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ORDENANÇA MUNICIPAL DE MESURES DE FOMENT PER A LA
REHABILITACIÓ DE DETERMINATS EDIFICIS

Article 1. Objecte de l’Ordenança.
És objecte de la present ordenança la regulació d’ajuts econòmics per a fomentar:

a) La promoció de les obres de pintura, rehabilitació i restauració de façanes d’edificis.
Els ajuts econòmics regulats en aquesta ordenança són compatibles amb els previstos
a l’art. 83.3 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Article 2. Àmbit d’aplicació.
Els ajust municipals s’aplicaran a les següents actuacions:

Sobre construccions.
a) Obres de rehabilitació, restauració, arranjament i pintat de façanes.
b) Les obres han de tenir com a finalitat la conservació, restauració o rehabilitació de

les façanes dels edificis com a tals i no la simple millora o substitució de les
instal·lacions.

Article 3. Condicions generals.
Podran ésser objecte dels ajuts municipals, les actuacions referides a l’article anterior
sempre que reuneixin els requisits establerts en la present Ordenança i prèvia
acreditació d’estar al corrent d’obligacions tributàries vers la Hisenda municipal, o bé
d’estar-ne exempts.

En qualsevol cas les obres s’hauran d’ajustar a les prescripcions del Pla general o
normativa urbanística aplicable, i requeriran la prèvia llicència municipal.

TÍTOL I. AJUTS ECONÒMICS REFERENTS A OBRES DE CONSTRUCCIÓ I

REHABILITACIÓ DE DETERMINATS EDIFICIS.

Article 4. Condicions específiques.
Beneficiaris

Seran beneficiaris d’aquests ajuts totes les persones físiques i jurídiques o sense
aquesta personalitat de les contemplades en l’article 33 de la Llei general tributària i
que ostentin la titularitat de l’obra.

Tipus d’ajut

Les obres de rehabilitació, arranjament i pintat de façanes tindran una subvenció com
a màxim fins al 100% de la quota, corresponent a l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, i la Taxa de llicències urbanístiques.

Obligacions dels beneficiaris.

a) Destinar l’ajut a la finalitat per la qual fou concedit.
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b) Obtenir les oportunes llicències municipals que recaiguin sobre la construcció.

Gestió dels ajuts.
La sol·licitud de la subvenció es formularà davant l’Ajuntament en presentar-se el
corresponent projecte d’obres per a la seva tramitació, i la seva percepció serà
simultània al moment de realitzar el pagament de l’Impost, i sempre abans de la
concessió de la llicència corresponent, sense perjudici d’efectuar el dipòsit previ.

La subvenció serà atorgada per la Comissió de Govern, previ informe favorable dels
serveis tècnics municipals i de la intervenció de fons.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança, que consta de 4 articles, entrarà en vigor una vegada
transcorreguts 15 dies des de la publicació del text íntegre, segons el que estableix
l’article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i s’aplicarà mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.

DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquesta ordenança ha estat aprovada inicialment pel
Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària de data 17 de novembre de 1999.

El Secretari

Carles Mitjà Sarvisé
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PROPOSTA D’ACORD AL PLE

Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Acord de la Comissió de Govern de
data 16 d’agost de 1999 ha estat formulat el projecte d’Ordenança reguladora de l la
circulació i usos de les vies urbanes.

Hi consta, d’altra banda, l’informe jurídic favorable del secretari de la corporació.

L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

El procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix, si més no, l’aprovació
inicial, la submissió a informació pública de l’expedient i l’aprovació definitiva del
mateix amb la publicació posterior del text íntegre de l’ordenança.

En no tractar-se d’una ordenança fiscal o urbanística, ni del reglament orgànic de la
corporació, l’Ordenança elaborada per la comissió d’estudi abans esmentada pot ésser
aprovada amb el vot favorable de la majoria simple del Consistori, sense que calguin
quòrums qualificats.

L’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb
caràcter automàtic si no són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb
motiu del tràmit d’informació pública de l’expedient (i d’audiència als interessats quan
sigui el cas).

L’alcalde sotasignat proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

I. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança reguladora de la circulació i usos de les vies
urbanes en el municipi de Canet de mar.

II. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present expedient i el text de l’Ordenança
pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), al diari «Avui» i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació
pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions
oficials suara esmentades.

III. CONCEDIR AUDIÈNCIA als interessats, a l’efecte de presentació d’al·legacions,
reclamacions o suggeriments, mitjançant la notificació dels presents acords i la
tramesa d’una còpia del text íntegre de l’Ordenança. El termini de l’audiència serà de
30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de recepció de la susdita
notificació.
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IV. DISPOSAR que, si no es dóna la circumstància prevista a l’apartat V subsegüent i
no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d’informació
pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Un cop aprovada definitivament, l’Ordenança es publicarà de la forma següent:

a) Al tauler d’Edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats i una referència a
la publicació oficial de l’Ordenança tipus aprovada per la Diputació de Barcelona
(amb menció de les dades del BOP en què aparegui publicada aquesta última), així
com el text íntegre de las modificacions, adaptacions i especificacions introduïdes
per l’Ajuntament envers l’Ordenança tipus.

 
b) Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment

esmentada.

V. INSTAR de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.

Canet de Mar, 6 de setembre de 1999
L’Alcalde

Francesc Garcia Pujadas
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E D I C T E

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en la sessió de data 17 de novembre
de 1999, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal de mesures de foment
per a la rehabilitació de determinats edificis, que ha quedat definitivament
aprovada en no presentar-se cap al.legació en el termini d’audiència obert.

A fi i efecte que entri en vigor, d’acord amb el que preveu l’article 70 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, es fa públic íntegrament el seu text.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE MESURES DE FOMENT PER A LA
REHABILITACIÓ DE DETERMINATS EDIFICIS

Article 1. Objecte de l’Ordenança.
És objecte de la present ordenança la regulació d’ajuts econòmics per a fomentar:

a) La promoció de les obres de pintura, rehabilitació i restauració de façanes d’edificis.
Els ajuts econòmics regulats en aquesta ordenança són compatibles amb els previstos
a l’art. 83.3 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Article 2. Àmbit d’aplicació.
Els ajust municipals s’aplicaran a les següents actuacions:

Sobre construccions.
a) Obres de rehabilitació, restauració, arranjament i pintat de façanes.
b) Les obres han de tenir com a finalitat la conservació, restauració o rehabilitació de

les façanes dels edificis com a tals i no la simple millora o substitució de les
instal·lacions.

Article 3. Condicions generals.
Podran ésser objecte dels ajuts municipals, les actuacions referides a l’article anterior
sempre que reuneixin els requisits establerts en la present Ordenança i prèvia
acreditació d’estar al corrent d’obligacions tributàries vers la Hisenda municipal, o bé
d’estar-ne exempts.

En qualsevol cas les obres s’hauran d’ajustar a les prescripcions del Pla general o
normativa urbanística aplicable, i requeriran la prèvia llicència municipal.

TÍTOL I. AJUTS ECONÒMICS REFERENTS A OBRES DE CONSTRUCCIÓ I

REHABILITACIÓ DE DETERMINATS EDIFICIS.

Article 4. Condicions específiques.
Beneficiaris
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Seran beneficiaris d’aquests ajuts totes les persones físiques i jurídiques o sense
aquesta personalitat de les contemplades en l’article 33 de la Llei general tributària i
que ostentin la titularitat de l’obra.

Tipus d’ajut

Les obres de rehabilitació, arranjament i pintat de façanes tindran una subvenció com
a màxim fins al 100% de la quota, corresponent a l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, i la Taxa de llicències urbanístiques.

Obligacions dels beneficiaris.

a) Destinar l’ajut a la finalitat per la qual fou concedit.
b) Obtenir les oportunes llicències municipals que recaiguin sobre la construcció.

Gestió dels ajuts.
La sol·licitud de la subvenció es formularà davant l’Ajuntament en presentar-se el
corresponent projecte d’obres per a la seva tramitació, i la seva percepció serà
simultània al moment de realitzar el pagament de l’Impost, i sempre abans de la
concessió de la llicència corresponent, sense perjudici d’efectuar el dipòsit previ.

La subvenció serà atorgada per la Comissió de Govern, previ informe favorable dels
serveis tècnics municipals i de la intervenció de fons.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança, que consta de 4 articles, entrarà en vigor una vegada
transcorreguts 15 dies des de la publicació del text íntegre, segons el que estableix
l’article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i s’aplicarà mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.

L’aprovació definitiva de l’ordenança exhaureix la via administrativa. Contra aqueixa
els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
d’aquest Ordre Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un
termini màxim de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la data de la seva
publicació. I tot això, sens perjudici d’interposar aquells altres recursos i accions que
es considerin procedents.

Canet de Mar, 24 de gener de 1999.

L’Alcalde

Francesc Garcia Pujadas
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