
S/iu 
 

1 
 

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 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 2 DE 
NOVEMBRE DE 2015 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. 

 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.35 hores 
Lloc: Sala de Sessions 
 

PRESIDEIX 
 

Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 

Primer tinent d’alcalde: Jesús Marín i Hernàndez 
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Ivan Aranda i Mena 
Coia Tenas i Martínez 
M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Àngel López Solà 
Esther Agulló Renau 
Pere Xirau Espàrrech 
Josep Maria Masvidal Serra 
M. Àngels Isart Falceto 
Josep Antoni Romero Carbonell 
Cristina Soler Vílchez 
Raquel Serra Lerga 
Sílvia Tamayo Mata 
Agnès Cortés Mas 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

La senyora Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix el 
senyor Daniel Martín Enrique, interventor. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació inicial modificació de crèdit número 41/2015 
2. Aprovació inicial modificació ordenances fiscals exercici 2016 
3. Moció de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la 

consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 
9N 

4. Moció del Grup Municipal del PP per promoure el compliment de la Llei 
39/1981, de 28 d’octubre 

5. Presa de coneixement de la renúncia del càrrec de regidor del senyor 
Ivan Aranda Mena, membre del grup municipal d’ERC 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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La senyora alcaldessa obre la sessió donant la benvinguda als assistents a la Sala 
de Sessions de l’Ajuntament i a totes les persones que els escolten per Ràdio 
Canet. Explica que faran un canvi en l’ordre del dia d’avui i passaran el punt 
número 5, de renúncia del senyor Ivan Aranda Mena al seu càrrec de regidor al 
número 3. Dit això, dóna pas al primer punt de l’ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 41/2015 
 
Donat que en el vigent Pressupost municipal, exercici 2015, existeixen despeses 
que no poden demorar-se a l’exercici següent i la previsió pressupostària resulta 
insuficient per a poder-les atendre adequadament. 
 
De conformitat al que disposen  els articles 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
s’ha d’incoar el corresponent expedient de modificació número 41/2015, de 
transferència de crèdit, corresponent al pressupost de l’any 2015, que s’haurà de 
finançar mitjançant baixes o anul·lacions d’altres partides. 
 
Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2015 aprovat inicialment pel Ple 
de l’Ajuntament en sessió de data 27 de novembre de 2014 i tenint en compte allò 
que disposa l’article 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 26 d’octubre de 2015, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDIT 
 
Incoat per Resolució de l’Alcaldia l’expedient de modificació de crèdit número 41/2015, 
amb destinació a les despeses que hi consten, que es finançaran mitjançant 
transferència de crèdit, presentada per l’alcaldia la proposta de modificació, en 
compliment del que disposen els articles 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 40, 
41 i 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’emet el present informe:  
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
  
Els articles 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposen: 
 
“Article 179. Transferències de crèdit: límits formals i competència.  
1. Les entitats locals regularan en les bases d'execució del pressupost el règim de 
transferències establint, en cada cas, l'òrgan competent per autoritzar-les.  
2. En tot cas, l'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de funció 
correspon al Ple de la corporació excepte quan les baixes i les altes afectin crèdits de 
personal.  
3. Els organismes autònoms podran realitzar operacions de transferències de crèdit 
amb subjecció al que disposen els apartats anteriors.  
4. Les modificacions pressupostàries a què es refereix aquest article, quan siguin 
aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions, recursos i 
publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 de la Llei. 
 
Article 180. Transferències de crèdit: límits objectius.  
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1. Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les següents 
limitacions: 
 
a. No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici.  
b. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats 
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos 
tancats.  
c. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin 
estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.  
 
2. Les anteriors limitacions no afectaran les transferències de crèdit que es refereixin 
als programes d'imprevistos i funcions no classificades ni seran d'aplicació quan es 
tracti de crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives 
aprovades pel Ple.” 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA I DELS RECURSOS 
FINANCERS QUE HAN D’ÉSSER UTILITZATS  
 
2.1. La modificació de crèdit que es planteja, no afecta als crèdits ampliables ni als 
extraordinaris concedits durant l'exercici.  
 
2.2. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats 
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos 
tancats. 
 
2.3. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin 
estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal. 

 
2.4. L’òrgan competent per a l’aprovació de la mateixa es el Ple de l’Ajuntament. 
 
TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT  
 
Segons disposen els articles 180.2 del RDL 02/2005, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 42.1 del Decret 500/1990, 
de 20 d’abril, seran d’aplicació les normes sobre aprovació, informació, reclamacions, 
publicitat i recursos contenciós - administratius dels Pressupostos els expedients de 
concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es dir:  
 
3.1. Proposta amb Memòria Justificativa de l’Alcalde - President.  

 
3.2. Informe de la Intervenció.  

 
3.3. Aprovació provisional per part del Ple de l’Ajuntament. 

 
3.4. Exposició al públic durant el termini de 15 dies hàbils, prèvia inserció en el Tauler 
d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província, amb la possibilitat de presentació de 
reclamacions durant l’esmentat període. 

 
3.5. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini de 
un mes per a resoldre’ls, comptat a partir del dia següent a la finalització del de la 
publicació pública, i les reclamacions es considerant denegades en qualsevol cas, si no 
es resolguessin en el acord de l’aprovació definitiva.  

 
3.6. L’expedient de modificació de crèdit, definitivament aprovat, amb o sense les 
modificacions sobre l’acord de l’aprovació inicial o provisional, serà inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de BCN, i al tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.  
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3.7. De la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit definitivament 
aprovada es remetrà una còpia a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Provincial 
del Ministeri d’Economia i d’Hisenda a Barcelona. La remissió es realitzarà 
simultàniament a la tramesa al Bolletí Oficial de la Província., a que es refereix 
l’apartat anterior.  

 
3.8.La modificació entrarà en vigor una vegada que s’hagi produït la publicació 
indicada en l’apartat anterior, essent executiva dins del mateix exercici de la seva 
aprovació.  

 
3.9. Contra l’aprovació definitiva dels crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit 
podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis 
que estableixen les normes de l’esmentada jurisdicció.  
 
CONCLUSIÓ 
 
La proposta de modificació de crèdit número 41/2015 que es descriu a continuació, 
es conforme a la legislació aplicable: 
 
Altes:

Partida Descripció Import
40 23100 83000 PRESTEC A CURT TERMINI GEA XXI 4.500,00 €
21 15320 60900 PARCS INFANTILS 28.200,00 €
21 15320 61001 APARCAMENT CASERNA G. CIVIL 20.000,00 €
22 16220 22699 TREBALLS DEIXALLERIA 6.000,00 €
33 49100 62601 EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ. RÀDIO CANET 5.311,21 €
43 13000 62302 ARMILLES ANTIBALES 2.100,00 €
51 32000 63300 PROJECTORS EDUCACIÓ 2.000,00 €
 51 32301 63200 TREBALLS MILLORES CEIP MISERICÒRDIA 22.000,00 €

Total Altes 90.111,21 €

Baixes:

Partida Descripció Import
33 49100 62200 RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS RÀDIO CANET 5.311,21 €
20 15100 63100 OBRES PLAÇA COLOMER (ODEON) 84.800,00 €

Total Baixes 90.111,21 €  
 
Vist que la Comissió Assessora reunida en sessió extraordinària de data 29 
d’octubre de 2015, prèvia a l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement aquesta proposta. 
 
De conformitat amb la proposta del a Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, 
s’acorda per quinze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i 
Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Ivan Aranda Mena, Àngel 
López Solà, Coia Tenas Martínez, Esther Agulló Renau, Assumpta Revoltós Vaquer, 
Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, Raquel 
Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata i Agnès Cortés Mas, i dues abstencions dels 
regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.-  Aprovar l'esmentat expedient de transferència de crèdit número 
41/2015, finançada amb baixes d’altres partides del pressupost de despeses: 
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Altes:

Partida Descripció Import
40 23100 83000 PRESTEC A CURT TERMINI GEA XXI 4.500,00 €
21 15320 60900 PARCS INFANTILS 28.200,00 €
21 15320 61001 APARCAMENT CASERNA G. CIVIL 20.000,00 €
22 16220 22699 TREBALLS DEIXALLERIA 6.000,00 €
33 49100 62601 EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ. RÀDIO CANET 5.311,21 €
43 13000 62302 ARMILLES ANTIBALES 2.100,00 €
51 32000 63300 PROJECTORS EDUCACIÓ 2.000,00 €
 51 32301 63200 TREBALLS MILLORES CEIP MISERICÒRDIA 22.000,00 €

Total Altes 90.111,21 €

Baixes:

Partida Descripció Import
33 49100 62200 RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS RÀDIO CANET 5.311,21 €
20 15100 63100 OBRES PLAÇA COLOMER (ODEON) 84.800,00 €

Total Baixes 90.111,21 €  
 
SEGON.- Que l’expedient de transferència de crèdit núm. 41/2015 que s’aprova 
sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en 
compliment del que disposen els articles 179.2 en relació amb l’article 169.1 del 
RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, i l’article 42.1 en relació amb l’article 20.1 del RD 
500/1990, de 20 d’abril.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, es mantindrà l'acord, en cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovar en ferm, es deurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de 
les partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de 
la codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.- Restant el Pressupost General vigent, any 2015, resumit per capítols 
com segueix amb les incorporacions que s’han assenyalat en el punt primer:  
 
 
Capítol Denominació Pressupost Modificacions Pressupost

ingressos Inicial Exercici Augment Dism inució Definitiu
1 Impostos directes 6.210.364,00 € 6.210.364,00 €
2 Impostos indirectes 20.000,00 € 20.000,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.739.476,00 € 12.100,00 € 2.751.576,00 €
4 Transferències corrents 3.467.024,00 € 486.625,60 € 3.953.649,60 €
5 Ingressos Patrimonials 98.300,00 € 98.300,00 €
7 Transferència Capital 0,00 € 340.079,62 € 340.079,62 €
8 Actius Financers 0,00 € 597.956,21 €
9 Passius Financers 0,00 € 0,00 €

Total Ingressos 12.535.164,00 € 1.436.761,43 € 0,00 € 0,00 € 13.971.925,43 €
Despeses

1 Despeses de personal 4.988.210,00 € 170.251,43 € 5.158.461,43 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.451.880,00 € 110.109,02 € 6.000,00 € 4.567.989,02 €
3 Despeses f inanceres 286.400,00 € 286.400,00 €
4 Transferències corrents 386.072,00 € 90.611,60 € 476.683,60 €
6 Inversions Reals 778.866,00 € 1.065.789,38 € 79.611,21 € 90.111,21 € 1.834.155,38 €
7 Transferència Capital 0,00 € 0,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €
9 Passius Financers 1.498.500,00 € 1.498.500,00 €

Totals despeses 12.389.928,00 € 1.436.761,43 € 90.111,21 € 90.111,21 € 13.826.689,43 €
Diferència 145.236,00 € 145.236,00 €

Modificació 41/2015
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El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica 
que aquesta modificació del pressupost ve motivada perquè en el pressupost del 
2015 es va preveure les obres de la plaça Colomer i hi havia pendent de rebre una 
de les subvencions. Com que aquesta subvenció no estava encara adjudicada, es va 
pressupostar el total de l’import de les obres. Ara que ja saben que en tenen una 
part subvencionada, es proposa destinar aquesta quantitat, que de fet ja s’havia 
previst quan es va elaborar el pressupost d’aquest any, a algunes altres inversions i 
a alguna despesa que quedava pendent. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
entenen que és una decisió discrecional del govern destinar aquests diners a altres 
objectius, però no veuen que s’hagi destinat ni un euro a, per exemple, el pla 
director d’enllumenat o al pla de clavegueram, ni tampoc han destinat aquests 
diners a arreglar la via pública. Volia posar de manifest que el seu grup municipal 
hauria repartit aquests diners d’una altra manera. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que com a mostra de bona voluntat votaran a favor 
d’aquesta modificació, però vol fer una reclamació per tal que la informació dels 
plens els arribi amb més antelació. Dos dies és un temps massa just i no han pogut 
aplicar la seva operativa de grup. Reclama aquest respecte per als corporatius, 
perquè considera que no és normal que s’avanci a vuit dies vista de la 
convocatòria, la informació per Ràdio Canet en el temps de la tertúlia política, que 
hi haurà un ple extraordinari, sense tenir-ne coneixement cap dels partits que hi 
estan representats. No troba correcte que se’ls convoqui amb aquesta premura de 
temps si ja s’ha fet saber per Ràdio Canet. Se’ls va convocar dilluns a dos quarts de 
quatre, per tant, fins l’endemà ja no van poder estudiar-s’ho. La Comissió 
Assessora va ser dijous i tampoc no troba correcte que es convoqui un ple abans 
d’un cap de setmana de pont, en què era festa divendres i dilluns. 
 
La senyora alcaldessa comenta que tindran en compte la reclamació del senyor 
Xirau. 
 
2.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 
2016 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs 
locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del 
text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  
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la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs 
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, 
i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten 
que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 
24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’informe emes, en data 23 d’octubre de 2015, per l’Interventor i la Secretària 
de la Corporació, el contingut del qual es transcriu a continuació: 

 
 “Daniel Martín i Enrique, interventor i Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, emeten el següent: 

 
INFORME 

 
1. Assumpte 
 
Modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2016. 
 
2. Fonaments de dret 
 
2.1.  D’acord amb l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (LBRL), les entitats locals tenen autonomia per establir i exigir tributs d’acord 
amb el que estableix la legislació de l’Estat reguladora de les hisendes locals. 
 
La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exercirà a través 
d’ordenances fiscals reguladores dels seus tributs propis. 
 
2.2. El Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, regula en els articles 15 i següents el procediment per 
a la imposició i ordenació dels tributs propis i de les ordenances fiscals que els regulen. 
 
2.3. D’acord amb l’art. 16.1 del TRLRHL, les ordenances fiscals relatives als tributs no 
regulats en l’art. 59.1 han de contenir com a mínim: 
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a) Determinació del fet imposable, subjecte passiu, responsables, exempcions, reduccions 
i bonificacions, base imposable i liquidable, tipus de gravamen o quota tributària, període 
impositiu i meritament. 
 
b) Règims de declaració i d’ingrés. 
 
c) Dates de l’ aprovació i de l’inici de l’aplicació. 
2.4. D’acord amb l’art. 16.2, les ordenances fiscals relatives als tributs a què fa referència 
l’art. 59.1 contindran, a més a més, dels elements necessaris per a la determinació de les 
quotes tributàries, les dates de l’aprovació i de l’inici de l’aplicació. 
 
2.5. Segons allò establert a l’art. 24.2 TRLRHL l’import de les taxes que s’estableixin o es 
modifiquin no podran excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o 
activitat de què es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda. Aspecte 
aquest que hauria de quedar acreditat en l’expedient. 
 
2.6. El procediment per a l’aprovació de les ordenances fiscals és el regulat en l’art. 17 
del TRLRHL: 
 
a) Acord d’aprovació provisional adoptat pel ple de la corporació amb el quòrum de 
majoria simple. 
 
b) Exposició al públic durant 30 dies hàbils, com a mínim, en el butlletí oficial de la 
província, dins els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar 
reclamacions, si s’escau. 
 
c) Finalitzat el termini d’exposició pública, si s’han presentat reclamacions es resoldran, i 
l’entitat acordarà l’aprovació definitiva, si escau, de les ordenances fiscals. Si no s’han 
presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors provisional, 
sense necessitat de cap nou acord plenari. 
 
d) Els acords definitius o els provisionals elevats a definitius i el text íntegre de les 
ordenances o de les seves modificacions han de ser publicats en el BOP, moment en el 
qual entraran en vigor. 
 
e) Contra l'aprovació definitiva de l'ordenança o de les modificacions es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de la seva publicació 
en el BOP. 
 
3. Conclusions 
 
Per tot el què s’ha exposat, i a criteri dels funcionaris signants, aquest es el procediment 
legal que caldria seguir la modificació de les ordenances fiscals.” 

 
Vist l’informe emes, en data 23 d’octubre de 2015, per l’Interventor, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 

 
“INFORME D’INTERVENCIÓ 

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

 
I N F O R M E 

 
ASSUMPTE 
 
Informe econòmic – financer justificació import considerat com a despeses generals o 
indirectes en els informes preceptius de modificació de les ordenances. 
 
OBJECTE DE L'INFORME 
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Aquest informe té caràcter preceptiu i s'emet en compliment de la normativa vigent en 
matèria de taxes i preus públics, que estableix la necessitat d'acompanyar amb el 
corresponent informe econòmic tota proposta d'establiment i/o modificació de quotes de 
taxes i preus públics (Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals 2/2004, de 5 
de maig, endavant TRLRHL i Llei 8/1989, de 13 d'abril sobre taxes i preus públics, 
modificades per la Llei 25/1998, de 13 de juliol). 
 
L'objecte d'aquest informe és l'estudi de costos generals o indirectes considerats o a 
considerar en els estudis econòmic – financers. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
L'article 24 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de maig (endavant TRLRHL), disposa: 
 
"2. En general, i d'acord amb el previst en el paràgraf següent, l'import de les taxes per la 
prestació d'un servei o realització d'una activitat no podrà excedir, en el seu conjunt, del 
cost real o previsible del servei o activitat de que es tracti o, en el seu defecte, del valor 
de la prestació rebuda. 
 
Per a la determinació de l’esmentat import es prendran en consideració els costos directes 
i indirectes, inclosos els de caràcter financer, amortització de l'immobilitzat i, en el seu 
cas, els necessaris per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei 
o activitat per a la qual prestació o realització s'exigeix la taxa, tot això amb 
independència del pressupost o organisme que el realitzi. El manteniment i 
desenvolupament raonable del servei o activitat de que es tracti es calcularà d'acord amb 
el pressupost i projecte aprovats per l’òrgan competent. 
 
La quota tributaria consistirà, segons disposi la corresponent ordenança fiscal en: 

 La quantitat resultant d'aplicar una tarifa. 
 Una quantitat fixa assenyalada a l'efecte, o 
 La quantitat resultant de l'aplicació conjunta d’ambdós procediments. 
 Per a la determinació de la quantia de les taxes podran tenir-se en compte criteris 

de capacitat econòmica deis subjectes obligats a satisfer-les." 
 
(...) 
 
INFORMO 
 
D'acord amb l’establert en l'article 24.2 TRLRHL, el principi de cobertura de costos té en 
compte la relació entre el cost del servei o l'activitat i la recaptació per la taxa, de tal 
manera que la recaptació derivada de la taxa tendeixi a cobrir els costos d'administració i 
de manteniment de l'organització, incloses les despeses per interessos i l'amortització del 
capital invertir en la prestació del servei o de l'activitat. 
 
Per la seva part, el principi d’equivalència (valor de la prestació rebuda en l'article 24.2 
TRLRHL) té en compte també la relació entre la prestació del servei i la contraprestació, 
de tal manera que la recaptació que deriva de la taxa tendeixi a cobrir no només els 
costos de la prestació del servei, sinó que, a més, tendeixi a cobrir el valor que té la 
prestació del servei per al ciutadà. 
 
El principi d’equivalència és subsidiari del de cobertura de costos i només aplicable en 
supòsits excepcionals com el cas de que el cost del servei o activitat sigui desproporcionat 
amb el valor de la prestació rebuda pels afectats. 
 
D'acord amb el supòsit de fet i la legislació aplicable tot seguit, i com a complement dels 
informes que hi figuren en l’expedient de modificació de les ordenances fiscals es posa de 
manifest els criteris de càlcul utilitzat en la determinació en base a les despeses que hi 
figuren en el pressupost inicialment aprovat per al 2015. 
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Es considera com a Orgàniques que presten serveis per a la resta d’àrees les següents, i 
que en conseqüència s’han de considerar com a despeses indirectes o generals: 

 
(10) Òrgans de Govern 
(11) Serveis Generals 
(12) Serveis Econòmics 
(13) Regim Intern 

 
Únicament es consideren en el càlcul, les despeses corrents, sense tenir en compte els 
interessos dels préstecs a llarg termini, ja que aquest corresponen al finançament 
d’operacions de capital. 
 
En base a tot l’anterior, el càlcul del % a considerar com a Despeses generals es el que 
resulta del quadre següent: 
 

10 11 12 13
Descripció Org.Govern Serv.Grals. Serv.Econ. Rég.Int. Total

Lloguers - Rentings 17.900 6.000 23.900
Repararacions i conservació 62.110 62.110
Material oficina 20.500 20.500
Suministres 240.200 37.500 277.700
Comunicacions 49.000 49.000
Primes Assegurances 50.000 50.000
Tributs 3.200 3.200
Publicacions diaris oficials 12.000 12.000
Juridics i contenciosos 35.000 35.000
Neteja 18.177 18.177
Estudis i treballs técnics 18.000 5.000 23.000
Serveis de recaptació 161.000 161.000
Altres treballs, empreses i profesionals 49.420 49.420
Locomoció 2.500 1.800 200 4.500
Assisténcia plens 90.431 90.431
Personal 213.656 647.073 223.132  1.083.861
Despesa soc ial 23.185 23.185
Altre despesa financera 15.000 15.000
Interessos operacions tresoreria 6.000 6.000

Total 306.587 1.224.380 405.332 71.685 2.007.984

Total Pressupost Corrent Despeses Ajuntament 10.112.562

% Despeses Generals 19,86%  
 

Així mateix, i en base als criteris esmentats i als càlculs anteriors, es considera apropiada 
la xifra del 19,86% que surt de l’arrodoniment de la xifra resultant. 
 
Aquest és l'informe que s'emet i se sotmet a superior criteri de la Corporació, en Canet de 
Mar, a 23 d’octubre de 2015” 

 
Vist que la Comissió Assessora reunida en sessió extraordinària de data 29 
d’octubre de 2015, prèvia a l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement aquesta proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, 
s’acorda per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i 
Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Ivan Aranda Mena, Àngel 
López Solà, Coia Tenas Martínez, Esther Agulló Renau, Assumpta Revoltós Vaquer, 
Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto i Raquel 
Serra Lerga, i quatre abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell, Cristina 
Soler Vílchez, Sílvia Tamayo Mata i Agnès Cortés Mas: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per l’exercici de 2016 i següents, la modificació 
de les ordenances fiscals que a continuació es relaciona, el text de les quals figuren 
en l’annex que consta als presents acords: 
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- Ordenança fiscal núm. 1. Impost sobre Béns Immobles. 
- Ordenança fiscal núm. 4. Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 

de Naturalesa Urbana. 
- Ordenança fiscal núm. 27. Taxa per prestació de serveis en cementiris 

locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 

SEGON.- Derogar l’ordenança fiscal núm. 8. Taxa per l’obertura de sondatges o 
rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o 
de les voreres. 
 
TERCER.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
QUART.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades 
de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 

ANNEX MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2016 
 
Ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles. 
 
Es proposa la modificació de l’ordenança amb els següents objectius: 
 

 Adaptar l’ordenança al model proposat per la Diputació de Barcelona, en 
concret és modifica l’article 1. Fet imposable. 

 Reducció del tipus de gravamen del béns urbans un 6,25%, fixant-lo en 
conseqüència en el 0,825 %. 

 
En conseqüència, el text refós de l’Ordenança fiscal núm. 1, quedaria redactat de la 
següent manera:  

 
“Ordenança fiscal núm.1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
Article 1.- Fet imposable 
 
1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat 
dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles 
de característiques especials: 

 
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els 
serveis públics que es trobin afectes. 
b) D'un dret real de superfície. 
c) D'un dret real d'usdefruit. 
d) Del dret de propietat. 
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2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat 
anterior per l’ordre en aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble 
urbà o rústic a les restants modalitats que l'esmentat apartat preveu. 

 
Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, 
excepte quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no 
exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en el què també es realitzarà el fet 
imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una 
concessió. 

 
3. Als efectes de l'impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns 
immobles urbans, rústics, i de característiques especials els definits com a tals en 
les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 

 
4. No estan subjectes a l'impost: 

 
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini 
públic marítim - terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic 
i gratuït per als usuaris. 
 
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament: 
 

- Els de domini públic afectes a ús públic. 
 

- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament 
per l'Ajuntament i els béns patrimonials, excepte quan es tracti 
d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació. 

 
Article 2.- Subjectes passius 
 
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 
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correspongui en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús 
mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals 
estaran obligats a suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es 
determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície 
utilitzada i a la construcció directament vinculada a cada arrendatari o cessionari 
del dret d'ús. 
 
Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la 
condició de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, 
actuarà com substitut del contribuent, l'ens o organisme públic al que es refereix 
l'apartat anterior, el qual no podrà repercutir en el contribuent l'import del deute 
tributari satisfet. 
 
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular 
del dret constitutiu del fet imposable. 
 
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del 
Cadastre, es conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de dos, sense 
que aquesta circumstància impliqui la divisió de la quota. 
 
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars 
es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les 
dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els 
documents públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el 
domini o dret sobre l’immoble. 
 
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita 
divisió resultin quotes líquides d’import inferior als mínims establerts als apartats 
1.a) i 1.b) de l’article 5. 
 
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. 
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Article 3.- Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
4. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que 
constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests 
drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els 
termes previstos en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL). 
 
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. 
S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior 
subjecte passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim. 
 
5. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i 
advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns 
Immobles associats a l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per 
manca de presentació de declaracions. 
 
L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars 
i a aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb 
l’Ajuntament i actuïn amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant 
disposi de certificat digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la 
transacció. 
 
6. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries 
pendents, a què es refereix el punt 4, precisa acte administratiu de declaració de 
l’afecció i requeriment de pagament a l’actual propietari. 
 
Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa 
 
1. Gaudiran d’exempció els següents béns: 
 
a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les 
Entitats locals estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat 
ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris. 
 
b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna. 
 
c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol 
i la Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment 
reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació 
subscrits. 
 
d) Els de la Creu Roja Espanyola. 
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e) Els immobles als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis 
Internacionals. 
 
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent 
reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o 
el suro. 
 
g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables 
per a l’explotació de les esmentades línies. 
 
h) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, 
total o parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície 
afectada a l’ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb 
el titular de l’activitat. 
 
i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès 
cultural, conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de 
l’impost. 
 
Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions 
econòmiques, tret que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció 
previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense fins lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a 
l'impost a títol de contribuent recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o 
les entitats locals, o sobre organismes autònoms de l'Estat o entitats de dret públic 
d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals. 
 
j) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les 
condicions establertes a l’article 62 del TRHL. 
 
k) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 
2 d’aquesta Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 
de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius 
fiscals al mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes 
de l’Impost sobre Societats. 
 
L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què les 
entitats sense fins lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal 
especial establert per a aquestes entitats. 
 
Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius 
següents, en tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense 
fins lucratius, i mentre no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial. 
 
2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat els següents béns: 
 
a) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50 per cent 
durant el termini de tres anys, comptats des de l’exercici següent al d’atorgament 
de la qualificació definitiva. 
 
La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en 
qualsevol moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i 
tindrà efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud. 
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b) Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics 
de les Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra. 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable 
 
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles: 
 
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 euros. 
 
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida 
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 
euros. 
 
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l’impost els immobles 
que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 
 
3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de 
titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a 
una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra, sempre que l’immoble de què es 
tracti tingui un valor cadastral inferior a 75.000 euros i constitueixi l’habitatge 
habitual de la família.  
 
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu 
en el padró municipal d’habitants.  
 
4. Gaudiran d’exempció els immobles destinats a centres sanitaris, la titularitat dels 
quals correspongui a l’Estat, la Comunitat Autònoma o les Entitats locals i pertanyin 
a alguna de les categories següents:  
 
a) Hospital públic gestionat per la Seguretat Social.  
b) Hospital públic que ofereixi alguns serveis de forma gratuïta.  
c) Centres d’assistència primària, d’accés general.  
d) Garatge de les ambulàncies que pertanyin als centres que gaudeixen 
d’exempció.  

 
Article 6.- Base imposable i base liquidable 
 
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles. 
 
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els 
casos i de la manera previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari. 
 
2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les 
reduccions que legalment s’estableixin. 
 
3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració 
col·lectiva, és competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible 
davant el Tribunal Economicoadministratiu Regional de Catalunya. 
 
4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la 
tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de 
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discrepàncies i inspecció cadastral. En aquests casos, la base liquidable podrà 
notificar-se conjuntament amb la liquidació tributària corresponent. 
 
5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a 
conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o de 
ponències especials, segons els casos, la reducció s’aplicarà durant nou anys a 
comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors, segons es determina en els 
apartats següents, tenint en compte que, en el cas d’immobles rústics construïts, la 
reducció es practicarà únicament sobre el primer component de la base imposable, 
conforme s'ha definit a l'article 1.9, anterior. 
 
6. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base 
imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una 
nova ponència de valors especial superi el doble del que, com immoble d’aquesta 
classe, tingués prèviament assignat. En defecte d’aquest valor, es prendrà com a 
tal el 40 per cent del què resulti de la nova ponència. 
 
Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense que sigui necessari que els subjectes 
passius de l’Impost la sol·licitin. 
 
7. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un 
coeficient reductor, únic per a tots els immobles (de la mateixa classe) del municipi, 
a un component individual de la reducció calculat per a cada immoble. 
 
El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà 
disminuint en 0,1 anualment fins la seva desaparició. El component individual de la 
reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l’immoble 
i la base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor d’aquell. 
 
8. El valor base, en cas de tractar-se de béns urbans, serà el què s’indica a 
continuació en cadascun dels següents casos:  
 
a) Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles 
d’inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener 
de l’any anterior a l’entrada en vigor de les ponències de valors, no s’hagi modificat 
el seu valor cadastral en el moment de l’aprovació de les mateixes, el valor base 
serà l’import de la base liquidable que, d’acord amb les alteracions esmentades, 
correspongui a l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor dels nous valors 
cadastrals.  
 
b) Per als immobles el valor cadastral dels quals s’alteri abans de finalitzar el 
termini de reducció com a conseqüència de procediments d’inscripció cadastral 
mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i 
inspecció cadastral, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor 
cadastral per l’increment mig de valor del municipi, determinat per la Direcció 
General del Cadastre.  
 
En aquests casos no s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i el coeficient 
reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels 
immobles del municipi.  
 
c) Per a aquells immobles on l'actualització del valor cadastral per aplicació dels 
coeficients establerts en les lleis de pressupostos generals de l'Estat determini un 
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decrement en la base imposable dels immobles, el valor base serà la base 
liquidable de l'exercici immediatament anterior a dita actualització. 
 
d) El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts 
com a conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva previstos en la 
normativa cadastral, exceptuats els de caràcter general, que tinguin lloc abans de 
finalitzar el termini de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva entre el 
nou valor cadastral i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà per l’últim 
coeficient reductor aplicat.  
 
e) El component individual, en el cas d'actualització de valors cadastrals per 
aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de pressupostos generals de l'Estat 
que impliquin un decrement de la base imposable dels immobles, serà, en cada 
any, la diferència positiva entre el valor cadastrals resultant de dita actualització i el 
seu valor base. Dita diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat. 
 
El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l’any anterior a l’entrada en 
vigor del nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior 
classificació.  
 
En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la que tenien, 
el valor base es calcularà d’acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior. 
 
9. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti a la totalitat dels 
immobles, el període de reducció finalitzarà anticipadament i s’extingirà el dret a 
l’aplicació de la reducció pendent. 
 
10. Tractant-se de béns immobles de característiques especials el component 
individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor 
cadastral que correspongui a l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i el 
doble del valor a què es refereix l'apartat 6 que, a aquests efectes, es prendrà com 
valor base. 
 
11. En cas de tractar-se de béns rústics construïts, el component individual de la 
reducció a què es refereix l'apartat 5 d'aquest article serà, en cada any, la 
diferència positiva entre el primer component del valor cadastral de l’immoble 
(Valor del sòl ocupat per la construcció + valor de la construcció) en el primer 
exercici de la seva vigència y el seu valor base. 
 
Aquest valor base serà el resultat de multiplicar el citat primer component del valor 
cadastral de l’immoble pel coeficient, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que 
s’estableixi a l’ordenança fiscal de l’impost. En defecte de determinació per 
l’ordenança, s’aplicarà el coeficient 0,5. 
 
12. La reducció establerta en aquest article s’aplicarà deduint la quantia 
corresponent de la base imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels 
seus valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec 
 
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus 
de gravamen. 
 



S/iu 
 

19 
 

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 

2. El tipus de gravamen serà el 0,825 per cent quan es tracti de béns urbans i el 
0,798 per cent quan es tracti de béns rústics. 
 
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials 
serà el 1,05 per cent. 
 
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les 
bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 8.- Normes de gestió 
 
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4: 
 
1.1. Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j) es requerirà que el 
subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions 
adquireixin fermesa. En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits 
exigibles per a l’aplicació de l’exempció. 
 
1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és 
acumulable amb la bonificació de l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització, 
construcció i promoció immobiliària). 
 
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir 
d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia. 
 
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5: 
 
2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels 
apartats 1.a) i 1.b) es refereix a l’import de la quota líquida anual. 
 
L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes 
relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el 
municipi d’imposició. 
 
2.2. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2 comprendrà des del 
període impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a 
l’acabament d’aquestes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres 
d’urbanització, construcció o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es pugui 
excedir de tres períodes impositius. 
 
Per a gaudir de l’esmentada bonificació els interessats hauran de sol·licitar-la, 
acompanyar la següent documentació i complir els següents requisits: 
 
a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat. 
 
b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, 
que es farà mitjançant certificació de l’Administrador de la Societat, o fotocòpia de 
l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de l’Impost sobre Societats. 
 
c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’aportar-se fotocòpia 
de la llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant 
l’Ajuntament. 
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d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti 
identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la 
referència cadastral. 
 
e)Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la 
construcció/urbanització/rehabilitació, objecte de la sol·licitud. 
 
f) Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat. 
 
g) Per tal de determinar l'inici del període bonificable, caldrà acreditar la data del 
començament efectiu de les obres mitjançant l'aportació de l’acta de replanteig o 
del certificat d'inici de les obres signat pel tècnic competent i visat pel col·legi 
professional corresponent. El termini per la presentació dels esmentats documents 
serà de dos mesos des que es van produir els fets i, en tot cas, abans que la 
liquidació tributària adquireixi fermesa. 
 
h) Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà acreditar 
l’estat efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es realitzin obres 
d'urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat corresponent; sempre 
dins dels quinze dies primers del gener següent i, en tot cas, abans que la 
liquidació tributària adquireixi fermesa. 
 
2.3. Titulars de família nombrosa.  
 
Per a gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la 
següent documentació:  
 
- Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’Administració competent.  
 
- Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera 
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.  
 
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de 
vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les 
circumstàncies familiars.  
 
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.  
 
Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada 
abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.  
 
En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en 
el seu cas, a l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies 
nombroses empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el 
reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar 
novament el títol en els anys posteriors al venciment d’aquest.  
 
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos 
copropietaris, la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de 
famílies nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat 
que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família 
nombrosa. 
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2.4. Immobles destinats a centres sanitaris públics.  
 
Per a gaudir d’aquesta exempció, caldrà sol·licitar-la i adjuntar els següents 
documents:  
 
- Còpia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar de manera 
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.  
 
- Informe tècnic sobre la dotació, equipament i estat de conservació de les 
instal·lacions, que permetin prestar un servei sanitari de qualitat.  
 
Per a gaudir de l'exempció es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada 
abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.  
 
Article 9.- Període impositiu i acreditament de l’impost 
 
1. El període impositiu és l’any natural. 
 
2. L’impost es merita el primer dia de l’any. 
 
3. Els fets, actes i negocis que, d’acord amb el què preveu l’article 10 d’aquesta 
Ordenança, hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran 
efectivitat en l’exercici immediat següent a aquell en què es van produir, amb 
independència del moment en què es notifiquin. 
 
Quan l’Ajuntament conegui una modificació de valor cadastral respecte al que 
figura en el seu padró, originat per algun dels fets, actes o negocis esmentats 
anteriorment, aquest liquidarà l’IBI, si és procedent, un cop la Gerència Territorial 
del Cadastre notifiqui el nou valor cadastral. La liquidació de l’impost comprendrà la 
quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent com a tal els 
compresos entre el següent a aquell en que els fets, actes o negocis es van produir 
i l’exercici en el qual es liquida. 
 
Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors 
la quota satisfeta per IBI en raó d’altra configuració de l’immoble, diferent de la que 
ha tingut realitat.  
 
4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats 
tindran efectivitat el dia ú de gener de l’any següent a aquell en que es produeixi la 
seva notificació.  
 
Article 10.- Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds  
 
1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable 
de l’impost, a què es refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança estan obligats a 
declarar les circumstàncies determinants d’una alta, baixa o modificació de la 
descripció cadastral dels immobles, excepte en els supòsits d’exempció previstos en 
aquest article.  
 
2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’escaigui, els següents fets, 
actes o negocis:  
 
a) La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, demolició o 
enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a 
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tal les obres o reparacions que tinguin per objecte la mera conservació i 
manteniment dels edificis, i les que afectin només a característiques ornamentals o 
decoratives.  
 
b) La modificació d’ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.  
 
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.  
 
d) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.  
 
e) La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió 
administrativa i dels drets reals d’usdefruit i de superfície.  
 
f) Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels 
copropietaris, o els cotitulars de les entitats de l’article 35.4 de la Llei general 
tributària.  
 
g) Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin 
reglamentàriament.  
 
3. Seran objecte de sol·licitud:  
 
a) Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui, figurant com a titular, hagués cessat 
en el dret que va originar l’esmentada titularitat.  
 
b) Sol·licitud d’incorporació de titularitat, que podrà formular el propietari d’un bé 
afecte a una concessió administrativa, o gravat per un dret real de superfície o 
d’usdefruit.  
 
c) Sol·licitud d’incorporació de cotitulars quan resulti procedent.  
 
4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l’Ajuntament o davant 
la Gerència Regional del Cadastre.  
 
5. L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan 
la transmissió suposi exclusivament l’adquisició o consolidació de la propietat de la 
totalitat de l’immoble; es formalitzi en escriptura pública o se sol·liciti la seva 
inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de l’acte 
translatiu del domini, sempre que, a més, s’hi acrediti la referència cadastral 
mitjançant l’aportació d’un dels documents següents:  
 
a) Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l’òrgan 
que actuï per delegació.  
b) L’últim rebut pagat de l’Impost sobre béns immobles.  
 
6. Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, 
l'Ajuntament podrà exigir l’acreditació de la presentació de la declaració cadastral 
de la nova construcció.  
 
Article 11.- Règim de liquidació  
 
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió 
tributària d’aquest impost, seran competència exclusiva de l’Ajuntament i 
comprendran les funcions de concessió i denegació d’exempcions i bonificacions, 
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realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, 
emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució 
d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra aquests actes i 
actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referides a les matèries 
compreses en aquest apartat.  
 
2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu 
aquesta Ordenança han de presentar-se davant l’Ajuntament, acreditant les 
circumstàncies que fonamenten la sol·licitud.  
 
3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l’Ajuntament, tant les que 
corresponen a valors-rebut com les liquidacions de venciment singular.  
 
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els 
supòsits que, portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin 
practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable.  
 
Tampoc serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan 
es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels 
tributs de cobrament periòdic, mitjançant la corresponent ordenança fiscal. 
 
Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades 
notificacions sense que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran 
consentides i fermes les bases imposable i liquidable notificades, sense que puguin 
ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a l’exacció anual de l’impost.  
 
5. La notificació de modificacions en els valors cadastrals, aprovades com a 
conseqüència de procediments de valoració col·lectiva, o procediments 
d’incorporació mitjançant declaració, comunicació i sol·licitud, es realitzarà per 
mitjans telemàtics, sempre que així ho estableixi la normativa cadastral. 
 
Article 12.- Règim d’ingrés  
 
1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es 
determinarà cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al 
Butlletí Oficial de la Província.  
 
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats 
per la Llei general tributària, que són:  
 
a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes 
posterior.  
b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon 
mes posterior.  
 
2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats 
anteriors sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que 
comporta que s’exigeixin els recàrrecs del període executiu i els interessos de 
demora previstos a la Llei general tributària.  
 
Article 13.- Impugnació dels actes de gestió de l’impost  
 
1. Els actes dictats per la Gerència Regional del Cadastre, objecte de notificació 
podran ser impugnats en via economicoadministrativa sense que la interposició de 
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la reclamació suspengui la seva executivitat, tret que excepcionalment s’acordi la 
suspensió pel tribunal economicoadministratiu competent, quan així ho sol·liciti 
l’interessat i justifiqui que la seva execució pogués causar perjudicis d’impossible o 
difícil reparació.  
 
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els 
interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en 
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de 
la finalització del període d’exposició pública dels padrons corresponents.  
 
3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que 
correspon tal funció a l’Ajuntament, d’acord amb d’allò que preveu l’article 6.4 
d’aquesta Ordenança, es pot interposar el recurs de reposició previst en l’apartat 
anterior.  
 
4. La interposició del recurs de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció 
administrativa per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar 
el recurs, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i 
acompanyi garantia pel total del deute tributari.  
 
No obstant, en casos excepcionals, l’Ajuntament pot acordar la suspensió del 
procediment, sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la 
impossibilitat de prestar alguna, o bé demostri fefaentment l’existència d’errors 
materials en la liquidació que s’impugna.  
 
5. Si el motiu d’oposició es fonamenta l'existència de possibles errades en la 
descripció cadastral de l'immoble, imputables a la Direcció General del Cadastre, no 
se suspendrà en cap cas, per aquest fet, el cobrament de la liquidació impugnada. 
Sense perjudici que, una vegada existeixi resolució ferma en matèria censal si 
aquesta afectés a la liquidació abonada, es realitzi la corresponent devolució 
d’ingressos.  
 
6. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 
administratiu en els terminis següents:  
 
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de 
l’endemà al de la notificació d’acord resolutori del recurs de reposició.  
 
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de 
l’endemà a aquell en que ha d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.  
 
Article 14.- Actuacions per delegació 
 
1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de 
Barcelona, les normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l’Administració delegada.  
 
2. Quan l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona conegui les 
transmissions de propietat per haver rebut informació dels Notaris competents o del 
Registre de la Propietat, modificarà la titularitat del padró de l’IBI i comunicarà els 
canvis a la Gerència Regional del Cadastre.  
 
3. Les declaracions d'alteracions cadastrals podran presentar-se en l’Ajuntament o 
en l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària.  
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Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria 
cadastral realitzaran les tasques adients i traslladaran la documentació 
corresponent a la Gerència Regional del Cadastre.  
 
4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de 
Gestió Tributària s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de 
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la 
província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.  
 
5. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si 
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats 
d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis 
fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar 
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en 
què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 
Disposició transitòria.- Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de la 
present ordenança  
 
1. Els beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles reconeguts amb 
anterioritat a l’1 de gener de 2003, es mantindran sense que, en cas que tinguin 
caràcter pregat, sigui necessària la seva sol·licitud.  
 
2. Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin 
estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva 
vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan se'n prevegi la concessió a 
l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el 
subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita 
ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.  
 
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte 
de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, 
vigent per a l’exercici de què es tracti.  
 
Disposició final  
 
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada en Canet de Mar a XX de 
desembre de 2015, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i continuarà vigent 
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.” 
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Ordenança fiscal núm. 4 Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana. 
 
Es proposa la modificació de l’ordenança amb els següents objectius: 
 

 Adaptar l’ordenança al model proposat per la Diputació de Barcelona. 
 Reducció dels percentatges d’increment a aplicar per anys, segons el 

següent detall: 
 
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès 
entre un i cinc anys .......... 3,00 (Valor anterior 3,50). 
 
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 
deu anys ............... 2,80 (Valor anterior 3,09). 
 
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 
quinze anys ...... 2,60  (Valor anterior 2,99). 
 
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 
vint anys .......... 2,40  (Valor anterior 2,99). 
 

 Reducció del tipus de passant d’un 28,92 per cent, a un 27 per cent. 
 Increment de la bonificació aplicada a herències que hi visquin, l’adquirent i 

el mort causant, en el domicili habitual, situant la bonificació en un 60% 
(Abans un 30%). 

 Nova bonificació aplicada a herències de l’habitatge habitual, on no hi visqui 
l’adquirent, situant la bonificació en un 20%. 

 
En conseqüència, el text refós de l’Ordenança fiscal núm. 4, quedaria redactat de la 
següent manera:  

 
“Ordenança fiscal núm.4. IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
Article 1r.- Fet imposable 
 
1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un 
tribut municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de 
valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a 
conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució 
o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els 
terrenys esmentats. 
 
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en: 
 
a) Negoci jurídic "mortis causa". 
b) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït. 
c) Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa. 
d) Expropiació forçosa. 
 
3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els 
terrenys que tinguin la consideració de rústics a l'efecte de l’impost sobre béns 
immobles. En conseqüència amb això, hi està subjecte l’increment de valor que 
experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans, a l'efecte de 
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l’impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no inclosos 
d'aquesta manera al Cadastre o al padró d’aquell. 
 
4. Està subjecte a l'Impost l'increment de valor que experimentin els terrenys 
integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a 
l'efecte de l'impost sobre béns immobles. 
 
5. Als efectes de l'Impost sobre béns immobles, tenen la consideració de béns 
immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques 
especials els que defineixen d'aquesta manera les normes reguladores del Cadastre 
Immobiliari. 
 
Article 2n.- Actes no subjectes 
 
No estan subjectes a aquest Impost:  
 
1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les 
adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i 
transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 
 
2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a 
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o 
divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 
 
3. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives 
d'habitatges a favor dels seus socis cooperativistes. 
 
4. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de 
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de 
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en 
proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 18 del Text 
Refós de la Llei del sòl, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny. 
No obstant això, si el valor de les parcel•les adjudicades a un propietari excedeix 
del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l'excés 
d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost. 
 
5. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat 
dret real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que 
va ser constituït. 
 
6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les 
quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de 
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys 
que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de 
novembre, de l'Impost sobre Societats, quan no estiguin integrats en una branca 
d'activitat. 
 
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de 
transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en 
compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a 
favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració 
bancària.  
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8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat 
de crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els 
esmentats immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de 
deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i 
promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de 
sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. 
 
9. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de 
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la 
disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de 
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats 
participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del 
capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment 
immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa. 
 
11. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat 
de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les 
entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons 
d'actius bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 
9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats 
fons d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de 
l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst 
en l'apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de 
novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
13. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a 
conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat 
anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 
10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, 
sobre societats anònimes esportives. 
 
En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre 
d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha 
interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions citades en els 
apartats anteriors. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: 
 
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals 
de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o 
l’entitat a que es refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària, que adquireixi 
el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti. 
 
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals 
de gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o 
l’entitat a que es refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària, que transmeti 
el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti. 
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2. En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la 
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o 
jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària, que 
adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que 
es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.  
 
Article 4t.- Successors i responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
general tributària i a l’Ordenança general. 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa  
 
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge. 
 
2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de 
la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del 
mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el 
mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera 
professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.  
 
Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es 
manifestin com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en que 
concorrin els requisits anteriors, realitzades en procediment d'execució hipotecària 
notarial o judicial. 
 
No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o 
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder 
evitar la transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a 
satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest 
requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a 
practicar la liquidació tributària corresponent. 
 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat 
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys 
anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior 
als dos anys. 
 
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 
35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i 
de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de 
no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la 
parella de fet legalment inscrita. 
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3. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor 
quan la obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents: 
 
a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les quals 
pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com els organismes 
autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat 
Autònoma i de dites entitats locals. 
 
b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 
les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al  mecenatge, sempre que 
compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per 
Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.  
 
Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a 
l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, 
mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural 
en què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost. 
 
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de 
drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es 
podrà efectuar en el termini previst a l'apartat 7 de l'article 11è d'aquesta 
Ordenança, en el supòsit que la finalització d'aquest termini excedeixi de l'any 
natural previst al paràgraf anterior. 
 
L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la 
presentació de la declaració censal a la corresponent Administració tributària. 
 
c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 
regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, 
aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre. 
 
d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys que 
hi estiguin afectes. 
 
e) La Creu Roja Espanyola. 
 
f) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l’exempció en 
tractats o convenis internacionals. 
 
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 
del meritament de l’impost. 
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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 20 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. 
 
Aquesta bonificació serà del 60 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. 
 
Article 7è.- Base imposable 
 
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment del meritament i 
experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys. 
 
2. Per determinar l'import de l'increment real del valor, hom aplicarà sobre el valor 
del terreny en el moment del meritament el percentatge resultant de multiplicar el 
percentatge anual aplicable a cada cas concret, fixat a l'article 8.1 d'aquesta 
Ordenança, pel nombre d'anys al llarg dels quals s'ha manifestat l'increment del 
valor. 
 
3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu 
valor, al temps del meritament d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest 
moment als efectes de l'Impost sobre béns immobles. 
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No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no 
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà 
liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en 
la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als 
procediments de valoració col·lectiva  que s’instruïssin, referit al moment del 
meritament. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous 
valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que 
corresponguin, establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de l’Estat. 
 
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del 
meritament de l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, 
no tingui fixat valor cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb 
el de la finca realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les 
seves característiques no es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’Impost 
sobre béns immobles, conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, 
l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui fixat, 
referint l’esmentat valor al moment de l’acreditació. 
 
4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per 
determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny 
proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les 
normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats i, en particular, dels preceptes següents: 
 
A) Usdefruit 
 
a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó 
del 2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent. 
 
b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del 
valor total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura 
que l'edat augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més, amb 
el límit mínim del 10 per cent del valor total. 
 
c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini 
superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una 
transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria. 
 
B) Ús i estatge 
 
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del 
valor del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració 
dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos. 
 
C) Nua propietat 
 
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el 
valor de l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny. 
 
D) Altres drets reals 
 
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o 
valor que les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o major que el que 
resulti de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si 
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aquell fos menor. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin 
determinat en el moment de la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns 
immobles. 
 
5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un 
edifici o un terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi 
l'existència d'un dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a 
l’article 8 d’aquesta Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que 
representi, respecte a aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura 
de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la proporció corresponent 
entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el subsòl i la 
totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes. 
 
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal 
d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament 
vigent. 
 
6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar 
sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor 
cadastral assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest 
últim sobre el preu just. 
 
7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, 
cal aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui 
la facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel 
domini ple.  
 
Article 8è.- Tipus de gravamen,  quota i percentatge de reducció del valor cadastral 
 
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 del meritament 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 .......... 3,00. 
 
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 
deu anys ............... 2,80 
 
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 
quinze anys ...... 2,60. 
 
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 
vint anys .......... 2,40. 

 
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 27 per cent. 
 
3. Com a conseqüència del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, 
i a efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, s'aplicarà als 
nous valors cadastrals dels terrenys el percentatge de reducció del 40%. 
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Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals 
resultants de la modificació a que es refereix el paràgraf anterior siguin inferiors als 
vigents fins aleshores. 
 
El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del 
terreny abans del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general. 
 
Article 9è.- Període de generació i meritament 
 
1. L'impost es merita:  
 
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius 
o per causa de mort, en la data de la transmissió. 
 
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del 
domini, en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió. 
 
2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de 
valor que grava l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets 
transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de 
la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del 
domini sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar 
les fraccions d'any. 
 
3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de 
la transmissió: 
 
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, 
quan es tracti de documents privats, la de la seva presentació davant l'Ajuntament. 
 
b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant. 
 
4. El període de generació no podrà ser inferior a un any. 
 
Article 10è.- Nul·litat de la transmissió 
 
1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que 
ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte 
determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret 
real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost 
pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i 
que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser 
ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els 
interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 
1.295 del Codi civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes 
lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions 
del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a cap devolució. 
 
2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no 
s'escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a 
tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i 
l’assentiment a la demanda. 
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3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva 
qualificació es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos 
suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició 
fos resolutòria, l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se 
la devolució oportuna, segons la regla de l'apartat primer. 
 
Article 11è.- Règim de gestió 
 
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa 
l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades i determinar el deute tributari, 
les quals han de ser comunicades a l’Ajuntament en els terminis establerts a 
l’apartat 7 d’aquest article, excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf 
tercer de l’apartat 3 de l’article 7è d’aquesta Ordenança. En aquest cas el 
contribuent ha de presentar en els mateixos terminis la declaració corresponent per 
a la liquidació de l'impost per part de l'Administració. 
 
2. En cas que l’Administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració 
imprescindible per practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la 
declaració corresponent per a la liquidació de l’impost per part de l’Administració. 
 
3. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el 
model que l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació 
tributària imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació corresponent. 
 
4. Cal presentar una autoliquidació  o declaració  per a cadascuna de les finques o 
drets transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol 
instrument, fent-hi constar expressament la referència cadastral. 
 
5. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, es podrà 
practicar autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d'elles, o 
practicar tantes autoliquidacions com subjectes passius hi hagin. 
 
6. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi 
constin els actes o els contractes que originin la imposició, com també els 
justificants dels elements tributaris necessaris per practicar la liquidació 
corresponent i els que acreditin les exempcions i bonificacions que es sol·licitin. 
 
7. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, 
des de la data en què es produeixi el meritament de l’impost: 
 
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils. 
 
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, 
prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu. 
 
8. Independentment del que es disposa en l'apartat primer d'aquest article, també 
estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els 
mateixos terminis que els subjectes passius: 
 
a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 3.1 d'aquesta Ordenança, 
sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que 
constitueix o que transmet el dret real de què es tracti. 
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b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 3.1, l'adquirent o la 
persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es 
tracti. 
 
9. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap 
document que contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributaries 
per aquest  Impost, sense que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació 
o, en el seu cas, la declaració de l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra 
b) de l'apartat anterior. 
 
10. Els notaris per tal de donar compliment a l'obligació de comunicar a 
l'Ajuntament una relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat i en 
els que s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la 
realització del fet imposable d'aquest impost, remetran mensualment i per via 
telemàtica a la plataforma del Consell General del Notariat un índex informatitzat, 
el qual, una vegada processat i  verificat, es posarà a disposició de l'Ajuntament per 
tal que pugui obtenir-lo mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots dos 
servidors. El mateix procediment es farà  servir per comunicar a l'Ajuntament la 
relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis 
jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El 
que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general de 
col·laboració establert en la Llei general tributària. 
 
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que 
autoritzin sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per 
l'impost, i sobre les responsabilitats per la manca de presentació de declaracions. 
 
Article 12è.- Col•laboració social 
 
1. Els gestors administratius que hagin subscrit el corresponent conveni de 
col·laboració, podran actuar com a col·laboradors socials de l'ajuntament, a 
l'empara del que preveu l'article 92 de la Llei general tributària.  
 
2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a:  
 
a) Assistència en la realització de declaracions.  
b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres 
documents tributaris. 
 
Article 13è.- Comprovació de les autoliquidacions 
 
1. Els òrgans gestors comprovaran que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant 
l'aplicació correcta de les normes d'aquesta Ordenança i, per tant, que els valors 
atribuïts i les bases i quotes obtingudes són les resultants d'aquestes normes. 
 
2. Si l'Administració no considera conforme l'autoliquidació, practicarà liquidació  
rectificant els elements o dades aplicades incorrectament i els errors aritmètics, 
calcularà els interessos de demora i imposarà, si escau, les sancions que siguin 
procedents. També practicarà, de la mateixa manera, liquidació pels fets 
imposables continguts al document no declarats pel subjecte passiu. 
 
3 Els obligats tributaris podran instar de l'Administració municipal declaració de 
conformitat amb l'autoliquidació practicada o la seva rectificació i devolució, si 
escau, de l'ingrés indegut abans que s'hagi practicat la liquidació o, si no s'ha 
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practicat, abans que hagi prescrit tant el dret de l'Administració per determinar el 
deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació com el dret a la devolució 
d'ingressos indeguts. Transcorregut el termini de sis mesos des que es presenta la 
sol·licitud sense que l'Administració tributària hagi notificat la resolució, l'interessat 
podrà  esperar que es dicti resolució expressa o considerar-la desestimada a 
l'objecte d'interposar contra la resolució presumpta recurs de reposició. 
 
Article 14è.- Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions 
 
1. Si l’ingrés o la presentació de la declaració o de l'autoliquidació  s’efectuen un 
cop transcorregut el termini previst a l'article 11.7 d'aquesta Ordenança, sense 
requeriment previ de l'Ajuntament, s'aplicaran els recàrrecs següents: 
 

 Recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent quan s'efectuï, respectivament, dins 
dels tres, sis o dotze mesos següents al final de dit termini. En aquests 
supòsits s'exclouen l'interès de demora i les sancions. 

 
 Recàrrec del 20 per cent quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al 

venciment del termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els 
interessos de demora pel període transcorregut des de el dia següent al 
termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a 
la presentació fins al moment en que es practiqui l'autoliquidació. 

 
 L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es 

realitzi l'ingrés total de l'import restant del recàrrec i del total del deute de 
l'autoliquidació extemporània o de la liquidació practicada per l'Administració 
derivada de la declaració extemporània, al temps de la seva presentació o 
en el termini de l'article 62.2 de la Llei general tributària. 

 
2. La manca d'ingrés en els terminis establerts en aquesta Ordenança del deute 
tributari que resultaria de l'autoliquidació correcta de l'impost constitueix una 
infracció tributària tipificada a l'article 191 de la Llei general tributària, que es 
qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat article.  
 
3 La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i 
documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d'aquest impost 
constitueix una infracció tributària tipificada a l'article 192 de la Llei general 
tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat article. 
 
4. La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que hagueren deixat 
d’ingressar-se. No obstant això, l’esmentada sanció es reduirà en un 30 per 100 
quan el subjecte infractor manifesti la seva conformitat amb la proposta de 
regularització que se li formuli. 
 
5. La sanció imposada es reduirà, també, en un 25% si es realitza l’ingrés total de 
la sanció dins del període de pagament voluntari, sempre que no s’interposi recurs 
o reclamació contra la liquidació o la sanció.  
 
6. La resta d'infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d'aquest impost es tipificaran i sancionaran d'acord 
amb el que preveu la Llei general tributària i l'Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
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Article 15è.- Règim de notificació i d'ingrés 
 
1 Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions 
d'aquest impost, si no hi escau l’autoliquidació, les quals s'han de notificar 
íntegrament al subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els 
recursos procedents. 
 
2. Les notificacions s'han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No 
obstant això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari 
portador de la declaració. 
 
3 Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’ens gestor, per 
un mitjà diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça 
coneguda per l’Administració. 
 
Qualsevol notificació que s'hagi intentat en el darrer domicili declarat pel 
contribuent (mentre no se n'hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter 
general. 
 
4 L'ingrés s'efectuarà a les entitats col·laboradores dins dels terminis establerts a 
l'article 62.2 de la Llei general tributària. 
 
Article 16è.- Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 
per aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a 
conèixer puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment 
practicar les liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la presentació 
d'autoliquidacions per internet, per part dels interessats i dels gestors tributaris, 
que actuaran en règim de col·laboració social. 
 
3. Els òrgans gestors de l'Organisme de Gestió Tributària comprovaran el 
compliment de tots els requisits necessaris pel gaudiment dels beneficis fiscals de 
concessió potestativa i caràcter pregat d'acord amb el seu esperit i finalitat i, en el 
supòsit que amb la documentació aportada no es consideri suficientment acreditat 
el compliment dels esmentats requisits, amb caràcter previ a la concessió o 
denegació del benefici fiscal, es demanarà informe als serveis municipals 
corresponents a l'objecte de conèixer o avaluar determinades condicions o 
situacions respecte les quals l'Ajuntament tingui dades rellevants o per concretar o 
aclarir els criteris de concessió de l'esmentat benefici fiscal. 
 
4. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme 
l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la 
seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de 
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la 
província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 
 
5. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si 
mateix i sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats 
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d'aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis 
fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar 
l'anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l'impost aquí regulat, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Canet de Mar, a ... de 
.......... de 2015 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2016 i continuarà 
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
 
Ordenança fiscal núm. 27. Taxa per prestació de serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
Es proposa la modificació de l’ordenança amb els següents objectius: 
 

 Adaptar l’ordenança al model proposat per la Diputació de Barcelona. 
 Derogació de la tarifa prevista de concessió de nínxols a perpetuïtat, atès el 

que preveu el Reglament de Patrimoni. 
 Derogació de la tarifa quarta corresponent a l’ús del frigorífic, atès la seva 

manca d’aplicació. 
 Derogació dels epígrafs corresponents als enterraments fora d’horari. 
 Modificació de les tarifes següents: 

 
o Enterraments en panteons. 
o Enterraments en nínxols. 
o Enterraments en terrenys. 
o Trasllats en el mateix cementiri. 
o Col·locació de làpides. 

 
En conseqüència, el text refós de l’Ordenança fiscal núm. 27, quedaria redactat de 
la següent manera:  

 
“Ordenança fiscal núm. 27. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN 
CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS 
FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p) del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
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Ajuntament estableix la taxa per serveis en cementiris locals que es regirà per 
aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el 
cementiri municipal especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present 
Ordenança. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de 
cementiris que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
 
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic 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 la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents. 
 
Article 4.- Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del 
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es 
contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa 
capacitat econòmica. 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 
 
Tarifa primera.- Concessió de nínxols  
Concessió temporal: Nínxols sense ossera. Concessió per 3 
anys prorrogables           229,94 €  
Tarifa segona.- Conservació   
Epígraf primer   
Conservació panteó, mausoleu o hipogeu. A l'any           126,73 €  
Epígraf segon   
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1.- Nínxols amb ossera             22,72 €  
2.- Nínxols sense ossera             19,13 €  
Tarifa tercera.- Enterraments i trasllats  
Epígraf 1.- A panteons           303,00 € 
Epígraf 2.- A nínxols            175,00 € 
Epígraf 3.- En terrenys           238,00 € 
Epígraf 4.- Trasllat en el mateix cementiri           196,00 € 
Epígraf 5.- Varis:    
   1.- Drets expedició títol             11,96 €  
   2.- Col·locació de làpides           112,00 €  
  3.- Drets de canvi              35,87 €  

 
 
2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt 
anterior es reduiran en un 90%. 
 
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que 
facilitarà el Servei de cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF. 
 
3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes 
anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis 
Socials. 
 
Article 7è.- Acreditament i període impositiu 
 
1. En els supòsits contemplats en l'epígraf primer, relatiu a actuacions singulars 
dels serveis municipals, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, 
encara que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d’aquest servei. 
 
2. En el supòsit contemplat en l’epígraf segon, l’acreditament tindrà lloc l’1 de 
gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural. 
 
La quota anual és irreduïble. 
 
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. En els supòsits de l'epígraf primer, la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat 
l’imprès d’autoliquidació de la taxa, i s’ingressarà el seu import. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements 
de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal responsable presti 
l’assistència necessària per a determinar el deute. 
 
2. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels 
nínxols establerta en l’epígraf segon, el pagament de la taxa s’efectuarà en el 
període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb 
la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte 
passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària 
col·laboradora. 
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No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida 
l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu 
calendari fiscal. 
 
Article 9è.- Notificacions de les taxes 
 
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els 
supòsits de serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es 
presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. 
 
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació 
resultés incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació 
complementària. 
 
2. En supòsits de taxa per conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, 
es notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa 
d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública 
del padró. 
 
3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Article 10è.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 
Llei General Tributària i l’Ordenança General. 
 
Article 11è.- Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme 
l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la 
seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos 
de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la 
província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si 
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats 
d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis 
fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar 
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals ho facin convenient. 
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Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en 
què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el ...... i que ha quedat definitivament aprovada en data ......, 
entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica 
que es proposa la modificació de les ordenances fiscals corresponents a l’impost de 
béns immobles, a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana i la taxa per a la prestació de serveis en cementiris locals. Pel que fa a l’IBI, 
és conegut el compromís del Ple municipal de no incrementar la quota de l’impost, 
tenint en compte que la base liquidable augmenta amb motiu de l’aplicació de la 
revisió cadastral. Per tal d’evitar al màxim possible l’impacte d’aquest increment, es 
proposa la reducció del tipus de gravamen municipal en un 6,25% i es fixa en el 
0,82%. Quant a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana, conegut com a plusvàlua, es proposa diferenciar la transmissió dels 
terrenys per venda, de la causada per herència. Es modifica aquesta última i si és 
l’habitatge habitual del subjecte passiu, del que rep el patrimoni, s’incrementa 
aquesta modificació. La proposta de reducció dels percentatges d’increment segons 
els anys i el tipus d’aplicació suposarien una reducció general de l’impost del 15%. 
L’increment de la bonificació quan es tracti d’una herència del domicili habitual 
suposaria una reducció del 50% i en el cas que no fos el domicili habitual, la 
reducció seria del 30%. Per últim, pel que fa a la taxa per a la prestació de serveis 
en el cementiri, s’ha calculat el cost del servei d’acord amb l’informe tècnic de 
despeses actualitzat. En tractar-se d’una taxa que feia temps que no s’actualitzava, 
no cobreix el cost actual, per tant, per aquest exercici han pensat d’aplicar 
solament una part d’aquest increment i la resta s’aplicarà al proper exercici. 
 
La senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que el 
seu grup s’abstindrà en aquest punt, tot i que si es poguessin votar separadament 
les modificacions que es presenten, votarien a favor de les modificacions de les 
ordenances número 4 i 8, però en contra respecte a l’Ordenança que regula l’IBI, 
primer perquè, com ha dit el portaveu de Canetencs Independents, no han tingut 
prou temps per poder estudiar les propostes, i, segon, sí que la CUP no creu en una 
rebaixa lineal dels impostos perquè no beneficia a la gent que no els pot assumir, 
sinó que beneficia a gent que té moltes propietats o que econòmicament sí que els 
podria assumir. Considera que el que s’hauria hagut de fer és deixar on estava 
aquest impost i amb l’excedent subvencionar aquelles persones que no poden 
pagar-lo. D’una banda, amb aquest subvenció es podria assumir les carències que 
tenen algunes famílies, com per exemple les monoparentals, que no estan incloses 
dins dels col·lectius que el mateix impost bonifica, com són les famílies nombroses 
i, per altra banda, tot i que són conscients que no és de matèria municipal, sí que 
voldrien denunciar l’exempció de la quota per a les propietats de l’església o la 
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bonificació del 50% per a les empreses de construcció, ús immobiliari i 
urbanització. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
s’han presentat unes modificacions de les ordenances sense haver fet cap treball 
previ amb l’oposició, sense buscar un consens. Sí que és cert que la senyora 
Tamayo, a petició pròpia, va tenir una reunió amb el senyor Gregori i li va donar la 
informació pertinent i, per tant, li vol agrair la bona voluntat des de l’Àrea 
d’Hisenda. D’altra banda, però, el grup municipal d’ERC no està complint el que 
demanava quan es trobava a l’oposició, com per exemple el senyor Llovet va 
comentar en el Ple del mes de novembre de l’any 2013 i passa a llegir una 
intervenció d’aquest regidor: els hagués agradat que les ordenances fiscals es 
negociessin amb anterioritat a la presentació al Ple. Els hauria agradat que no 
només s’hagués informat a l’oposició, sinó que els hagués agradat participar en el 
procés de modificació. Ara, al PSC també els hagués agradat participar-hi i no 
només estar informats i els demana que allò que a ells els hagués agradat poder 
fer, ho facin ara que estan a l’altra banda. Pel que fa a les ordenances, comenta 
que hi ha una rebaixa en el coeficient de l’IBI. Aquesta rebaixa ja va començar l’any 
anterior i ho considera positiu, malgrat que el ciutadana no notarà una rebaixa 
gaire important en el rebut, perquè hi ha l’increment del 10% de la revisió 
cadastral. I en aquest punt vol recordar altres coses del passat. Tant al 2013 com 
al 2014, ERC va demanar una revisió cadastral per al 2016 i pregunta si tenen 
previst demanar aquesta revisió, cosa que ja portaven en el seu programa 
electoral. També es parla d’una bonificació de les taxes per a la majoria de les 
famílies nombroses, però no veuen cap modificació en aquest sentit. El PSC, el 
2014 va presentar, per a les ordenances del 2015, una sèrie d’al·legacions amb les 
quals el grup municipal d’ERC va manifestar que estarien majoritàriament d’acord 
o, almenys, que s’haurien d’estudiar i tenir-les en compte. En canvi, per exemple, 
en el tema de les famílies nombroses no hi ha cap modificació, o tampoc no 
s’esmenta l’assumpte de les famílies monoparentals, que també apareixia a les 
al·legacions que van presentar l’any anterior i el grup d’ERC va manifestar que era 
una tema interessant per tenir en compte, com també les bonificacions per als 
edificis que utilitzen energies renovables. Potser no es tenen en compte ara i es 
tindran en compte als pressupostos en forma de subvencions. Pel que fa a la 
plusvàlua, considera positiva la feina que s’ha fet des de l’Àrea per buscar una 
rebaixa que beneficiï els hereus que, a més a més, tenen la propietat com a 
habitatge habitual. Quant a la taxa del servei de cementiri, està d’acord amb el fet 
que les taxes han de cobrir les despeses del servei, a més a més, perquè ho diu la 
llei. Això significa un increment d’una part important dels serveis i quan va quedar 
desert el procediment de gestió del servei de cementiri, van explicar que farien un 
estudi per veure quines mancances hi havia en aquest servei i quina era la millor 
manera de gestionar-ho. Suposa que aquest és un primer pas per adequar el cost 
del servei i també suposa que amb els pressupostos veuran que les mancances de 
maquinària quedaran cobertes, perquè ja que serà més car, almenys que el servei 
es doni en condicions. Per acabar, pregunta al senyor Gregori per què es deroga la 
taxa 8. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica 
que hi votaran a favor perquè aquestes modificacions van en la línia de les 
propostes que va presentar el seu grup. Com han dit en les intervencions anteriors, 
el seu grup municipal també pensa que les taxes han de ser coherents amb el cost 
del servei i el seu pagament s’ha d’anar disminuint, després d’un estudi de Serveis 
Socials, d’acord amb les necessitats de les famílies i en aquest sentit també se 
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suma a la reivindicació que han fet la senyora Cortés i la senyora Tamayo de tenir 
en compte les famílies monoparentals per a les bonificacions. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
abans de començar també vol demanar que la documentació es traslladi a l’oposició 
amb prou temps per poder-la estudiar amb tranquil·litat i sobretot fa aquest prec al 
grup municipal d’ERC, ja que aquest grup també ho havia demanat en el seu 
moment. I no només ho demana per aquest Ple, sinó també per a la informació en 
general, ja que l’última que van rebre va ser del mes d’agost. L’oposició també 
representa a una part de Canet i creu que haurien de tenir aquesta informació 
d’una manera més formal i seriosa que no pas a través d’un programa de ràdio. 
Considera que això no és un bon senyal de comunicació entre l’equip de govern i 
els membres de l’oposició. Pel que fa a la rebaixa de l’IBI, en la proposta es 
reflecteix que es produeix una rebaixa del 6,25% del tipus de gravamen. Però 
d’aquest tant per cent, hi ha un 4% que ve obligat per una llei de l’Estat i, per tant, 
la rebaixa és d’un 2,25%. És a dir, si un canetenc té una propietat d’uns 60.000 
euros de valor cadastral, amb el 0,82% d’aquest any, pagarà uns 495 euros i amb 
el que pagava fins ara, amb un 0,88%, eren uns 528 euros. S’està parlant d’un 
estalvi de 32 euros. El que el seu grup municipal pensa és que no tenen tota la 
informació, perquè evidentment aquestes taxes es presenten abans que el 
pressupost i, per tant, els manca aquesta part de la informació. Quan tinguin tota la 
informació podran veure si realment l’equip de govern vol fer una rebaixa important 
en aquest impost, tal i com ERC es va cansar de demanar la legislatura anterior. 
Aquesta rebaixa representarà per a les arques de l’Ajuntament entre uns 80.000 i 
uns 90.000 euros menys per al pressupost. Aquesta quantitat, per a un pressupost 
de 12 milions, no és que sigui gaire exagerat, per tant, considera que es podria 
haver fet una reducció més alta i aconseguir que els ciutadans paguin una mica 
menys. Per tant, consideren que és positiu rebaixar els impostos i que, fins i tot es 
podrien haver rebaixat una mica més. De tota manera, reitera que a ells no se’ls ha 
demanat la seva opinió i ha estat una decisió només del govern. Pel que fa a la 
plusvàlua, evidentment, qualsevol rebaixa, sobretot en el cas del primer habitatge, 
és positiva. Quant a la taxa del servei de cementiri, tothom està d’acord que les 
taxes han de cobrir el cost del servei, tant si s’està a l’oposició com al govern. Ara 
bé, el que els sobta una mica és la posició d’un grup que ara està a l’equip de 
govern que va fer una campanya, no sap si agressiva, però sí que era molt forta, 
en el sentit que les taxes no es podien incrementar. Considera que s’ha de ser 
coherent, tant si s’està a l’oposició com si s’està al govern. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que tal i com ha avançat en el punt anterior, donaran suport 
a aquest tema, ja que consideren que són iniciatives interessants les modificacions 
de la taxa del cementiri, la plusvàlua i l’IBI, sobretot que l’adquirent d’un habitatge 
habitual tingui la bonificació d’un 30% a un 60% en la plusvàlua. Pel que fa a la 
taxa del servei de cementiri, que també va lligat al tema de les successions, són 
temes molt sensibles i consideren que és una bona iniciativa que la contribució de 
l’usuari serveixi per anivellar els costos, cosa que fins ara no es podia fer. Entenen 
també que encara no s’ha arribat al nivell real de cobrir el servei i que es faci en 
dos o tres trams ho veuen amb bons ulls, ja que són assumptes que toquen la 
butxaca i els habitants de Canet de Mar potser no s’ha agafaran gaire bé, però el 
que no pot ser és que l’Ajuntament perdi diners en aquests serveis. Pel que fa a 
l’IBI, el rebaix del 10%, malgrat sigui un rebaix minso, pensa que és una qüestió 
simbòlica per donar a entendre als ciutadans que tot comença a anar bé, tot i que 
no sigui del tot cert. Entén que és un primer pas perquè tothom que ha fet aquest 
esforç durant aquests quatre o cinc anys, en els quals el seu grup ha estat a govern 
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i saben el que ha patit la gent, sàpiguen que tot comença a funcionar. Molta gent 
ha fet mans i mànigues per pagar un IBI que es va disparar d’una manera molt 
dura, però que era necessari a causa de la situació de deute tan alt que tenia 
l’Ajuntament. 
 
El senyor Gregori explica que no es pot demanar una nova revisió cadastral fins 
passats cinc anys de l’última. Així, doncs, la demanaran l’any 2016 per aplicar-la al 
2017. Pel que fa a la derogació de la taxa 8, s’ha dut a terme perquè han detectat 
que hi havia una duplicitat entre la taxa de serveis urbanístics i l’impost sobre 
construccions i obres. Recordant la intervenció de la senyora Cortés, pel que fa a 
l’IBI, comenta que potser no ho ha explicat prou bé en la seva exposició, i recorda 
que en el pressupost 2016 hi ha prevista, igual que també hi era al 2015, una 
subvenció de 20.000 euros destinada a famílies amb una situació econòmicament 
desfavorida, complementària d’aquesta rebaixa de l’impost. Pel que fa al cementiri, 
i per contestar a la senyora Tamayo, explica que el que suposa aquesta taxa és una 
inversió de 20.000 euros per a una nova plataforma elevadora per al pressupost del 
2016. Per contestar al senyor Romero, el senyor Gregori explica que els ingressos 
previstos per al 2016 seran pràcticament els mateixos que els del 2015. Aquesta 
renúncia als 80.000-90.000 euros és deguda a l’increment de la base imposable 
perquè hi ha més habitatges, però els ingressos són els mateixos. Aquesta rebaixa 
afecta a aquelles persones que han vist incrementat l’IBI en un 4% durant aquests 
últims quatre anys, a causa de la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Aquestes 
persones veuran que el rebut els baixa entre un 3 i un 4%. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que s’ha 
mantingut la congelació de l’augment de l’IBI, ja que és l’única manera que hi ha 
perquè alguns canetencs no paguin més d’aquest impost i d’altres notin una 
rebaixa. Era la manera d’equilibrar aquest impost, ja que consideren que amb 
l’última revisió cadastral es va produir un diferència molt gran segons la ubicació de 
l’habitatge o la seva tipologia. Hi havia persones a qui els pujava entre un 200 o un 
300% i a altres locals només s’augmentava un 10%. La rebaixa d’aquest coeficient 
permet que aquestes diferències s’equilibrin, però això no vol dir que tots els 
canetencs vegin com disminueix el rebut. Demanaran una revisió cadastral el 2016 
perquè entenen que no es tracta d’apujar els impostos, sinó de fer un repartiment 
més just d’aquests impostos. Pel que fa a les plusvàlues, creu que ja ha quedat 
aclarit. Explica que hi ha dos tipus de plusvàlues, aquella que es produeix quan algú 
ven una propietat i la que es produeix quan algú rep en herència una propietat. En 
el primer cas, es manté la plusvàlua i en el segon cas, si es tracta de l’habitatge 
habitual es fa una bonificació d’aquest impost de fins al 60% i en el cas que sigui el 
familiar directe, però no sigui l’habitatge habitual té una bonificació del 20%, ja que 
es trobaven amb el problema, sobretot de cònjuges d’avançada edat, que no podien 
pagar una plusvàlua tan alta. En tercer lloc, explica que el seu grup municipal es va 
oposar a les taxes del servei de cementiri que es proposaven en una licitació 
privada. En aquell moment, i ara ho mantenen, van manifestar que volien una 
gestió municipal del cementiri i així ho tiraran endavant. Per això faran la inversió 
en una plataforma nova. A més a més, hi ha una petita diferència, entre els costos 
que això produirà, que s’aniran incrementant d’una manera gradual, com ha dit el 
senyor Xirau, i els costos que l’anterior govern proposava a través de 
l’externalització del servei. Posa uns exemples gràfics per fer-se més entenedor i 
explica que el sentit d’augmentar aquest servei és per equilibrar la despesa amb el 
pagament de les taxes. El que no entenien, ni entenen és que aquestes taxes en 
alguns casos es doblessin per passar la gestió d’aquest servei a una empresa 
privada. Així, doncs, intenten que les taxes facin la seva funció real, cobrir 
despeses i no ho han fet de cop, sinó que ho aniran fent gradualment. 
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El senyor Romero explica que ja es veurà fins on arriba aquesta taxa de cementiri 
per poder cobrir les despeses reals del servei. En el que sí que estan d’acord és a 
fer una revisió, un estudi de costos del servei, per saber realment el seu cost, ja 
que creu que si en aquest servei es compta el cost dels recursos humans, per 
exemple, potser es veurà que la diferència entre el que s’hauria de pagar i el que 
es pagaria si s’externalitzés el servei no és tan gran. Pel que fa al comentari que hi 
va haver determinats casos en què l’IBI va augmentar un 200%, s’ha de tenir en 
compte que es van passar molts anys sense fer cap revisió cadastral i aquesta 
revisió va coincidir amb els anys en què el cost dels habitatges es va disparar, la 
qual cosa va produir aquests increments tan elevats de l’IBI. De tota manera, estan 
d’acord en el fet que s’ha de fer una nova revisió cadastral per si es detecta algun 
error en l’anterior revisió. 
 
El senyor Llovet explica que els costos de taxa ja s’han fet. L’interventor hi ha estat 
treballant juntament amb el regidor d’Hisenda; van estudiar quin cost representava 
el cementiri taxa a taxa, comptant-hi les hores dels treballadors, d’administració i 
tots aquells treballs que queden amagats darrere el servei. És un increment molt 
menor del que representava externalitzar el servei a una empresa privada. 
 
La senyora alcaldessa aprofita a quest moment per comentar que estan totalment 
d’acord amb el fet que la documentació arriba amb retard. Explica que són 
coherents amb les seves idees i per això s’està treballant perquè al més aviat 
possible aquest problema quedi solucionat i per poder comptar amb l’oposició 
perquè puguin ser partícips de les decisions que es puguin prendre. Demana una 
mica de paciència. 
 
3.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDOR 
DEL SENYOR IVAN ARANDA MENA, MEMBRE DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC 
 
Vist l’escrit presentat en data 13 d’octubre de 2015, pel regidor Ivan Arnada Mena, 
renunciant a la seva condició de regidor de l’Ajuntament, càrrec que exerceix en 
l’actualitat i del qual va prendre possessió en la sessió constitutiva de la corporació, 
celebrada el dia 13 de juny de 2015, en haver estat proclamat electe amb la 
candidatura presentada per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en la qual 
ocupava el lloc número 3, i de conformitat amb el que preveu la legislació electoral 
i de règim local, així com en la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre 
substitució de càrrecs representatius locals, de 10 de juliol de 2003. 
 
Vist l’informe emès en data 26 d’octubre de 2015, per la Secretària de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, senyora Núria Mompel i Tusell, el qual es transcriu literalment: 
 

Informe núm. 16/2015, de la Secretaria General en relació a la renúncia del 
càrrec de regidor.   
 
NÚRIA MOMPEL I TUSELL, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, Barcelona, 
d'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia, i en compliment del que es disposa en l'article 
3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, en relació amb l'expedient de la 
renúncia del Regidor de l’Ajuntament de Canet de Mar, senyor Ivan Aranda i Mena i 
presa de possessió del Regidor substitut,  emeto el següent: 
 

INFORME 
 
PRIMER.- La Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (d'ara 
endavant, LOREG) disposa que els Regidors poden renunciar al seu càrrec davant el 
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Ple de l'Ajuntament i que, una vegada pres coneixement de la renúncia pel Ple, es 
designarà al nou Regidor que substitueixi a l'anterior.  
 
SEGON.- La legislació aplicable en el procediment és la següent: 
 
Arts. 182 i següents de la LOREG; art. 9.4 del Reial decret 2568/1986, de 26 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals(d'ara endavant ROF) ; art. 1 del Reial decret 707/1979, 
de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions 
públiques i Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre 
substitució de càrrecs representatius locals. 
 
TERCER.- El procediment per a la renúncia del Regidor i presa de possessió del 
substitut és el següent: 
 
A. El Ple prendrà coneixement de l’escrit de renúncia al càrrec de Regidor, 

presentada pel senyor Ivan Aranda i Mena i, tot seguit, es remetrà una certificació 
de l'acord adoptat a la Junta Electoral Central, atès que actualment ha conclòs el 
mandat de la Junta Electoral de Zona, indicant el nom de la persona a qui 
correspon cobrir la vacant, segons el parer de la Corporació. 

B. En el supòsit de que la persona que hagi de cobrir la vacant renunciï, a la seva 
vegada a ser proclamat electe, així mateix s’haurà de remetre a la Junta Electoral 
competent l’escrit de renúncia presentat per la seva presa de coneixement. 

C. Rebuda la certificació de l’acord del Ple per part de l’Ajuntament, la Junta Electoral 
competent expedirà la credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del 
candidat al que correspongui cobrir la vacant. 

D. Un cop l’Ajuntament rebi la credencial del nou regidor s’haurà de comunicar a 
aquest, de forma fefaent, als efectes establerts per la normativa de règim local. 

E. En el supòsit que, produïda la vacant de regidor la Corporació no prengués 
coneixement de la mateixa, el representant de la candidatura o del partit afectat 
podrà, passats deu dies naturals, posar-ho en coneixement de la Junta Electoral 
competent per tal que, prèvia audiència de cinc dies de la Corporació, expedeixi la 
credencial al candidat que correspongui.  

F. En acabat, el Ple, una vegada realitzat el corresponent jurament, acceptarà la 
presa de possessió del càrrec de Regidor de l'Ajuntament al següent, prèvia 
presentació de la declaració de béns i de les activitats que li proporcionin 
ingressos. 
 
Aquest és l’informe que lliuro a Canet de Mar, el dia 26 d’octubre de 2016. 
 

Vist que la Comissió Assessora reunida en sessió extraordinària de data 29 
d’octubre de 2015, prèvia a l’oportuna convocatòria en temps i forma, es va donar 
per assabentada d’aquesta proposta. 
 
Per tot l’exposat, es dóna per assabentat al Ple municipal del següent: 
 
PRIMER.- Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada 
pel senyor Ivan Aranda Mena, a la seva condició de regidor de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i tots els altres càrrecs que exerceix i que es deriven d’aquesta 
condició. 
 
SEGON.- Conseqüentment, declarar vacant el lloc de regidor que fins al moment 
ocupava el senyor Ivan Aranda Mena, pertanyent al grup polític d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC). 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central perquè expedeixi la 
credencial acreditativa de la seva condició d’electe a favor del candidat que ocupava 
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el número 6 de la llista del partit d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en 
les eleccions locals d’enguany, que segons les dades que figuren a l’Ajuntament és 
el senyor Quirze Planet Rovira. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, tinent d’alcalde de Serveis Personals, explica que avui 
és un d’aquells dies que no esperava que arribés, perquè després de molts anys a 
la vida política de manera activa, avui ha de posar punt i a part a aquesta etapa, 
que és renunciar a la seva acta de regidor en aquest curt temps que ha estat com a 
regidor de govern, després de quatre anys a l’oposició. Per motius personals i molt 
a contra cor ha de fer aquest punt i a part. Vol agrair la col·laboració que ha tingut, 
tant des del govern com de l’oposició, com de companys de diferents partits que 
l’han ajudat a dur aquesta tasca de la millor manera possible. També vol esmentar 
que està molt agraït a tota aquella gent que li ha fet confiança tot aquest temps, 
als seus companys de govern, a la seva dona i als seus pares, que són els que han 
estat al seu costat en tot moment perquè ell pogués exercir allò que tant li 
agradava, que era poder ser regidor del seu poble i poder servir el seu poble. Dóna 
les gràcies i recorda que encara que no sigui a l’Ajuntament, continuarà donant 
guerra. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, vol 
expressar-li en nom de tot el grup, respecte per la decisió que ha pres el senyor 
Aranda i li dóna les gràcies per ser com és en tots els sentits, tant políticament com 
personalment. Li desitja molta sort i li dóna les gràcies per la feina feta i per la que 
continuarà fent des d’altres àmbits. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, 
comenta que llegirà un correu electrònic de resposta al que el senyor Aranda els va 
enviar comunicant-los que renunciava a la seva acta de regidor: 
 
Aquesta és una mala notícia per Canet i sobretot pel que fa a l’Esport i la Cultura. 
Espero que aquest canvi no sigui irreversible i continuïs sent actiu políticament. 
Parlo en el meu nom i en el de totes les persones que represento del meu partit, 
quan et dic que estem a la teva disposició per qualsevol assumpte personal o de 
gestió en què puguem col·laborar. Per últim, només queda agrair-te la teva bona 
disposició i col·laboració que has tingut a l’Ajuntament. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, vol desitjar-li 
sort en aquesta nova etapa. Per sobre de tot hi ha les persones i ha estat un 
company polític tant a l’oposició com ara al govern. El senyor Aranda ha demostrat 
i ho està demostrant que és una persona honesta i aquest acte és un acte 
d’honestedat. Considera que és un punt de continuïtat perquè el senyor Aranda és 
una persona lluitadora i continuarà lluitant. Li desitja bona sort. 
 
La senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que el 
seu grup també li vol agrair tota la feina que ha fet per al poble, per al seu partit i 
per a tothom. Per a ella personalment és un exemple, perquè ella és bastant 
inexperta en aquests temes institucionals i el senyor Aranda és una persona 
coherent i honesta que s’ha implicat d’una manera transparent en la tasca que ha 
fet i per això és un exemple a seguir. Li sap molt de greu que renunciï tot i que 
entén perfectament el perquè de la seva decisió. Li desitja molta sort. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, li dóna les 
gràcies per l’esforç, perquè estar a l’Ajuntament d’un poble és complicat, tant si 
s’està a l’oposició com al govern. Tots són aquí pel mateix motiu que és intentar 
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millorar el poble i el senyor Aranda ho ha intentat. Així, doncs, de part de la 
senyora Soler i de part seva, li dóna les gràcies per aquest esforç. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, lamenta que hagi de deixar el càrrec i les regidories i ell ho pot 
entendre millor que ningú que ha de ser molt dur deixar la Regidoria de Cultura. 
Qui vol treballar sempre té feina des d’on sigui, des del govern, des de l’oposició o 
des d’un partit polític. Molta sort. 
 
La senyora alcaldessa explica que des del grup municipal d’ERC també estan molt 
dolguts perquè realment patiran aquesta pèrdua, la pèrdua d’un company que es 
pot trucar a l’hora que sigui, que sempre té disponibilitat, que mai no té males 
paraules i sempre té la porta oberta. En el seu cas va començar de la mà del 
senyor Aranda i sense ell no hauria arribat on és ara, per descomptat. Ara ells faran 
el mateix pel senyor Aranda, tot i que sap que els continuarà ajudant i que no l’han 
perdut de cap manera. Només ha canviat el lloc de treball. Li desitja molta sort. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena abandona la sessió del Ple municipal.  
 
4.- MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT ELS GRUPS MUNICIPALS 
D’ERC, CIU I CANETENCS INDEPENDENTS,  DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, 
L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA 
SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N 
 
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític 
del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 
catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en un procés participatiu 
protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través 
de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la 
Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 
 
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, 
tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats 
a declarar el dia 13 d’octubre en el cas de les conselleres, i el president Mas el dia 
15, quan es commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president 
Companys. Se’ls acusa de quatre presumptes delictes: desobediència, obstrucció a 
la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb 
unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.  
 
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI. 
 
El dia 13 hi va haver mostres de suport a les persones imputades per haver 
complert amb el mandat democràtic sorgit de les urnes convocats per l’ACM, 
conjuntament amb l’Associació de Municipis per la Independència, l’Assemblea 
Nacional Catalana i l’Òmnium Cultural, i fent-nos corresponsables de la celebració 
de la consulta del 9N.  
 
En una situació inèdita, el mateix dia 13 el TSJC va emetre un comunicat sobre els 
actes de suport en què manifestava que són "un atac directe i sense pal·liatius a la 
independència judicial". 
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Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar aprova per onze vots a favor 
dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, 
Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, Assumpta 
Revoltós Vaquer, Esther Agulló Renau, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal 
Serra i M. Àngels Isart Falceto, tres vots en contra dels regidors Toni Romero 
Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata, i dues abstencions de Raquel 
Serra Lerga i Agnès Cortés Mas: 
 
PRIMER.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta 
Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al 
procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
 
SEGON.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús 
partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants 
electes per impulsar processos democràtics. 
 
TERCER.- Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés polític que 
es viu a Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com l'escocès, en 
què la resposta a un conflicte polític ha estat política, l'Estat espanyol ha respost 
únicament amb amenaces i tribunals a qualsevol intent de consultar els catalans i 
les catalanes sobre el futur polític del país.  
 
QUART.- Considerar que el comunicat del TSJC és inacceptable, tant per l’intent de 
coaccionar el lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les afirmacions 
inexactes sobre els objectius i els convocants de les concentracions. 
 
CINQUÈ.- Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible per 
al bon funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les 
concentracions dels passats dies 13 i 15 d’octubre es va exercir, com sempre, de 
manera cívica i pacífica. 
 
SISÈ.- Refermar el compromís d’aquesta corporació local amb el dret democràtic 
del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
SETÈ.- Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-lo públic a 
través dels mitjans de comunicació. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, llegeix la 
moció. 
 
La senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
no se sumaran a aquesta moció. Primer, perquè li sembla hipòcrita el punt cinquè, 
tot i que, per descomptat estan en contra de la imputació d’aquestes tres persones, 
però no s’ha d’oblidar que el govern del senyor Mas s’ha presentat com a acusació 
contra militants del moviment social, sindicals i polítics de l’esquerra alternativa, 
per exemple per a les persones condemnades per les manifestacions al Parlament 
de l’any 2011, per l’empresonament de companyes denunciades i detingudes 
després de la vaga general del 29 de març de 2012, que han defensat l’actuació 
dels mossos d’esquadra quan van provocar la pèrdua d’un ull a una persona i 
encara està impune, o quan es va voler convocar el multireferèndum el dia 9 de 
novembre, aquí a Canet també s’hi van trobar, els companys i les companyes de la 
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CUP van haver de donar les dades personals. Davant d’aquesta situació, creuen que 
no poden donar suport a aquesta moció. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
PSC en altres ajuntaments on s’ha presentat aquesta moció, han presentat una 
moció alternativa. Ella no ho ha cregut necessari, però sí en que farà una lectura, 
per donar resposta al seu vot en contra: 
 
El PSC, davant de la imputació del president Artur Mas, la exvicepresidenta Joana 
Ortega i la consellera Irene Rigau, per la organització de la consulta del dia 9 de 
novembre, manifestem que a Catalunya estem vivint un dels moments polítics de 
màxima tensió per la manca de negociació, de diàleg i de pacte per trobar una 
sortida a la situació en la qual ens han posat els partits que han estat governant els 
darrers anys a Catalunya i a Madrid, partits que no han estat capaços d’obrir un 
procés de diàleg en un tema tan cabdal com és el futur encaix de Catalunya dins 
d’Espanya. Fruit d’aquest enfrontament constant, ens trobem vivint situacions 
rocambolesques que ja van denunciar en el seu moment, com és ara la 
judicialització d’una situació política o l’ús inadequat d’eines de participació 
ciutadana. Pensem que va ser un error del president Mas, utilitzar per preguntar 
sobre l’encaix de Catalunya dins d’Espanya la Llei de consultes a la qual van donar 
suport i que considerem una eina d’aprofundiment ben pràctic, però que no 
permetia fer la consulta del 9 de novembre. També vam denunciar que el govern 
del PP cometia un gran error judicialitzant un tema que no té ni tindrà una solució 
jurídica. Són dos errors que no faciliten el necessari clima de diàleg que hauria de 
presidir en aquests moments i sempre la vida política de Catalunya i Espanya. En 
aquest sentit, no podem continuar obviant la separació de poders que regeix el 
nostre sistema democràtic i, per tant, hem de deixar que el poder judicial faci la 
seva feina independentment del legislatiu. Per tant, lògicament, expressem el 
nostre respecte a les decisions judicials com sempre hem fet i com sempre 
continuarem fent. Ara bé, dit això, reiterem que és un error judicialitzar el que 
s’hauria hagut de resoldre en l’àmbit de la política i en l’àmbit del diàleg. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
mai es pot justificar el trencament d’una legalitat per raons polítiques. Aquesta 
moció manifesta que s’imputa aquests tres càrrecs per posar les urnes i això no és 
cert. Se’ls imputa per desobeir la llei, per prevaricar i malversar diners públics. En 
aquest cas, quedar clar que quan la justícia va en contra d’alguna cosa és una 
justícia manipulada i quan va a favor, no ho està. La llei hi és per complir-la i quan 
no es compleix, la democràcia en si no pot subsistir, ho han pogut veure en altres 
països. Per tant, tots han de jugar amb les mateixes regles i a partir d’aquí si es vol 
canviar alguna cosa, les regles per fer-ho estan escrites. És un debat molt llarg, 
però creu que aquesta moció és indefensable, ja que una justificació de trencament 
per motius polítics no pot ser possible. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que el seu grup s’ha sumat a aquesta moció com a 
proposants també, perquè entenen que la política és la política, la judicatura és la 
judicatura i les lleis són les lleis. Consideren que polititzar les lleis o la judicatura o 
judicialitzar la política és voler barrejar l’oli i l’aigua. Consideren que aquesta moció 
vol posar una pausa a un tema que s’està tensionant massa i amb aquesta moció 
reclamen que hi hagi pau, tranquil·litat i reflexió perquè no arribi un moment que 
no es pugui donar marxa enrere. 
 



S/iu 
 

53 
 

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 

El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el seu 
grup parlamentari, com no pot ser d’una altra manera, no només donaran suport a 
la moció, sinó que encara hi afegeix que els fa gràcia quan es parla de separació de 
poders, ja que això en el cas d’Espanya és un oxímoron. Justícia i separació de 
poders no es pot veure en aquest país, quan els jutges que al final decideixen són 
aquells que han estat escollits per la mateixa cambra política que, precisament, els 
escull perquè tenen un carnet concret. Quan això passa, la separació de poders 
desapareix i part de la justícia perd la seva identitat. I quan perd la identitat passa 
el que diu el senyor Pere Xirau, que la política i la justícia es confonen. I quan això 
passa, no hi ha llei que valgui perquè és mal interpretada i manipulada pels 
mateixos jutges. 
 
5. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER PROMOURE EL COMPLIMENT 
DE LA LLEI 39/1981, DE 28 D’OCTUBRE. 
 
El Partit Popular de Catalunya, presenta al ple del ajuntament la present moció pel 
seu debat i aprovació, si procedeix d’acord amb la següent. 
 
Exposem: 
 
Que des de l’inici de mandat amb el nou govern  d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya s’ha retirat del balcó de 
l’ajuntament la bandera Española. 
Que no veiem en cap lloc significatiu de l’Ajuntament el retrat del nou Cap de 
l’Estat Español Excm. Felipe VI, tanmateix esta exposat en la sala de plens el retrat 
del President en funcions de Catalunya Excm.  Sr. Artur Mas i Gavarró. 
 
Que no veiem la bandera Española al cantó de la Senyera Catalana en el saló de 
plens del Ajuntament. 
 
Que hem demanat a la Alcaldessa Sra. Blanca Arbell i Brugarola  que es respecti  la 
pluralitat de tots el Canetencs i que es respecti la llei, que ha de ser un dels punts 
cabdals en el mandat de qualsevol servidor públic i sobretot en una Alcaldessa. 
 
Per tot això, el Ple municipal acorda per catorze vots a favor dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori 
Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, Assumpta Revoltós Vaquer, 
Esther Agulló Renau, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra i M. Àngels 
Isart Falceto, tots ells per imperatiu legal, Toni Romero Carbonell i Cristina Solér 
Vílchez i Sílvia Tamayo Mata i dos vots en contra de les regidores Raquel Serra 
Lerga i Agnès Cortés Mas: 
 
PRIMER.- Com esta explícitament indicat al article tercer, punt primer de la llei 
39/1981, del 28 d’Octubre : “ La bandera d’Espanya ha d’Onejar a l’exterior i 
ocupar el lloc preferent a l’interior de tots els edificis de l’Administració central, 
institucional autonòmica, provincial o insular i municipal de l’Estat.” Per tant que 
això sigui possible demanem la immediata posada al balcó de l’Ajuntament de la 
bandera nacional espanyola així com també demanem que tingui un lloc preferent 
en el saló del Ple municipal. 
 
SEGON.- Demanem que es posi la fotografia del Rei Felip VI tal com estava posat 
el retrat de l’anterior Cap de l’Estat. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, llegeix la 
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moció. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
des del PSC mai els ha agradat entrar en guerres de banderes, però sí que pensen 
que primer de tot s’ha de defensar la legalitat i si la legalitat no agrada s’ha de fer 
tot el possible per canviar-la. Ara per ara, la Llei diu el que diu i, els agradi o no, la 
bandera ha d’estar present on li toca, ja que també representa una part de la 
ciutadania de Canet de Mar i de Catalunya. Comenta que no és especialment 
monàrquica, però en aquest assumpte pensa el mateix, si la Llei marca que hi ha 
d’haver el retrat del rei, s’ha d’intentar complir amb la Llei. Els ajuntaments han de 
fer honor al que ha de fer una institució. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que li sembla que el títol de la moció no és  correcte, ja que 
s’ha mirat aquesta Llei i no esmenta el rei per enlloc, només parla de la bandera. 
L’esment al rei es va fer per un Decret posterior a aquesta Llei. Comenta que s’ha 
de respectar la pluralitat del poble i que es podria posar a consulta a veure quanta 
gent de Canet vol que es posi la bandera espanyola. Explica que cadascú és lliure 
de votar i de pensar el que vulgui dins la seva formació, tot i que els tres regidors 
que hi ha en aquest Ajuntament pensen de la mateixa manera. Assessorats pels 
serveis jurídics de l’Ajuntament, no tenen més remei que votar-hi a favor, però per 
imperatiu legal. Volen que consti en acta que ho han de fer per imperatiu legal. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, explica que 
creu important els símbols que representen a alguna part de la ciutadania. En 
aquest cas, la bandera espanyola no el representa, però entén que representi el 
senyor Romero i, per tant, troba lícit que si la Llei diu que ha d’estar penjada al 
balcó de l’Ajuntament, hi sigui. Una altra cosa són els representants monàrquics. La 
gran majoria que són a la Sala de Plens els estan pagant un sou sense haver-los 
votat mai. El cas dels reis li sembla un absurd en l’Europa del segle XXI. Vol 
recordar que va ser al juny del 2014 quan el caçador d’elefants va abdicar. El 
senyor Romero era al govern quan es va retirar la foto del rei anterior i cap 
representant del PP va demanar que es tornés a posar. Durant el mandat 2011-
2015 la bandera espanyola no va ser a la Sala de Plens i li sembla recordar que 
tampoc hi havia estat en l’anterior mandat. Per tant, es torna a aquella exageració 
nacional que tant els agrada al PP per posar la bandera en un lloc preferent de 
l’Ajuntament. Durant els últims anys, el senyor Romero no ha parat de dir que 
només es feien mocions polítiques i que ells només es preocupaven pel benestar del 
poble i dels canetencs. Avui, però, el fanatisme el porta a jugar també a allò que 
tantes crítiques ha rebut aquests darrers anys per part seva. Els quatre regidors de 
CiU votaran a favor d’aquesta moció, exclusivament per imperatiu legal i per no 
tenir en un futur pròxim cap conseqüència jurídica que es pogués derivar d’un vot 
contrari, que és probablement l’únic objectiu del PP a dia d’avui amb aqueta moció. 
Compliran la legalitat encara que sigui amb calçador, com els agrada al PP, però el 
sentiment de ser només català i europeu no li podran canviar mai, amb mocions 
d’aquest tipus. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que li 
hauria agradat acabar aquest Ple només amb la votació de la primera moció i 
estalviar-se mocions d’aquest tipus, però quan algú només té la imposició de la llei 
com a únic camí, demostra quina és la seva línia d’actuació. Només amb la 
imposició de la llei intenten sotmetre un poble, per tant, vol dir ben clar i ben alt 
que les seves conviccions no canviaran, per més que votin a favor d’aquesta moció. 
Aquesta moció només té una finalitat i és intentar inhabilitar una sèrie de regidors 
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d’aquest Ajuntament que han estat escollits democràticament. Tothom ho sap, 
aquesta gent actua d’aquesta manera, intentar inhabilitar tothom que no pensi com 
ells i amb això la política espanyola i la justícia espanyola estan d’acord. Aquest és 
el seu camí i quan presenten aquestes mocions, el que fan realment és dividir i 
trencar els pobles un a un i pas a pas. Però això al seu grup no els preocupa, 
votaran a favor de la moció per imperatiu legal i seguiran fent el seu camí. I la seva 
manera de pensar, de fer política i les seves actuacions continuaran d’una manera 
constant, l’únic que aconsegueixen aquestes mocions és assegurar-los i convèncer-
los que el camí cada cop ha de ser més ràpid per aconseguir-ho abans, ja que 
només amb un país nou s’acabaran amb aquest tipus de mocions. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.35 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,      L’alcaldessa, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell Brugarola 
 
 
 
 


