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AJUntAment de BlAnes

Edicte sobre l’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal per a l’impuls de l’activitat econòmica i de foment d’activitats d’interès públic 

Durant el termini d’exposició pública s’han presentat al·legacions contra l’acord plenari de 18 de desembre de 2014 
d’aprovació provisional de l’ordenança municipal per a l’impuls de l’activitat econòmica i de foment d’activitats d’interès 
públic. 

L’Ajuntament de Blanes, en sessió plenària de 26 de gener de 2015 ha resolt les al·legacions presentades i ha aprovat 
definitivament l’Ordenança municipal per a l’impuls de l’activitat econòmica i de foment d’activitats d’interès públic.

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i  l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic el  text integre de l’ordenança municipal per a l’impuls 
de l’activitat econòmica i de foment d’activitats d’interès públic.

ORDENANÇA PER A L’IMPULS DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I DE FOMENT  D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC  

1. Activitats d’interès públic i  d’impuls de l’activitat econòmica.

La Junta de Govern Local valorarà com activitats d’interès públic o d’impuls de l’activitat econòmica  aquelles que reuneixen 
una o vàries  de les condicions següents:

a) Tenir caràcter de complementària respecte de les competències municipals, oberta al públic i no restringida exclusivament 
a determinats col·lectius.

b) Promoure els drets humans, el foment de la igualtat d’oportunitats i col·laborar amb la integració social de persones 
amb discapacitat i en risc d’exclusió  i la supressió de barreres arquitectòniques  per  a l’accés i habitabilitat d’habitatges 
de persones majors de  65 anys o amb mobilitat reduïda. 

c) Reforçar la promoció cultural, esportiva, comercial, turística o equivalent que permeti atreure visitants a la vila. Aportar 
valor afegit al nom de la ciutat i a la seva projecció externa.

d) Contribuir a la dinamització i incentiu de l’economia local. En aquest sentit, per exemple, es considerarà que compleix 
si un mínim del 30% del total de participants en l’activitat estan allotjats en establiments hotelers de Blanes.

e) Maximitzar el posicionament de la ciutat en l’àmbit del l’emprenedoria i la creació d’empreses.
f) Impulsar totes aquelles obres de rehabilitació, restauració, reparació, consolidació i millora de locals i establiments 

turístics que contemplin  l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables, en els edificis que no sigui obligada la seva 
instal·lació segons la normativa vigent.

g) Impulsar projectes d’interès públic (socials, culturals, esportius) d’entitats locals.
h) Cedir temporalment sòl no edificat per a ser destinat al foment d’aparcament públic gratuït.
i) Impulsar projectes fomentats en la utilització de les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social.

2. Objecte i finalitat de les mesures 

A. La promoció  de  les obres de rehabilitació i restauració de façanes en general les que afectin a qualsevol element dels 
edificis  que tinguin interès pel patrimoni cultural de la vila i la reparació i consolidació d’habitatges amb estructura 
afectada per patologies de la construcció (ciment aluminós, piritosi o aluminosi, en execució dels acords plenaris de 30 
de juliol i 2 de novembre de 1992).  

B. La promoció de les obres de rehabilitació, restauració, reparació, consolidació i millora de locals comercials  i establiments 
turístics que contemplin  l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables, en els edificis que no sigui obligada la seva 
instal·lació segons la normativa vigent  i la rehabilitació de locals d’autònoms i empreses  de nova creació.

C. La promoció de les obres de rehabilitació  i millora de l’accessibilitat i habitabilitat dels habitatges per a persones  majors 
de 65 anys o amb mobilitat reduïda. 

D. El correcte tancament dels solars en construcció.
E. L’adequació de locals on es desenvolupin activitats públiques o privades per tal de complir amb les disposicions legals 

vigents en cada moment, reguladores de les condicions d’obertura i funcionament, així com la promoció d’inversions 
públiques i privades en determinades activitats d’interès general.
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F. Foment de l’activitat agrària  professional en sòl urbanitzable delimitat, durant tot el període anterior a l’inici de 
qualsevol procés de tramitació del planejament urbanístic i foment de l’activitat agrària ecològica professional.

G. Foment  de la creació de noves empreses.
H. L’impuls de projectes  d’interès públic (socials, culturals  o esportius) d’entitats locals.
I. Establiment de les condicions per la cessió temporal de sòl no edificat per a ser destinat al foment d’aparcament públic 

gratuït.

3. Supòsits d’aplicació.

A. Rehabilitació, arranjaments i pintat de façanes i  totes aquelles obres de  rehabilitació, restauració, reparació, consolidació 
i millora de locals comercials  i establiments turístics que contemplin  l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables, 
en els edificis que no sigui obligada la seva instal·lació segons la normativa vigent  

B. Rehabilitació o restauració de qualsevol element d’edificis que tinguin interès pel patrimoni cultural de la vila. 
C. Rehabilitació o millora de qualsevol element d’habitatges que tingui per finalitat facilitar l’accés  i habitabilitat a persones 

majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda. 
D. Rehabilitació o ampliació de locals o habitatges  on es desenvolupi una activitat econòmica  que generi ocupació o  per 

la creació de noves empreses.
E. Realització de projectes d’interès públic (socials, cultural o esportius) d’entitats locals.
F. Cessió temporal de sòl no edificat per a ser destinat al foment d’aparcament públic gratuït.
G. Reparació i consolidació, per tal d’evitar la ruïna, d’habitatges afectats per les patologies estructurals de la construcció 

(ciment aluminós, piritosi i aluminosi, en execució dels acords plenaris de 30 de juliol i 2 de novembre de 1992).
H. Tancament dels solars en construcció en les condicions previstes a l’Ordenança Fiscal núm. 313.02, reguladora de la taxa 

per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública.
I. Construccions, instal·lacions i obres corresponents a :

1. Inversions necessàries per realitzar l’adequació de locals en funcionament a qualsevol disposició vigent amb rang de 
llei que reguli les condicions dels espais on es desenvolupin activitats de pública concurrència.

2. Inversions públiques o privades resultants de normes i plans d’actuació de les Administracions Públiques que tinguin 
per finalitat millorar la qualitat, rendiment o capacitat de l’oferta de determinats serveis públics o privats d’interès 
general.

 Tindran la consideració d’inversions en serveis públics o privats d’interès general totes aquelles que les organitzacions, 
públiques o privades, realitzin mitjançant obres de renovació i/o de manteniment dels actius fixes afectes al 
desenvolupament de la seva activitat, i la finalitat de les quals sigui augmentar, tant la qualitat de l’oferta dels seus 
productes i/o serveis, com el rendiment dels mateixos.

3. Inversions empresarials iniciades en establiments hotelers (hotels, hotels apartament,  balnearis,  hostals o pensions), 
que estiguin en funcionament, amb la finalitat d’obtenir una categoria turística superior, d’acord amb la classificació 
establerta pel Decret 159/2012, de 20 de novembre, o normes vigents en cada  moment.

4. Inversions empresarials per a la construcció de nous establiments hotelers, amb categoria turística de 3 ó més estrelles, 
en sòl urbà on s’admeti l’edificació d’habitatges.

5. Inversions empresarials iniciades per establiments hotelers en funcionament, de 3 o més estrelles, que tinguin per 
finalitat obtenir acreditació homologada per millores de la qualitat en el servei prestat. Les normes de qualitat 
que permetin acollir-se als ajuts en cada moment seran aprovades per la Junta de Govern Local prèvia tramitació 
d’expedient. 

J. Construccions, instal·lacions i obres que estiguin incloses dins l’àrea d’atenció especial (AAE) definida en els barris de 
S’Auguer i Sa Massaneda, durant el període 2012-2018 i que consisteixin en  rehabilitació de façanes, cobertes, retirada 
de dipòsit de fibrociment i instal·lació d’ascensors.

K. Exercici professional de l’agricultura, en els termes del paràgraf 2 F) anterior, que disposin d’acreditació expedida pel 
Departament d’Agricultura de la  Generalitat de Catalunya i justifiquin alta d’autònom en el règim agrari o alta censal 
a efectes tributaris (AEAT mod 036 o qualsevol que el substitueixi en el futur)

4. Condicions generals

a) Sol·licitud escrita de l’interessat, que podrà ser persona física o jurídica. 
b) Inexistència d’obligacions vençudes a càrrec de l’interessat i a favor de l’Ajuntament de Blanes, la Tresoreria de la 

Seguretat Social i l’Agència Tributaria. 
c) En els supòsits establerts en l’article 3 anterior, caldrà el compliment de les condicions especifiques  establertes per les 

bases reguladores o  per acord de la Junta de Govern Local.
d) Aplicació de l’ajut a la finalitat per la que fou concedit o reintegrar-lo a l’Ajuntament.
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5. La condició d’interessat 

a) En cas d’inversions en general, el titular de l’activitat que realitza la inversió o el propietari de la finca.
b) En cas de realització d’obres, el titular de l’activitat que realitza la inversió haurà de ser el titular de la llicencia o 

assabentat.
c) En cas d’exercici professional de l’agricultura, el titular de l’activitat, que haurà d’acreditar ser el propietari de la finca 

o disposar d’un contracte d’arrendament o document de cessió de conreu.
d) En la resta de supòsits, segons estableixin les bases reguladores o l’acord corresponent de la Junta de Govern Local.

6. Import i atorgament dels ajuts 

a) Les obres de rehabilitació, arranjament i pintat de façanes i  totes aquelles obres de  rehabilitació, restauració, reparació, 
consolidació i millora de locals comercials  i establiments turístics que contemplin  l’eficiència energètica i l’ús d’energies 
renovables, en els edificis que no sigui obligada la seva instal·lació segons la normativa vigent, gaudiran d’un ajut 
equivalent al 100 % de la suma de les quotes de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per 
llicència urbanística.

b) Les obres de restauració, rehabilitació i recuperació de conjunts o elements que a criteri del Ple municipal tinguin 
interès pel patrimoni cultural de la vila, així com les obres d’enderrocament, rehabilitació o construc¬ció de nova planta 
d’edificacions que tinguin per finalitat la conservació, restauració o recuperació de les anteriors, gaudiran d’un ajut 
equivalent al 100 % de la suma de les quotes de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i taxa per llicència 
urbanística.

c) Les obres de reparació i consolidació, per tal d’evitar la ruïna, d’habitatges afectats per les patologies estructurals de la 
construcció (ciment aluminós, piritosi i aluminosi, en execució dels acords plenaris de 30 de juliol i 2 de novembre de 
1992),  gaudiran d’un ajut equivalent al 100% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

d) Les obres previstes a l’article 3 anterior, supòsits  I.1 i I.2, gaudiran d’un ajut equivalent al 100% de la suma de les quotes 
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, de la taxa per llicència urbanística i, en el seu cas, de la taxa per 
llicència, autorització o registre d’activitat.  També gaudiran d’un ajut equivalent al 50% de la quota de la taxa per 
ocupació de la via pública en la superfície estrictament necessària per a les obres d’adaptació. L’import màxim de l’ajut 
per a ocupació de la via pública serà de 3.000 euros..

e) Els veïns o comunitats de veïns que hagin d’iniciar obres de rehabilitació o millora d’habitatges, per a facilitar-ne l’accés 
i habitabilitat, podran sol·licitar un ajut del 10 %, amb un màxim de 300 euros, del cost final de les obres.

 Els sol·licitants acreditaran també que a l’habitatge o comunitat de veïns habita alguna persona major de 65 anys o amb 
mobilitat reduïda que faci necessària l’adaptació de l’habitatge i/o dels espais comuns d’accés.
L’Àrea de Territori farà els tràmits de les obres i de l’ajut simultàniament i comprovarà i informarà si és d’aplicació alguna 
subvenció estatal o autonòmica a la rehabilitació d’habitatges. Per exemple, els convenis entre l’Estat i la Generalitat 
de Catalunya derivats del Pla Estatal de subvencions a la rehabilitació d’habitatges en edificis residencials amb més de 
quatre plantes sense ascensor construïts abans de 1981, aprovat per Reial Decret 233/2013 de 5 d’abril.
El límit abans esmentat del 10%, amb un màxim de 300 euros, podrà ser superat previ informe favorable de l’Àrea 
municipal de Territori en relació a la protecció del medi ambient. 
A sol·licitud dels interessats, l’Àrea de Territori examinarà les obres previstes tals com  instal·lació d’ascensors, aparells 
salva-escales, ampliació de portes, col·locació de rampes, canvi de banyera per plat de dutxa, etc i determinarà si 
incorporen mesures innovadores i potestatives de construcció sostenible. En concret es valoraran els aspectes següents :

1. aparells de baix consum 
2. aspectes de disseny bioclimàtic, 
3. millora de l’aïllament tèrmic i absència de ponts tèrmics
4. ús d’energies renovables per a l’aigua calenta sanitària
5. ús de materials reutilitzables, reciclats, no tòxics, fusta d’origen no tropical, pintures i vernissos conforme a criteris 

ecològics.
6. qualsevol altre amb efectes tècnicament equivalents als anteriors 

Com a resultat de l’examen i en funció de la part dels aspectes anteriors que es compleixi, l’Àrea de Territori podrà 
proposar incrementar el 10% inicial fins a un 20% del cost final de les obres amb un màxim de 600 euros, de forma que 
la proposta, juntament amb altres ajuts tramitats, respecti el límit de la consignació pressupostària aprovada pel Ple 
municipal.
En tot cas :

1. la suma de tots els ajuts tramitats respectarà el límit de la consignació pressupostària aprovada pel Ple municipal
2. per a cada obra, la suma dels ajuts estatals, autonòmics i locals, no podrà superar el cost final de la rehabilitació.
3. Quan la proposta d’ajut municipal, ultrapassi el límit del 10% o 300 euros, caldrà dictamen favorable de la Comissió 

Informativa previ a l’acord de la Junta de Govern.
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4. L’atorgament sempre quedarà condicionat a l’efectiva justificació de les factures pagades.

f) Les obres d’inversió en establiments hotelers de 3 o més estrelles de nova construcció en sòl urbà on s’admeti l’edificació 
d’habitatges gaudiran del següent ajut:
- 3 estrelles: 80% de la suma de les quotes corresponents a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la taxa 

per llicència urbanística, la taxa per llicència d’activitat, i el 50% de la suma de les quotes corresponents a les taxes 
per autorització i ocupació de la via pública. 

- Superior a 3 estrelles: 100% de la suma de les quotes corresponents a l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, la taxa per llicència urbanística, la taxa per llicència d’activitat, i el 50% de la suma de les quotes corresponents 
a la taxes per autorització i ocupació de la via pública.

g) Les obres d’inversió en establiments hotelers en funcionament que tinguin per finalitat obtenir una categoria turística 
superior o un certificat de qualitat gaudiran dels següents ajuts:
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h) Per a les construccions, instal·lacions i obres a que fa referència l’apartat J del l’article 3, a sol·licitud dels interessats 
i prèvia tramitació de l’expedient, la Junta de Govern Local podrà atorgar un ajut equivalent al   95% de la suma de 
les quotes  de l’impost sobre construccions i instal·lacions i obres, de la taxa per llicència urbanística i de la taxa per 
ocupació de la via pública en la superfície estrictament necessària per a les obres, a partir de l’1 de gener de 2012.

i) Les taxes que es liquidin per tramitació de llicència, autorització o registre d’una activitat econòmica serviran de base 
per al càlcul d’incentius fiscals que regularà i acordarà la Junta de Govern Local en els supòsits següent:
a) Primer inici d’activitat empresarial.- Els titulars de l’activitat podran sol·licitar un incentiu equivalent al 50% de les 

quotes del tribut, si disposen d’informe de viabilitat favorable emès per la Generalitat de Catalunya. Si les activitats 
han estat informades favorablement pel Centre d’Empreses SAFA - iniciatives locals d’ocupació, l’incentiu podrà 
arribar al 100% de les quotes del tribut.

b) Ampliació de superfície de venda o exposició, magatzems i serveis auxiliars.- Els titulars de l’activitat podran 
sol·licitar un incentiu equivalent al 100% de les quotes del tribut.

c) Inversions definides a l’article 3 apartat I.1 anterior.- Els titulars de l’activitat podran sol·licitar un incentiu addicional 
equivalent al 50% de les quotes de la taxa per llicència, autorització o registre de l’activitat que hagi estat adequada. 
Aquest incentiu és compatible amb els ajuts que regula el paràgraf d, anterior. 

j) La base de l’incentiu a favor dels titulars d’activitats agrícoles professionals previstes en els articles 2 F), 3 K) i 5 c) 
anteriors, serà la diferència entre la quota que tributa per Impost sobre Bens Immobles de naturalesa Urbana i la 
quota que correspondria si l’activitat es desenvolupés en zona declarada Rústega pel Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal.

 L’import de l’incentiu, que aprovarà la Junta de Govern Local previ dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Hisenda, serà el resultat d’aplicar a la base, definida en el paràgraf anterior, el percentatge de la part de la finca 
dedicada al conreu.

 La part de la finca dedicada al conreu s’acreditarà amb material gràfic suficient i , si escau, per comprovació directa 
de funcionari municipal.

k) En els casos cessió temporal de sòl no edificat per a ser destinat al foment d’aparcament públic gratuït, l’ajut  serà atorgat 
per acord de la Junta de Govern Local, prèvia tramitació de l’expedient i dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Hisenda, amb el límit de la consignació pressupostària aprovada pel Ple municipal. 

l) En els casos de la convocatòria d’ajuts a projectes d’interès públic i la convocatòria d’ajuts a l’emprenedoria els  imports 
seran els establerts  a les bases reguladores, amb el límit de les consignacions pressupostaries aprovades pel Ple 
municipal. 

Disposició final
Aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment per l’Ajuntament en Ple, en sessió plenària celebrada el dia 18 de 
desembre de 2014 i han esdevingut definitivament aprovades el 26 de febrer de 2015. Aquestes regiran  des de l’endemà de la 
seva publicació integra i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.

Blanes, 27 de febrer de 2015 

Josep Marigó i Costa 
Alcalde 


