’àmbit superior acompanyaran 
al compte general:  
 

a) Una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.  
b) Una memòria demostrativa del grau en què s’hagin complert els 
objectius programats amb indicació dels previstos i assolits juntament amb el 
seu cost. 

 
En el cas de l’Ajuntament de Canet de Mar per l’exercici 2017, i d’acord amb els 
preceptes citats, l’única documentació acompanyatòria que procedeix incloure és: 
 



 

 
36 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

- La prevista en la Regla 45.3 ICAL referida a la pròpia entitat local i l’Organisme 
Autònom 
- Els Comptes Anuals de la Fundació Garrofers, que està adscrita a l’entitat 
local als efectes de la LOEPSF. 
 
Tot això és el que s’informa als efectes oportuns.” 

 
Vist que en data 20 d’agost de 2019, la Comissió Especial de Comptes va informar el 
Compte General de l’Ajuntament de Canet de Mar de l’exercici 2017. 
 
Atès que en el BOP de data 22 d’agost de 2019 d’enguany es va publicar l’anunci 
d’informe del compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar de l’exercici 2017, 
integrat pels comptes anuals de la corporació i els comptes anuals de l’Organisme 
autònom Ràdio Canet, per part de la Comissió especial de comptes, 
 
Atès que en el termini d’exposició pública de quinze dies, més vuit dies més, no s’ha 
presentat cap reclamació, objecció o observació a aquests comptes. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels setze membres assistents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar, integrat pels 
estats i comptes anuals d’aquest Ajuntament i de l’Organisme Autònom Administratiu 
Ràdio Canet corresponents a l’exercici 2017. 
 
SEGON.- Remetre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a la Direcció General de 
l’Administració Local els estats i comptes anuals que integren el compte general de 
l’Ajuntament. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que aquest és l’últim compte general en el qual es presenten de 
forma conjunta el de l’Ajuntament i el de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, ja que 
en data 31 de desembre de 2017 va ser dissolt i absorbit per part de l’Ajuntament. 
 
Aquesta liquidació compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostària a nivell de 
deute, amb la regla de la despesa i amb l’estabilitat pressupostària, pròpiament dita. 
 
Pel que fa a les xifres, el resultat pressupostari, els drets i les obligacions més els 
ajustos, donen per a l’Ajuntament un resultat d’1.840.798,57 euros i per a Ràdio Canet 
6.792,33 euros. 
 
Pel que fa al romanent de tresoreria, l’Ajuntament passa de 4.375.870,51 euros de l’any 
2016 a 4.678.139 euros. A l’Organisme també hi ha un increment de 26.930,13 euros 
de l’any 2016 a 34.537,10 euros. 
 
Pel que fa als avanços, l’estat comptable entre actius i passius, béns i drets, deures i 
obligacions, l’Ajuntament presenta un xifra en positiu de 46.849.977,42 euros que, 
comparat amb l’any anterior, que són 44.470.280,37 euros presenta un increment de 
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prop de 2.500.000 euros. Això és degut, bàsicament, com han pogut veure a les taules 
adjuntes, a l’augment de l’efectiu i a l’increment del patrimoni públic del sòl. 
 
Pel que fa al compte de resultats, el compte de pèrdues i guanys, l’Organisme de Ràdio 
Canet presenta un resultat negatiu de menys 10.244,28 euros i l’Ajuntament presenta 
un increment de més de 700.000 euros, en comparació amb l’any 2016, passant de 
2.279.077,10 euros a 3.007.022,15 euros. 
 
Per acabar, vol comentar que tenen la voluntat, com ja es va dir en l’última reunió que 
van fer fa una setmana, de normalitzar la presentació d’aquests comptes generals. Ara 
tot just es presenta el del 2017; tenen la intenció de presentar el de l’any 2018 a finals 
d’any, com a molt tard a primers de l’any que ve, per tal de poder presentar el del 2019 
quan tocaria, que seria a mitjans de l’any 2020. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que només vol felicitar l’Ajuntament per haver presentat els comptes de l‘any 
2017. Com tothom sap, aquests comptes s’havien de presentar l’any passat i estan 
d’acord en el fet que s’ha de fer el que calgui perquè això no torni a passar. És evident 
que han passat moltes coses, que l’interventor ja va explicar, però tot i així s’ha de posar 
la màxima diligència perquè si hi ha 948 municipis a Catalunya i només 20 o 30 
compleixen, Canet, per prestigi i per orgull de poble, ha de ser en aquesta llista. Per tant, 
s’ha de fer el màxim esforç per tal que el compte del 2019 entri en la data prevista, 
perquè ja se sap que el del 2018 serà impossible, ja que s’havia de fer ara, a l’octubre 
del 2019. Encoratja Intervenció perquè això no torni a passar i que l’Ajuntament no pugui 
tornar a ser objecte d’exclusió d’alguna subvenció o recursos públics, coses d’aquest 
estil que poden arribar a passar si un Ajuntament incompleix els comptes. 
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1.3. Tresoreria 
 

1.3.1. PROPOSTA D’ACORD AL PLE D’APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE 
L'ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS QUE HAGIN 
D’ENTRAR EN VIGOR A 01/01/2020 
 
Fets: 

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 1372/2019, de data 1 d’agost, pel qual es resol: 

“Primer.- Incoar expedient per aprovar les modificacions de l’ordenança general 
reguladora de preus públics de l’Ajuntament de Canet de Mar que hagin d’entrar en vigor 
el dia 1 de gener de 2020. 

Segon.- Que per part del departament de Tresoreria es realitzin les diligències 
d’instrucció que corresponguin.” 

Vist que l’inici d’expedient de modificació normativa ha estat sotmès al tràmit de consulta 
pública prèvia previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant publicació de l’anunci 
al Portal de transparència de l’Ajuntament, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la 
ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per aquella, 
 
Vist que durant el tràmit de consulta pública prèvia, comprès entre els dies 29 d’agost i 
13 de setembre de 2019, no s’han formulat aportacions,  

Fonaments de drets 

De conformitat amb el que estableix l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 
autoritza a les entitats locals a establir preus públics per la prestació de serveis o la 
realització d’activitats de la seva competència per als quals no concorri cap de les 
circumstàncies previstes en l’article 20.1.B TRLHL, que són les que defineixen l’àmbit 
objectiu de les taxes per prestació de serveis o realització d’activitats administratives,  

Vist que, fent ús de la previsió continguda en l’article 47.1 TRLHL, el Ple de la corporació, 
en sessió extraordinària de 4 de juliol de 2019, va delegar en la Junta de Govern Local 
l’adopció dels acords d’aprovació dels preus públics, 

Vist que el TRLHL no regula el procediment d’aprovació, modificació i supressió dels 
preus públics, i sense perjudici que el Tribunal Suprem, en sentència de 14 d’abril de 
2000, va assenyalar que, en el cas dels preus públics, en no tenir naturalesa de tributs, 
s’estableixen o modifiquen per un acord del Ple o, per delegació, de la Comissió de 
Govern (actual Junta de Govern Local) sense necessitat de seguir el procediment previst 
als articles 15 a 19 per les ordenances fiscals, ni tant sols d’utilitzar la forma 
d’ordenances segons procediment de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, 
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Atès que, de conformitat amb l’article 22.2.d). de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, el Ple és l’òrgan competent per aprovar ordenances, 
quedant exclosa la delegació de l’exercici d’aquesta competència en l’Alcaldia o la Junta 
de Govern Local, d’acord amb l’apartat 4t del mateix article. 

Vistes les memòries econòmiques justificatives del cost dels serveis o activitats, que 
s’incorporen a l’expedient, en compliment d’allò previst a l’article 26.2 de la Llei 8/1989, 
de 13 d’abril, de taxes i preus públics,  

Vist el compliment de la regla de quantificació general dels preus públics prevista a 
l’article 44.1 TRLHL, o, en el seu cas, la concurrència de raons socials i d’interès públic 
que, d’acord amb l’apartat 2n d’aquest precepte, permeten fixar un import del preu públic 
inferior al cost del servei que es presta o l’activitat que es realitza,  

Vist allò que estableixen els articles 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases de règim local, quant al procediment general d’aprovació de les ordenances 
municipals, l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles 60 i ss del Reglament 
d’obres, serveis i activitats, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 

Vista la fiscalització de l’interventor, 

En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels setze membres assistents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança general reguladora de 
preus públics de l’Ajuntament de Canet de Mar, segons detall contingut en ANNEX. 
 
SEGON.- Avocar la competència delegada en la Junta de Govern Local, per acord de 
4 de juliol de 2019, als efectes únics i exclusius de la tramitació del present expedient. 
 
TERCER.- Aprovar els següents preus públics pels serveis o activitats de competència 
local: 
 
 Concepte Import
  
I.2. Altres cursos i tallers de l’àrea de Joventut (per alumne i curs) 
I.2 Curs de menys de 8 hores gratuït
I.2 Curs de 8 hores 10,00 €
I.2 Curs de 12 hores 15,00 €
I.2 Curs d’entre 16 i 20 hores 20,00 €
II.4 Venda de llibres i altres productes de l’àrea de promoció econòmica 
II.4 Imants 2,00 €
II.4 Ventall de roba 7,00 €
(*) Prestacions de serveis subjectes però exemptes d’IVA segons article 20.1.8è de la 
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
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QUART- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança reguladora dels preus públics del 
servei d’escola bressol municipal 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 l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats 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. 
 
Els acords definitius d’aprovació d’aquesta ordenança, així com el seu text íntegre, 
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i entraran en vigor un 
cop transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases de règim local, havent-se també d’anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la referència al Butlletí oficial de la província en què s’hagi publicat el text 
íntegre.   
 
ANNEX – MODIFICACIONS DE L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE 
PREUS PÚBLICS. 
 
Es modifica l’ANNEX de ordenança general reguladora de preus públics per serveis i 
activitats de l’Ajuntament de Canet de Mar, que queda regulat de la següent manera: 
 
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. Altres cursos i tallers de l’àrea de Joventut (per alumne i 
curs) 

 - Curs de menys de 8 hores gratuït
 - Curs de 8 hores 10,00 €
 - Curs de 12 hores 15,00 €
 - Curs d’entre 16 i 20 hores 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 guiades realitzades durant la Fira modernista  
 - 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 €
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 - 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 €
 - Imants 2,00 €
 - Ventall de roba 7,00 €
III. ÀREA D’ENSENYAMENT 
III.1 Servei municipal de psicologia i logopèdia 10,00 €

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€
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 - “Patrimoni de la humanitat Lluís Domènech i Muntaner” 3,00€
 - “Guia Històrica de Canet de Mar” 10,00€
 - “Empremtes” 20,00 €
 - “Petita història de la Biblioteca Gual i Pujades”1 7,00 €
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 €
 - 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 de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que les modificacions que s’incorporen a les ordenances generals 
de preus públics per a l’exercici següent són fonamentalment de dues àrees, l’Àrea de 
Joventut i l’Àrea de Promoció Econòmica. 
 
A l’Àrea de Joventut es preveu poder estipular els preus d’uns cursos de manera 
indefinida, però que sí que es delimiten per franges horàries, per hores dedicades als 
cursos, de menys de vuit, vuit o setze hores, per exemple. El preu va en funció de les 
hores de cada curs. 
 
Pel que fa a l’Àrea de Promoció Econòmica, s’incorporen dos preus públics per poder 
vendre dos objectes, en concret uns imants i uns ventalls de roba que es poden trobar 
a la Casa museu i que fins ara no tenien un preu fixat i, per tant, no es podien vendre. 
 

 
1 Preu públic aprovat provisionalment pel Ple en data 28/02/2019 i elevat a definitiu en no haver-se presentat 
reclamacions durant el període d’exposició al públic (BOP 31/05/2019).  
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La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, demana fer un 
prec i és que no s’ha fet cap modificació en els preus públics de la ràdio. Ja se n’havia 
parlat en el passat amb l’interventor i la directora de Ràdio Canet i suposa que per 
manca de temps no s’ha pogut treballar. És una llàstima que les tarifes siguin aquestes. 
En el seu moment es va fer una proposta i creu que és una font d’ingressos interessant 
i considera que a nivell de comerços i de l’activitat econòmica del poble també hi ha 
una demanda, però si no es regulen, s’actualitzen i es fa una bona difusió d’aquest 
servei, no es tindrà mai una ràdio en la qual l’economia del poble hi cregui i vegi que és 
una bona font de publicitat. Considera que no és important que s’aprovi ara mateix, ja 
que no cal que entrin en vigor l’1 de gener del 2020, però creu que és molt interessant 
que es posin a treballar-ho. 
 
El senyor Xirau recull la petició de la senyora Tamayo i, tal i com deia, no és obligat que 
s’aprovi ara, però cal posar fil a l’agulla per poder normalitzar aquests preus. 
 
3.2. PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIONS 
D'ORDENANCES FISCALS QUE HAN D’ENTRAR EN VIGOR A 01/01/2020 
 
Fets 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 1372/2019, de data 1 d’agost, pel qual es resol: 
 
“Primer.- Incoar expedient per aprovar les modificacions de les ordenances fiscals i 
l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret 
públic que hagin d’entrar en vigor el dia 1 de gener de 2020. 
 
Segon.- Que per part del departament de Tresoreria es realitzin les diligències 
d’instrucció que corresponguin.” 
 
Vist que l’inici d’expedient de modificació normativa ha estat sotmès al tràmit de consulta 
pública prèvia previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant publicació de l’anunci 
al Portal de transparència de l’Ajuntament, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la 
ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per aquella, 
 
Vist que durant el tràmit de consulta pública prèvia, comprès entre els dies 29 d’agost i 
13 de setembre de 2019, no s’han formulat aportacions,  
 
Vistes les propostes de modificació trameses pels diferents departaments i regidories, 
 
Vistes les millores tècniques proposades per l’Organisme de Gestió i Recaptació 
Tributària de la Diputació de Barcelona 
 
Fonaments de dret 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 15.1 del Tex refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
apro pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,   llevat dels supòsits previstos en 
l’article 59.1 del mateix cos legal, les entitats locals hauran d’acordar la imposició de 
llurs tributs propis i aprovar les corresponents ordenances fiscals reguladores 
d’aquestes, 
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Vist que l’article 16.1 del TRLHL estableix el contingut mínim que hauran de tenir les 
ordenances fiscals reguladores dels tributs propis de les entitats locals que s’imposin en 
virtut de l’article 15.1 TRLHL citat anteriorment, i que els acords d’aprovació d’aquestes 
ordenances fiscals s’hauran d’adoptar simultàniament als de la imposició dels respectius 
tributs, 
  
Vist que els articles 17 a 19 del TRLHL regulen el procediment per a la imposició de 
tributs i l’aprovació de les Ordenances fiscals reguladores d’aquests. 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 20, apartat 1r, del TRLHL, les entitats locals, en els 
termes previstos en aquesta Llei, podran establir taxes per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local, així com per la prestació de serveis 
públics o la realització d’activitats administratives de competència local que es refereixin, 
afectin o beneficiïn de manera particular als subjectes passius,   
 
Vistos els informes tècnic econòmics que s’incorporen a l’expedient en compliment de 
l’article 25 del TRLHL, en els quals es posa de manifest que les taxes proposades són 
adequades a les regles de quantificació d’aquests tributs contingudes en l’article 24 del 
mateix cos legal, 
 
Vista la fiscalització de l’Interventor, 
 
Havent rectificat, de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques,  l’error material de 
transcripció detectat en la proposta d’acord elevada a dictamen de la Comissió 
informativa general del dia 3 d’octubre de 2019, referit a la quota “8. Per cada parada 
senzilla de caràcter eventual, (diari)”, regulada en l’article 6è, epígraf B, 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,  
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels setze membres assistents dels dissete que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’establiment de les següents taxes per utilització 
privativa o aprofitament del domini públic local o per prestació de serveis i/o realització 
d’activitats administratives de competència local:  
 

OF Epígraf Concepte Import 
30 VI 

Fiança per cessió de material de serveis socials 
Segons 

annex
 
SEGON.- Aprovar provisionalment la supressió de les següents taxes per utilització 
privativa o aprofitament del domini públic local o per prestació de serveis i/o realització 
d’activitats administratives de competència local: 
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OF Epígraf Concepte Import 
30 VI Canó de projecció 32,67 €
30 VI Cessió de material – a) transport Diversos
30 VI Cessió de material – b) transport i muntatge Diversos
30 VI Cessió de material – c) dipòsit per cadires Diversos
30 VI Cessió de material – d) dipòsit per taules Diversos
30 VI Cessió de material – e) tarima amb escala Diversos

 
TERCER.- Aprovar provisionalment les modificacions de les següents ordenances 
fiscals, segons detall inclòs en l’ANNEX, amb efectes des del dia 1 de gener de 2020: 
 
 

OF Títol 
01 Impost sobre béns immobles
02 Impost sobre activitats econòmiques
03 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
04 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
05 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
13 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 

en terrenys d’ús públic, i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, 
utilització de casetes i llocs de venda al mercat municipal, i l’ocupació de terrenys 
de la platja durant la temporada estival

26 Taxa per serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local

29 Taxa per recollida , tractament i eliminació d’escombraries
30 Taxa per prestació de serveis en edificis de propietat municipal 

 
QUART.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal 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. 
 
CINQUÈ.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  de les 
ordenances fiscals i les ordenances reguladores de preus públics, així com el text refós 
aprovat de les mateixes, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, 
i entraran en vigor el dia 1 de gener de 2020. 
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ANNEX – MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS QUE ES 
PROPOSEN PER A LA SEVA ENTRADA EN VIGOR EN DATA 01/01/2020 
 
Modificacions de l’Ordenança fiscal núm. 01 reguldora de l’Impost sobre Béns 
Immobles 
 
Es modifica l’article 2, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 2.- Subjectes passius 
 
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. El  que  disposa  
aquest  paràgraf  no  serà  d'aplicació  en  el  supòsit  de  lloguer  d'immobles  d'us 
residencial amb renda limitada per una norma jurídica. 

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 
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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. 

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.” 

 
Es modifica l’article 5è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 5è. 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 10 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 
10 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 90.000 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.” 
 
Modificacions de l’ordenança fiscal núm. 02 reguladora de l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques 
 
Es modifica l’article 4t, que queda redactat de la següent manera: 

“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. 

- 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. 
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- 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 
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.  
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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. 

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. 
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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. 

7-. A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes 
de l’impost, quan els locals en  què es realitzin les activitats classificades en 
aquesta divisió restin tancats més de tres mesos per la realització  d’obres majors 
per a les quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària 
del període impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que 
resti tancat el local. 

8.- 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. 
 
9. Les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 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.” 
 
Es modifica l’article 5è, que queda redactat de la següent manera: 

“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. 
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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. 

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. 

2.- 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 de la quota tributària del període impositiu 
corresponent els subjectes passius per quota municipal que incrementin la 
mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit afectes al conjunt de 
les activitats desenvolupades en el municipi. El percentatge de bonificació serà el 
següent: 

- El 25%, per increment d’entre 1 i 25 treballadors 

- El 30% per increment superior a 25 treballadors. 

L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període 
impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per 
calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors 
amb contracte indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu 
durant el mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració del període, o per 365 
dies si és d’un any, amb les següents especialitats: 

a) En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les 
plantilles de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses 
afectades abans i desprès de l’operació. 

b) 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. 

c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent 
d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral completa. 

Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en l’apartat anterior, i 
s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és d’aplicació, 
juntament amb la documentació acreditativa següent:  

- Llistat de tots els treballadors que han tingut una relació contractual 
indefinida durant els dos exercicis immediatament anteriors a l’exercici pel 
qual es demana la bonificació, indicant el nom i cognoms, NIF/NIE, número 
de la Seguretat Social, data d’inici de la prestació de serveis amb contracte 
indefinit, si escau, data de baixa, i adreça del centre de treball on presten 
el servei cadascun dels treballadors.Aquesta llista s’ha de presentar en un 
full de càlcul tipus excel. 

- Informe emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de vida 
laboral del codi de compte de cotització de l'empresa dels dos exercicis 
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immediatament anteriors a l’exercici pel qual es demana la bonificació. 
Aquest document ha d’estar expedit en l'exercici que es sol.licita la 
bonificació. 

L’acord de concessió inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota tributària 
bonificada que integrarà la liquidació del període impositiu corresponent 

3.- 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. 

4.- Les bonificacions s’aplicaran a la quota resultant d’aplicar, si és el cas, les 
bonificacions a què es refereixen els punts 5 i 6 de l’article 4 d’aquesta ordenança, 
i a les establertes en els apartats anteriors d’aquest article que siguin d’aplicació 
simultània.” 
 
Modificacions de l’ordenança fiscal núm. 03, reguladora de l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica 

 
Es modifica l’article 4t, que queda redactat de la següent manera: 
 

“Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa  

1.- Estaran exempts d’aquest impost:  

a).- Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la 
defensa nacional o a la seguretat ciutadana.  

b).- Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents 
diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits 
dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva 
extensió i grau.  

c).- Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus 
funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.  

d).- Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis 
internacionals.  

e).- Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al 
trasllat de ferits o malalts.  

f).- Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no 
puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts 
especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o 
incapacitat física.  

g).- Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, 
als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els 
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A 
aquests efectes es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal 
en grau igual o superior al 33 per 100.  
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Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran 
d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès 
per l’òrgan competent, així com justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa 
s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui 
si aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.  

La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de 
conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual 
s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.  

Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius 
que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.  

h).- Els autobusos, els microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de 
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la 
del conductor.  

i).- Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció 
Agrícola.  

2.- Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de 
l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les 
característiques dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada 
l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.  

Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a 
liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la 
sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els 
requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost.  

3.- No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents 
acreditatius 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.” 
 

Es modifica l’article 5è, que queda redactat de la següent manera: 

“Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  

1.- Gaudiran d’una bonificació del 100 per cent els vehicles històrics a què es refereix 
l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.  

El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a 
tal per l’òrgan competent de la Generalitat. 

2.- Gaudiran d’una bonificació del 100% per cent els vehicles que tinguin una antiguitat 
superior a 25 anys.  

L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es 
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data 
en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.  

3.-Gaudiran de en la quota de l’impost els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), en 
funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques del motor, segons la seva 



 

 
55 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

incidència en el medi ambient, acreditada mitjançant els distintius atorgats per la 
Direcció General de Trànsit: 

- El 50% de la quota, els vehicles amb distintiu “ECO”  

- El 75% de la quota, els vehicles amb distintiu “Zero emissions” 
 
Modificacions de l’ordenança fiscal núm. 04, reguladora de l’Impost sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
 
Es modifica l’article 6è, que queda redactat de la següent manera: 
 

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable 

1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat 
com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, 
segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en 
la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris 
o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, 
millora o rehabilitació en aquests immobles. 

Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació 
o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu i  que la despesa 
efectivament realitzada en el període dels últims 10 anys, no ha estat inferior al 10 per 
cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment  de la meritació de l’impost. 

Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts històrics, 
que hi estiguin globalment integrats, pugin gaudir d'exempció han de comptar amb una 
antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d'estar catalogats, d’acord amb la 
normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els termes que preveu la 
normativa de patrimoni històric i cultural. 

2. Es concedirà una bonificació del 50 75 per cent de la quota de l’Impost, en les 
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment 
limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu 
per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges 
i els seus ascendents de primer grau i adoptants. 

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el 
causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes 
d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut 
suficientment acreditades.  

L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici 
o complex urbanístic. 

En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit, 
en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment cedit a tercers. 

Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat, 
juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els terminis previstos a l’apartat 7 
de l’article 11 d’aquesta Ordenança. 
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Aquesta bonificació serà del 95 per cent, en el cas que els seus descendents de primer 
grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, hagin 
conviscut amb el causant durant els tres anys anteriors a la defunció d’aquest i sempre 
que l’adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l’immoble durant 
els tres anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent mori dintre d’aquest 
termini.” 
 
Es modifica l’article 8è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 8è.- Tipus de gravamen,  quota i percentatge d’increment de valor  
 
1.-D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,  per determinar 
l'import de l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de la 
meritació el percentatge que resulti del quadre següent: 
 
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès 
entre un i cinc anys 

2,80% 

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 
deu anys 

2,25% 

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 
quinze anys 

2,10% 

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 
vint anys 

 
2,00% 

 
2.- La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 25 per cent.” 
 
Modificacions de l’ordenança fiscal núm. 05, reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, Instalꞏlacions i Obres 
 
Es modifica l’article 6è, que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 

1.- Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o 
de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació de fins el 95% 
en la quota de l’impost. En particular, podran ésser declarats d’especial interès o utilitat 
municipal els següents actes subjectes a l’impost: 

A.- Per circumstàncies de foment de l’ocupació, els destinats a l’establiment, adequació, 
millora o modernització de béns immobles afectes a activitats econòmiques, amb els 
següents percentatges de bonificació: 

- Bonificació del 50% quan es tracti d’obres amb superfície fins a 1.000 m2 

- Bonificació del 35% quan es tracti d’obres amb superfície entre 1.001 i 3.000 m2 

- Bonificació del 25% quan es tracti d’obres amb superfície de més de 3.000 m2 

B.- Per circumstàncies culturals i històric artístiques, els destinats a la conservació i 
protecció dels elements inclosos en el Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements 
d’interès històric i artístic de Canet de Mar: 
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- Bonificació del 95% quan es tracti d’edificis catalogats com Béns culturals 
d’interès nacional (BCIN) 

- Bonificació del 50% quan es tracti d’edificis catalogats com a Béns Culturals 
d’interès local (BCIL), béns amb protecció urbanística ambiental (BPUA), béns 
amb protecció urbanística específica (BPUE) 

En aquells casos en què la protecció abasti només alguns elements de l’immoble, 
la bonificació s’aplicarà sobre la part de pressupost de l’obra que correspongui. 

C.-Per circumstàncies socials, els destinats afectes a equipaments de titularitat pública, 
una bonificació del 95% 

La sol·licitud de bonificació es presentarà en els terminis i condicions establerts en 
l’apartat 3r d’aquest article. 

No podran beneficiar-se de la bonificació aquells subjectes passius de l’impost que 
incorrin en qualsevol de les circumstàncies següents: 

- No estiguin al corrent en el pagament de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals 

- Els que iniciaren les obres, construccions i instal•lacions sense gaudir de la 
corresponent llicència, sense perjudici del que pugui dictar el Ple de la 
Corporació. 

La proposta d’atorgament haurà de ser informada, en tot cas, pels serveis tècnics 
municipals, i en el supòsit de la lletra A) de l’apartat 1r, també per l’àrea de Promoció 
Econòmica. 

La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació 
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple 
dels seus membres. 

Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les 
construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un 
supòsit i l’interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà aquell 
al qual correspongui la bonificació d’import superior. 

2.- Gaudiran d’una bonificació equivalent al 90 per cent de la quota de l’impost el cost 
de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i 
habitabilitat dels discapacitats, llevat que siguin de realització obligatòria d’acord 
amb la normativa específica aplicable.  

La bonificació únicament abastarà la part de la quota corresponent a les 
construccions, instal·lacions i obres destinades a aquesta finalitat. 

La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si 
s’escau, les bonificacions a que es refereixen els paràgrafs anteriors. 

3.- Gaudiran d’una bonificació equivalent al 95 per cent de la quota de l’impost el 
cost de les construccions, instal·lacions o obres que incorporin sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèctric de energia solar per autoconsum, llevat que siguin 
de realització obligatòria d’acord amb la normativa específica aplicable.  

L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per 
a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent 
homologació de l’Administració competent. 
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La bonificació únicament abastarà la part de la quota corresponent a les 
construccions, instal·lacions i obres destinades a aquesta finalitat. 

La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, 
si s’escau, les bonificacions a que es refereixen els paràgrafs anteriors. 

4.- Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats 
anteriors s’han de presentar juntament amb l’autoliquidació regulada a l’apartat 1 de 
l’article 9è d’aquesta ordenança i hauran d’anar acompanyades de la documentació 
acreditativa: 

1r.- En el cas de les bonificacions de l’apartat 1r, lletra A), d’aquest article, aquesta 
documentació inclourà: 

- La memòria tècnica on quedi reflectida la instal•lació proposada. 
- El cost de les inversions realitzades. 
- Documentació acreditativa de l’activitat econòmica a la qual està subjecte 

l’immoble sobre el que es realitzarà l’obra. 
 
2n.- En el cas de la bonificació de l’apartat 3r, caldrà aportar el certificat 
d'homologació dels col·lectors per a les instal·lacions de sistemes per a 
l'aprofitament tèrmic. 

3r.- Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost 
parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana 
el benefici fiscal. 

4t.- No  es  reconeixerà  cap  benefici  fiscal  per  a  les  construccions,  
instal·lacions  o  obres  que  es  realitzin  sense disposar de la corresponent 
llicència d’obres, declaració responsable o comunicació prèvia. 

5è.- El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la 
data de presentació de la sol·licitud. En el cas que no s’hagi resolt en aquest termini, la 
sol·licitud ha d’entendre’s desestimada.” 

 
Es modifica l’ANNEX de l’ordenança fiscal, que queda redactat de la següent manera: 
 
“ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA 
 
Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de la present Ordenança, la base imposable 
de l’autoliquidació prèvia o liquidació a compte que s’hi regula es determinarà a partir 
del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels 
drets d’intervenció col·legial per a l’any 2019, ponderat amb els coeficients correctors 
que tot seguit es detallen. 
 
Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà 
automàticament actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base 
imposable susdita. 
 
I.-TREBALLS D’EDIFICACIÓ, URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL 
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En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de 
partida és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes, 
expressada en metres quadrats amb dos decimals. 
 
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos 
diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada 
mòdul diferent. 
 
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al 
pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de 
referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls. 
 
A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent: 
 
Mr = Mb × Ct × Cu 
 
Definicions: 
 
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 504,00 EUR/m². 
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra. 
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 
Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat. 
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. 
 
Els coeficients correctors que es faran servir són el següents: 
 
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct) 
 
1.1.-En edificacions de nova planta i addicions 
 

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct 
- Edifici aïllat (4 façanes). 
- Soterranis a partir del 3er. en tot tipus d’edificis. 

1,20 

- Edifici en testera (3 façanes). 
- Soterranis 1er. i 2on. en tot tipus d’edificis. 

1,10 

- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes). 1,00 
 
1.2.-En obres de reforma i rehabilitació 
 

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ Ct 
- Rehabilitació integral d’un edifici conservant exclusivament les façanes. 0,90 
- Reformes que afectin elements estructurals. 0,70 
- Reformes que no afectin elements estructurals. 
- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments 
(Aplicat a la superfície de façana). 

0,50 

- Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni 
instal·lacions. 
- Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments (Aplicat a la 
superfície de façana). 

0,30 
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NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta. 
 
1.3. Treballs d’urbanització i obra civil 
 

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ Ct 

- Moviments de terres i infraestructura. 1,10 

- Superficials complementaris. 1,00 

- Piscines i obres sota-rasant. 1,10 
 
2. COEFICIENT D’ÚS (Cu) 
 
2.1. Edificació 
 

USOS Cu 
-Ascensor 10,00 
- Arquitectura monumental. Cines. Discoteques. Hotels de 5 estrelles. 
Museus. Teatres. 

3,00 

- Clíniques i Hospitals. 2,80 
- Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles 
Universitàries. Hotels de 4 estrelles. Presons. Saunes. Terminals 
marítimes i aèries. 

2,60 

- Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus d’exposicions i 
congressos 

2,40 

- Clubs de reunió. Hotels de 3 estrelles. Aparthotel i residències. Edificis 
administratius 

2,20 

- Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d’oficines. EGB-BUP i FP. Hotels 
de 2 estrelles. Locals bancaris. Pavellons esportius coberts. 
Residències universitàries. Restaurants. Habitatges > 200 m². 

2,00 

- Asils. Dispensaris. Estacions d’autobusos. Hostals. Hotels d’1 estrella. 
Parvularis. Pensions. Habitatges < 50 m². Habitatges entre 200 m² i 150 
m². 

1,80 

- Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m² i 100 m². 1,60 
- Vestuaris. Habitatges entre 100 m² i 50 m². 1,40 
- Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament. 
- Plantes altes per a locals sense ús específic. 
- Sotacobertes compartides com a locals comunitaris o no vinculades. 

1,20 

- Locals comercials en planta baixa sense ús específic. 
- Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars. 
- Garatges d’habitatges unifamiliars. 

1,00 

- Magatzems i naus industrials amb llums > 12 m. i coberta lleugera 
autoportant. 

0,70 

- Magatzems i naus industrials amb llums fins 12 m. i coberta lleugera 
autoportant. 

0,60 

 
NOTA: ESPAIS SOTACOBERTA VINCULATS A L’HABITATGE (GOLFES) 
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- Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l’habitatge inferior, entre 1,90 
i 2,50 m. d’altura, caldrà valorar-los com l’habitatge inferior, sense augmentar el Cu per 
superfície total. 
 
- Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters) tindran la 
consideració de locals en planta alta. 
 
2.2. Obra civil 
 

USOS Cu 
- Piscines (sense cobrir). 1,00 
- Parcs infantils a l’aire lliure. 0,40 
- Urbanització bàsica. 
Moviment de terres: 15% 
Xarxa de clavegueram: 35% 
Xarxa d’aigua: 15% 
Xarxa d’electricitat: 20% 
Telecomunicacions: 15% 

0,20 

- Urbanització complementària. 
Pavimentació: 50% 
Voreres: 25% 
Enllumenat: 10% 
Jardineria i mobiliari urbà: 15% 

0,10 

- Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge. 0,20 
- Jardins. Pistes de terra sense drenatge. 0,10 

 
Con ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les quantitats 
parcials que resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la superfície parcial 
a la qual s’ha d’aplicar. 
 
II.-TREBALLS D’ENDERROC 
 
El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent: 
 
Pr = V × Mb × Ct × Cu 
 
Definicions: 
 
V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 4 
metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta. 
 
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 504,00 EUR/m². 
 
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra. 
 
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 
 
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. 
 
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct) 
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TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct 
- Edificacions en zones de casc antic. 0,30 
- Edificacions entre mitgeres. 0,20 
- Edificacions aïllades. 0,10 

 
2. COEFICIENT D’ÚS (Cu) 
 

USOS Cu 
- Altures de menys de 10 metres. 0,10 
- Altures de més de 10 metres. 0,15 

 
Modificacions de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic, i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, utilització de 
casetes i llocs de venda al mercat municipal, i l’ocupació de terrenys de la platja 
durant la temporada estival 
 
Es modifica l’article 2n, que queda redactat de la següent manera: 
 
“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 al mercat ambulant, i 
l’ocupació de terrenys de la platja durant la temporada estival.” 
 
Es modifica l’article 3r, que queda redactat de la següent manera: 
 
“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, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va 
procedir sense l’autorització corresponent. 
 
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.” 
 
Es modifica l’article 5è, que queda redactat de la següent manera: 
 

“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 
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comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament 
interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

2. 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. 

3. 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.” 
 
Es modifica l’epígraf B, de l’article 6è, apartat 1r, que queda redactat de la següent 
manera: 
 
“/.../ 
 
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 (anual) 288,84 € 
2. Per cada caseta doble de venda (anual) 430,80 €
3. Per cada parada senzilla de venda de peix (anual) 381,12 €
4. Per cada parada doble de venda de peix (anual) 570,48 €
5. Per cada parada senzilla de venda de fruita i verdura (anual) 191,52
6. Per cada parada doble de venda de fruita i verdura (anual) 286,68 €
7. Per cada parada angular (anual) 286,68 €
8. Per cada parada senzilla de caràcter eventual, (diari) 2,65 €
Mòdul (anual) 21,12 €
Magatzem (anual) 107,88 €
Epígraf 2.- Mercat  ambulant (anual)  62,41 €/lineal

 
/.../” 
 
Es modifica l’article 10è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“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. 
 
2.- Les quotes de la taxa incloses en padró seran posades al cobrament durant el 
període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, i que en cap cas serà inferior als dos 
mesos. 
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En el cas de domiciliació del rebut de venciment periòdic de les taxes per casetes 
i llocs de venda del mercat municipal, el pagament es realitzarà en quatre 
fraccions, sense interessos.” 
 
Modificacions de l’ordenança fiscal núm 27, reguladora de la taxa per serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter 
local 

Es modifica el títol de l’ordenança, que passa a denominar-se  

“Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la TAXA PER ATORGAMENT DE DRETS 
FUNERARIS AL CEMENTIRI MUNICIPAL, CONSERVACIÓ DE SEPÚLTURES, 
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER 
LOCAL.” 

Es modifica l’article 7è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 7è.- Acreditament i període impositiu 
 
1.- La taxa per atorgament de drets funeraris i llurs pròrrogues es merita amb l’inici 
de la utilització privativa o aprofitament especial, que a aquest efecte, es 
considera coincident amb la data d’atorgament del dret o de la seva prórroga, si 
aquests foren sol·licitats. 
 
L’anterior s’ha d’entendre sense perjudici que s’exigeixi el dipòsit previ de la taxa 
quan es formuli la sol·licitud de concessió del dret funerari. 
 
Quan s’hagi produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar el títol 
corresponent o la seva pròrroga, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de 
l’inici d’aquest ús privatiu o aprofitament especial. 
 
2.- La taxa pel servei de conservació del cementiri municipal s’acredita des del 
moment en què s‘inicia la realització del servei. Atès el caràcter de servei de 
prestació obligatòria, hom entén iniciada la seva realització amb l’establiment del 
mateix. 
 
Una vegada establert el servei i en funcionament, les quotes s’acrediten el dia 1 
de gener i el període impositiu comprendrà l’any natural. 
 
La quota anual no serà objecte de prorrateig. 
 
3.- Les taxes regulades en les tarifes tercera i quarta de l’article 6è es meriten en 
el moment de la sol·licitud del servei. 
 
El desistiment de la sol·licitud en aquestes taxes realitzat amb anterioritat a la 
prestació del servei o la realització de l’activitat administrativa, donarà dret al 
retorn del 50 de la quota. 
 
4.-  Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat 
administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es presti 
o es dugui a terme, procedirà la devolució de l’import corresponent.” 
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Modificacions de l’Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per recollida , 
tractament i eliminació d’escombraries 
 
Es modifica l‘article 14 que queda redactat de la següent manera: 
 
“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 semestralment. 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.” 
 
Modificacions de l’Ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per prestació 
de serveis enedificis de propietat municipal 
 
Es modifica l’article 2n, que queda regulat de la següent manera: 
 
“Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la utilització del saló d’actes de l’edifici 
de l’Ajuntament, per la celebració de cerimònies, el servei de rutes guiades, 
l’entrada a la Casa Museu Domènech i Montaner, la utilització d’espais de la 
Masoveria, l’Envelat, Sala d’exposicions i qualsevol altra dependència municipal, 
i la utilització de materials propietat de l’Ajuntament de Canet de Mar.” 
 
Es modifica l’article 6è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 6è.- Quota tributària.  
 
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels serveis sol·licitats o 
utilitzats.  
 
A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 
 
EPÍGRAF I.- UTILITZACIÓ, VIGILÀNCIA I NETEJA DE LA SALA DE 
PLENS 
Per utilització, vigilància i neteja de la sala de plens 179,97 €
 
EPÍGRAF II.- VISITES MODERNISTES I MUSEU DOMÈNECH I 
MONTANER 
II.1.-Entrada individual       
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Adults 3,00 €
Jubilats, aturats, estudiants i biblioteques  2,00 €
Menors de 12 anys  gratuït
 Posseïdors de la targeta Barcelona Pass Modernista 1,50 €
II.2.-Visites comentades a grups de més de 10 persones   
Adults  5,00 €
Jubilats, aturats, estudiants i biblioteques  4,00 €
Menors de 12 anys acompanyats  gratuït
Centres formatius de Canet                     gratuït
Altres centres formatius 2,00 €
Centres hospitalaris/geriàtrics 2,00 €
II.3.-Rutes exteriors a partir de 10 persones (excloses les de la 
realitzades durant Fira modernista)  
Adults  7,00 €
Jubilats, aturats, estudiants i biblioteques  6,00 €
Centres formatius de Canet gratuït
II.4.-Empreses touroperadors    
El 50% del programa escollit, excepte en el cas del preu escolar 
Suplement opcional de degustació de vitralls  3,00 €
Suplement opcional en el cas de tallers  1,00 €
 
EPÍGRAF III.- UTILITZACIÓ DELS ESPAIS CULTURALS 
III.1.Sala exposicions 

Per setmanes (temporada d’estiu) o per 15 dies (temporada d’hivern).  
50  € (inclou la 
neteja un cop 
a la setmana)

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

Entitat del poble 

Subvenció 
equivalent a 
l’import de la 
taxa fixada a 

l’envelat 
municipal

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

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

fracció

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

fracció
EPÍGRAF IV.- SALA D’ACTES I LA CUINA DE LA MASOVERIA 
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Empreses i particulars: 200 €. 
Activitats i celebracions juvenils: 100 €. 
Administracions de finques:100 € 
 
Les empreses i particulars, a més del pagament de la taxa, hauran de 
dipositar una fiança de 100 € per garantir la neteja de la dependència, 
amb les exempcions següents: 
 
Les administracions de finques.  
Les entitats del municipi, legalment inscrites en el Registre d’entitats 
veïnals del municipi. No obstant l’anterior, l’entitat que no empri 
correctament l’espai o materials municipals quedarà obligada a la 
prestació de fiança per les subsegüents ocasions, sens perjudici de fer-
se càrrec del cost de neteja o de reparació efectuada pel seu mal ús. 
EPÍGRAF V.-ENTRADA D’ESPECTACLES 
Tarifa A 2,80 €
Tarifa B  10,00 €
Tarifa C 20,00 €
(Els menors de 12 anys no paguen llevat dels espectacles infantils) 
 
L’entrada individual de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner serà 
gratuïta durant el primer diumenge de cada mes, així com, aquells dies 
corresponents a les celebracions puntuals (Dia Internacional del Museu 
i Dia Internacional del Patrimoni).” 
 
 
EPÍGRAF VI.-UTILITZACIÓ DE MATERIALS DE L’AJUNTAMENT 
I.- Fiança per cessió de material de serveis socials 

- Llit articulat elèctric amb comandament 100,00 €
- Llit articulat elèctric amb comandament i carro elevador 100,00 €
- Cadires de rodes 30,00 €
- Caminadors 20,00 €
- Grua duo (bipedestació) 300,00 €
- Grua normal 150,00 €

 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern i 
Promoció, explica que després de la intervenció de la senyora secretària accidental, la 
seva explicació se centrarà en els cinc primers, que són els més importants. 
 
Pel que fa a l’IBI, hi ha hagut una modificació tècnica, que és l’exempció d’aquest impost 
quan el valor a liquidar sigui inferior a 10 euros. Hi ha rebuts d’aquest import, bàsicament 
de finques rústiques de petites dimensions i trasters. Amb aquest import tan baix, es pot 
dir que costa més el farciment que el gall, és a dir, costa més la gestió d’aquest cobrament 
que el mateix impost. 
 
En segon lloc, pel que fa a l’IAE, explica que hi ha dues bonificacions. Una és per al foment 
de l’ocupació i que és del 25% per a empreses que contractin d’1 a 25 treballadors. També 
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hi ha una altra bonificació d’ajut a l’activitat comercial que preveu que en cas d’obres 
públiques que durin més de tres mesos i, per tant, produeixin un perjudici a l’activitat 
econòmica, aquestes poden gaudir del 80% de bonificació. 
 
Pel que fa a l’impost de circulació, de vehicles de tracció mecànica, hi ha bonificacions 
relacionades amb la millora mediambiental, que ja venen de l’any anterior. L’any 2018 es 
van incorporar bonificacions per a vehicles eco i zero, els híbrids i els elèctrics, 
respectivament. Les bonificacions eren del 25% per als primers i el 50% per als segons. 
Ara, en el cas dels híbrids es passa al 50% de bonificació i en el cas dels vehicles elèctrics, 
al 75%. 
 
A continuació, explica l’impost de la plusvàlua, que queda modificat amb tres 
modificacions. Primer, hi ha una reducció de coeficients dels trams primer i últim que 
comprenen els períodes d’1 a 5 anys i de 15 a 20. Els dos trams d’entremig no tenen cap 
modificació. En el primer tram es passa del 3% al 2,8% i en l’últim es passa del 2,40% al 
2%. Això es fa per poder oferir una taula més equilibrada pel que fa a les reduccions; la 
segona modificació és la del gravamen, que passa del tipus del 27% al 25%, i la tercera 
modificació afecta la quota quan la transmissió de l’habitatge és a favor dels descendents 
de primer grau, que passa del 50% al 75%, tant per cent que al 2018 estava al 20% i es 
va passar al 50%. 
 
Per últim, pel que fa a l’impost de construccions i obres, s’ha previst d’aplicar una 
bonificació del 95% a construccions, instal·lacions i obres que incorporin sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar, sense que estiguin obligades a fer-ho. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica que 
el seu vot serà favorable, entre altres coses perquè totes les modificacions van 
encaminades a reduir la pressió fiscal i moltes són mesures que promouen la rehabilitació 
d’habitatges o compensen danys que es puguin produir, com és el cas de l’IAE. 
 
Ara bé, també els agradaria, i entén que encara hi són a temps i que no s’ha fet perquè 
és un procés llarg i s’ha d’estudiar molt detingudament, revisar una mica l’IBI. Aquest és 
un punt que figurava en els programes electorals de moltes de les formacions que són 
representades al Ple. Entenen que és una reforma complexa i emplacen al govern que, 
de cara a un futur proper, es pugui solucionar. S’ha de tenir present que moltes famílies 
tenen un edifici amb un valor cadastral molt alt, però amb uns ingressos més aviat baixos, 
per exemple. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que li agradaria que a l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal número 1 es pogués 
incloure una modificació que tingués en compte les famílies monoparentals, ja que només 
es fa referència a les famílies nombroses. També els agradaria que s’estudiés aquesta 
bonificació del 50% fixa. Es podrien tenir en compte tota una sèrie de valors, com els 
ingressos familiars, el nombre de fills o el valor cadastral de l’edifici i es pogués fer un 
escalat en aquest sentit. 
 
El senyor Massagué explica també que hi ha llogaters que s’han de fer càrrec d’aquest 
impost i demana si es podria fer algun tipus d’exempció fiscal, en aquests casos. 
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El senyor Xirau explica que sobre el valor cadastral, l’any passat, justament tenint en 
compte les famílies nombroses, ja es va apujar de 75.000 euros a 90.000, perquè es 
poguessin beneficiar més famílies d’aquesta bonificació concreta. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20:10 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
 
   
 


