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ANNA Mª MARTÍ I TANTIÑA, SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE 

L’AJUNTAMENT DE MOIÀ,  
 
CERTIFICO: 

 
Que el Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia vint-i-nou de 

març  de dos mil disset va prendre per majoria absoluta dels tretze 
regidors/regidores assistents, dels/de les tretze que formen el consistori, amb 
deu vots a favor del grup municipal Ara Moià i tres vots en contra del grup 

municipal CiU els presents acords que literalment transcrits són els següents: 
 

“DICTAMEN 
 

Antecedents 
 
Per Decret d’alcaldia 21/2016 de vint-i-nou de febrer es va aprovar inicialment el 

projecte d’obres de millora al carrer Terrisser, redactat pels serveis tècnics 
municipals amb un pressupost d’execució per contracte de 33.539,95€ més 

7.043,39€ d’IVA  que dóna un pressupost total de 40.583,34€.  
 
Per Decret d’alcaldia 333/2016 de vuit de novembre es varen resoldre les 

al·legacions i es va aprovar definitivament el projecte.  
 

Fonaments de dret 
 
D’acord amb allò disposat als articles 28 i 58 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a realitzar obres 

municipals, sempre que es produeixi un benefici o un augment de valor en els 
béns particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les 
competències de l’Ajuntament per complir les finalitats que li són atribuïdes. 

L’obra de millora la carrer Terrisser, té aquesta consideració per restar inclosa en 
un dels supòsits enumerats a l’article 29 del RDL mencionat més amunt. 

 
D’acord amb l’article 34 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’exacció de les contribucions 

especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en cada cas 
concret. L’acord d’ordenació s’ha d’adoptar inexcusablement i ha de contenir la 

determinació del cost previst de les obres i els serveis, de la quantitat que s’ha 
de repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. 
 

D’acord amb l’article 31 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la base imposable està 

constituïda, com a màxim, pel 90 per cent del cost que l’entitat local suporti per 
la realització de les obres o per l’establiment o l’ampliació dels serveis. El cost 
esmentat està integrat pels conceptes següents: 
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a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció 

d’obres, plans i programes  tècnics. 
b) L’import de les obres per dur a terme o dels treballs  d’establiment o ampliació 
dels serveis. 

c) El valor dels terrenys que hagin d’ocupar permanentment les obres o els 
serveis, llevat que es tracti de béns d’ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i 

obligatòriament a l’entitat local, o el d’immobles cedits en els termes que 
estableix l’article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques. 

d) Les indemnitzacions escaients per l’enderroc de  construccions, la destrucció 
de plantacions, obres o instal·lacions, així com les que siguin procedents per als 

arrendataris dels béns que s’hagin d’enderrocar o ocupar. 
e) L’interès del capital invertit en les obres o els serveis quan les entitats locals 

hagin d’apel·lar al crèdit per finançar la porció no coberta per contribucions 
especials, o la coberta per aquestes en cas de fraccionament general d’aquelles. 
El cost total pressupostat de les obres o els serveis té caràcter de mera previsió. 

Si el cost real és més gran o més petit que el previst, s’ha de prendre aquell a 
l’efecte de calcular les quotes corresponents. 

 
El tècnic municipal, en el seu informe de data 27 de febrer de 2017 estableix que 
les obres de millora que s’executin al carrer Terrisser, i que afectin als  

propietaris dels immobles de la zona delimitada suposaran un considerable 
benefici. 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 
vint-i-dos de març de dos mil disset, amb deu vots a favor del grup municipal 

Ara Moià, i tres abstencions del grup municipal Convergència i Unió,  es proposa 
al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR la imposició de les contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de les obres de millora al carrer terrisser, 

l’establiment de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici i per l’augment 
de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.  
 

SEGON.- ORDENAR simultàniament el tribut concret d’acord amb les 
determinacions següents: 

 
El cost previst de l’obra es fixa en 44.082,22 euros, dels quals 3.498,88 euros 
corresponen al cost previst de redacció del projecte i direcció d’obra, i 40.583,34 

euros corresponen a les obres a realitzar; el cost suportat per l’Ajuntament és de 
7.557,21 euros. 

 
Es fixa la quantitat que s’ha de repartir entre els beneficiaris en 36.525,01 euros  
corresponents al 82,86% del cost suportat. Aquesta quantitat té caràcter de 

mera previsió, ja que finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que 
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el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han 

d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que calguin. 
 
S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable els metres lineals de 

façana. 
 

TERCER.- APROVAR la relació de subjectes passius i les quotes singulars que 
resulten d’aplicar a la quantitat que es reparteix entre els beneficiaris, el valor 
dels mòduls aplicables, segons relació: 

 
COST A SUPORTAR PER VEÏNS 36.525,01 €

DNI SITUACIÓ REF.CATASTRAL L. FAÇANA (ml) % PARTICIPACIÓ COST. IND.

1 19,34 17,196% 6.280,73 €

X3128053F Ctra.Vic,36,1,0,1 5391126DG2259S0001JH 8,598% 3.140,36 €

46403252Q Ctra.Vic,36B,2,0,1 5391126DG2259S0002KJ 8,598% 3.140,36 €

2 14,22 12,643% 4.617,99 €

35061556B c/.Terrisser,6,1,0,1 5391127DG2259S0001EH 6,322% 2.308,99 €

43508366W c/.Terrisser,4,2,0,1 5391127DG2259S0002RJ 6,322% 2.308,99 €

3 23,2 20,628% 7.534,28 €

B63648125 c/.Jacint Verdaguer 5391124DG2259S0001XH

4 36,8 32,720% 11.950,92 €

39351480K c/.Terrisser,7,1,0,1 5491007DG2259S0001EH 10,907% 3.983,65 €

77309997M c/.Terrisser,9,2,0,1 5491007DG2259S0002RJ 10,907% 3.983,65 €

24048344G c/.Terrisser,1,1,0,1 5491008DG2259S0001SH 10,907% 3.983,65 €

5 18,91 16,813% 6.141,09 €

77086796L c/.Terrisser,3,2,0,1 5491008DG2259S0002DJ 8,407% 3.070,54 €

24048344G c/.Terrisser,5,3,0,1 5491008DG2259S0003FK 8,407% 3.070,54 €

112,47 100,000% 36.525,01 €  
 

QUART.- EXPOSAR I PUBLICAR l’acord inicial, inserint anunci al Butlletí Oficial de 
la Província, tauler d’anuncis i web municipal, pel termini de trenta dies, durant 
els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i deduir-ne les 

reclamacions que estimin oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, 
els propietaris o titulars poden constituir-se en associació administrativa de 

contribuents.  
 
CINQUÈ.- Si no es produeixen reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu 

sense necessitat de cap més acord i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província. 
Si se’n produeixen el Ple haurà de resoldre-les prèviament a l’acord d’aprovació 

definitiva de la imposició i ordenació de contribucions especials.  
 
SISÈ.- NOTIFICAR individualment a cada subjecte passiu les quotes que 

corresponguin, si és conegut i de no ser-ho mitjançant edictes. 
 

SETÈ.- LIQUIDAR els imports d’aquestes contribucions especial en dos terminis: 
un 50% a l’adjudicació de l’obra i la resta a la liquidació definitiva de les obres. 

 
VUITÈ.- APLICAR  l’Ordenança general de contribucions especials en tot el que 
no estigui previst en els presents acords. 
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NOVÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-
president per a la formalització dels presents acords.” 
 

 
La present certificació s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta corresponent, 

segons el disposat a l’article 206 del reglament d’organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre. 
 

             
I perquè així consti expedeixo i lliuro el present certificat, amb el vist-i-plau del 

Sr. Alcalde a Moià, tres d’abril de dos mil disset. 
 

 
 
Vist i plau 

L'Alcalde 
 

Ref.rpc 
Signat digitalment 
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