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Identificació de l’expedient: 1216/2022 2843  
Assumpte: Modificacions d'ordenances fiscals reguladores de tributs per l'exercici 2023 i
Següents

ANUNCI
DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

En data 1 d’agost i mitjançant Decret 2022/1633, l’Alcaldia ha resolt:

“Primer.- ORDENAR la realització del tràmit de consulta pública prèvia a l’elaboració dels 
projectes de noves ordenances fiscals, així com de modificació d’ordenances fiscals que 
comportin la regulació de nous tributs, que hagin d’entrar en vigor a 1 de gener de 2023, als 
efectes per recaptar l' opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que 
potencialment es puguin veure afectats per aquestes, mitjançant la publicació al portal web 
municipal de les següents memòries elaborades per les àrees gestores per cadascun dels 
projectes normatius sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la 
necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles 
solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Àrea Secretaria
csv d300f0f629864423b9ba5dffe657ebc9001
OF OF 27 REGULADORA DE TAXA PER ATORGAMENT DE DRETS 

FUNERARIS AL CEMENTIRI MUNICIPAL, CONSERVACIÓ DE 
SEPULTURES, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS 
FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

Tribut Taxa per col·locació de vidre; Taxa per atorgament i/o pròrroga de drets 
funeraris a tres anys per nínxols amb ossera, columbari, panteó, tomba o 
hipogeu

Àrea Serveis tècnics
csv f718a54d817f4dc88cecbaa98f6756ce001
OF OF 38 REGULADORA DE LES TAXES PER ESTACIONAMENT EN 

L’APARCAMENT MUNICIPAL SOTERRAT DE RIERA GAVARRA 12
Tribut Taxa per estacionament en règim de rotació (revisió d’estructura i modalitats).

Àrea Benestar Social
csv e6562f7036bf4f3ba6a253500660be44001
OF OF. 16 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 

ADMINISTRATIUS
Tribut Taxa pels informes d’integració social (INF03)Taxa pels informes d’adequació 

d’habitatge per renovació de residència temporal (INF04
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Àrea Promoció econòmica
csv 74ed8d17bbe4413a8ae587342de2d357001
OF OF 21, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I 
LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, 
COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS 
CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS

Tribut Taxa per tramitació d’expedients de llars compartides

Àrea Esports
csv 81f8f303f5c84a38b057f7bb77874945001
OF OF 30 REGULADORA DE TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN 

EDIFICIS DE PROPIETAT MUNICIPAL
Tribut Taxa per cessió d’espais a les instal·lacions esportives municipals

Segon.- ESTABLIR que el present tràmit de consulta pública prèvia es substanciarà per 
termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al portal web 
municipal de la present resolució i de les memòries justificatives de l’elaboració dels 
projectes normatius.

Les aportacions que es vulguin realitzar en el marc d’aquesta consulta es poden trametre a 
través dels mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en particular:

 A l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Canet de Mar.
 A través de l'e-Tram, el mòdul de tramitació electrònica que ens facilita el Consorci 

d'Administració Oberta de Catalunya (https://canetdemar.cat/tramits )

Tercer.- COMUNICAR la present resolució als departaments de Tresoreria i Comunicació.”

A Canet de Mar, la data de signatura electrònica.
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