
 
 
 
 

 
 

OD-25 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
Ple, de 20 de juliol de 2022 
CI, de 13 de juliol de 2022 
 
Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000327, de 21 de juny de 2022, de no exercir 
el dret de tempteig, o si és el cas el dret de retracte, en relació amb la finca Can 
Bellavista, Passeig Catalunya núm. 27 d’Aiguafreda. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès el Decret 2022PRES000327, de 21 de juny, següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 20 de juny de 2022, la cap de l'Àrea de Serveis Personals, senyora Josefa Recio Corral, ha emès 
l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 13 de maig de 2022, registre d’entrada E2022006850 del Consell Comarcal del Vallès Oriental, el Sr. 

Salvador Vall-llosera Frances en representació de la raó social BAPU 23, SL sol·licita el següent: 
 
“En relació a la finca de Can Bellavista situada al Passeig Catalunya 27 d’ Aiguafreda amb les següents dades: 

•Referencia Cadastral: 8042002DG3284S0001BQ •Fitxa 08014-17 amb numero d’inventari IPA28323 
Informar que la propietat esta interessada a la seva venda i ha signat contracte d’ arres per un import de 
CINC-CENTS NORANTA MIL EUROS ( 590.000 €). Atenent que la finca forma part de l’inventari dels 
elements de Patrimoni La Propietat voldria confirmar que si com a Ajuntament esteu interessats en 
l’adquisició de la finca o si renuncieu al dret de tanteig.” 

 
Així mateix, aporta documentació relacionada. 
 

2. En relació amb la instància presentada, cal fer avinent que no forma part de les línies d’actuació política del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental l’adquisició de béns immobles com a patrimoni, no s’avé al Programa 
d’actuació comarcal, ni tampoc és a l’abast d’aquesta institució per estrictes raons econòmiques. En aquest 
sentit, es proposa no exercir el dret de tempteig en relació amb l’immoble esmentat, i en el cas que s’hagi 
efectuat la compravenda comunicada, no exercir-hi el dret de retracte. 

 
Per tant, PROPOSO,      

 
1. Que s’acordi no exercir el dret de tempteig, o si és el cas el dret de retracte, en relació amb la finca Can 

Bellavista situada al Passeig Catalunya 27 d’Aiguafreda.  
 

2. Notificar aquest acord als interessats.” 

 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. L’article 22 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, en relació amb els 

drets de tempteig i de retracte preveu el següent:  
 

1. L’Administració de la Generalitat pot exercir el dret de tempteig sobre les transmissions oneroses 
de la propietat o de qualsevol dret real sobre els béns culturals d’interès nacional, sobre els béns 
mobles catalogats o sobre els restants béns mobles integrants del patrimoni cultural català, amb 
caràcter preferent respecte de qualsevol altra administració pública. Els consells comarcals i els 



 
 
 
 

 
 

ajuntaments poden exercir subsidiàriament el mateix dret respecte dels béns immobles d’interès 
nacional.  
 
2. Els propietaris o titulars de drets reals sobre els béns esmentats en l’apartat 1 han de notificar 
fefaentment al Departament de Cultura la intenció de transmetre els béns o els drets, i han d’indicar-
ne el preu, les condicions de la transmissió i la identitat de l’adquirent. Si la transmissió afecta un bé 
immoble, el Departament de Cultura ho ha de comunicar al consell comarcal i a l’ajuntament 
corresponents.  
 
3. En el termini de dos mesos a comptar de la notificació a què es refereix l’apartat 2, l’Administració 
de la Generalitat, i subsidiàriament els consells comarcals i els ajuntaments, poden exercir el dret de 
tempteig. El dret de tempteig es pot exercir en benefici d’altres institucions públiques o d’entitats 
privades sense ànim de lucre, en les condicions que en cada cas s’estableixin.  
 
4. Si la transmissió a què es refereix l’apartat 2 no es notifica o no es formalitza en les condicions 
notificades, l’Administració de la Generalitat, i subsidiàriament els consells comarcals i els 
ajuntaments, poden exercir el dret de retracte, en els mateixos termes establerts per al dret de 
tempteig, en el termini de dos mesos a comptar del moment en què la Generalitat té coneixement 
fefaent de la transmissió.  
 
5. El que estableix aquest article no és aplicable als immobles integrants de conjunts històrics que no 
tenen la condició de monuments ni als immobles inclosos en entorns de protecció.  
 
6. Els drets de tempteig i retracte poden ésser exercits pels consells comarcals i els ajuntaments, 
respecte als immobles catalogats, en els mateixos termes que estableixen els apartats anteriors. En 
cas de concurrència, és preferent el dret de l’ajuntament. Els propietaris o titulars d’altres drets reals 
sobre immobles catalogats han de notificar-ne les transmissions a l’ajuntament i al consell comarcal 
en els termes que estableix aquest article.  
 
7. L’Administració de la Generalitat pot exercir els drets de tempteig i retracte sobre qualsevol bé 
integrant del patrimoni cultural català que se subhasti a Catalunya. A aquest efecte, els subhastadors 
han de notificar al Departament de Cultura, amb l’antelació que sigui fixada per reglament, les 
subhastes que afectin els béns esmentats. La Generalitat pot exercir aquests drets en benefici d’una 
altra entitat pública o d’una entitat privada sense finalitat de lucre.  

 
Aquest article no és prou clar en relació amb l’exercici del dret de tempteig i retracte del Consell 
Comarcal, ni pel que fa a l’objecte ni pel que fa al procediment. En el primer epígraf fa esment la 
possibilitat que els consells comarcals i els ajuntaments puguin exercir subsidiàriament el dret de 
tempteig respecte dels béns immobles d’interès nacional, i per tant, sembla que exclogui els béns 
mobles catalogats o els restants béns mobles integrants del patrimoni cultural català. No obstant 
això, l’apartat sisè de l’article estableix que els drets de tempteig i retracte poden ésser exercits pels 
consells comarcals i els ajuntaments, respecte als immobles catalogats, en els mateixos termes que 
estableixen els apartats anteriors. D’acord amb això, cal interpretar que els consells comarcals tenen 
dret de tempteig i retracte respecte els béns catalogats.  

 
En relació amb el procediment, l’apartat sisè de l’article analitzat disposa que els propietaris o titulars 
d’altres drets reals sobre immobles catalogats han de notificar-ne les transmissions a l’ajuntament i al 
consell comarcal en els termes que estableix aquest article.  

 
2. El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, 

de 4 de novembre.  
 
 
Per això, DECRETO: 



 
 
 
 

 
 

 
1. No exercir el dret de tempteig, o si és el cas el dret de retracte, en relació amb la finca Can Bellavista, 

Passeig Catalunya núm. 27 d’Aiguafreda,  
 

2. Notificar aquest acord als interessats. 
 

3. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple que es celebri.” 

 
2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 25 de setembre de 2019, publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE 2019033050, de 4 d’octubre de 2019, en 
el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental la competència 
per exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i de la Comissió de Govern, donant-
ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent reunió que es celebri.  
 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de 
fets. 
 
  

 
 
 
Document signat electrònicament. 
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