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Dilluns, 28 de desembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Prats de Lluçanès

ANUNCI

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, l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, l'article i 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 que l'Ajuntament en sessió plenària de data 28 d'octubre de 2015 aprovà 
provisionalment la modificació d'Ordenances fiscals per a l'any 2016.

Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords 
provisionals, que s'especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

Primer.- Aprovar  per  a  l'exercici  de 2016 i  següents,  l'Ordenança General  de Gestió,  Inspecció  i  Recaptació  dels 
ingressos de dret públics municipals.

Segon.- Aprovar  per  a  l'exercici  2016  i  següents  la  modificació  de  les  ordenances  fiscals  que  a  continuació  es 
relacionen, així com el seu text refós:

Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles
Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques
Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l'Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres
Ordenança Fiscal núm. 6 Reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
Ordenança Fiscal núm. 9 Reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials 

de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
Ordenança Fiscal núm. 12 Reguladora de la Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
Ordenança Fiscal núm. 13 Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 

situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Ordenança Fiscal núm. 16 Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius
Ordenança Fiscal núm. 21 Reguladora de la Taxa per 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  i  els 
controls periòdics i les revisions periòdiques

Ordenança Fiscal núm. 24 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'escola bressol
Ordenança Fiscal núm. 25 Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
Ordenança Fiscal núm. 28 Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus 

urbans
Ordenança Fiscal núm. 31 Reguladora  de  la  Taxa  per  la  prestació  dels  serveis  d'ensenyaments  especials  en 

establiments municipals
Ordenança Fiscal núm. 50 Reguladora de la Taxa per a la utilització de diferents espais municipals
Ordenança Fiscal núm. 52 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'atenció integral a la gent a l'àmbit rural 

(SAIAR)

- Ordenança Fiscal núm. 1.- Impost sobre Béns Immobles

Article 1. Fet Imposable.

"3.  Als  efectes  de  l'Impost  sobre  béns  immobles,  tindran  la  consideració  de  béns  immobles  urbans,  rústics,  i  de 
característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari."

I s'eliminen els apartats 4,5,6,7,8 i 9 en relació al model d'ordenança facilitat per a l'exercici 2015.

Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable:

Es suprimeix: "Es concedirà la bonificació del 100% als convenis urbanístics (pàrquings) C
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Dilluns, 28 de desembre de 2015

Es modifica l'article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec

1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

2. El tipus de gravamen aplicable serà el 0,98 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,76 per cent quan es tracti de 
béns rústics.

3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 0,86 per cent.

- Ordenança Fiscal núm. 2.- Impost sobre Activitats Econòmiques

Ens adaptem als textos de la diputació en aprovats el 30 de setembre de 2015 en:

- Article 4.- Beneficis fiscals de caràcter obligatori.
- Article 5.- Beneficis fiscals de caràcter potestatiu.
- Article 6.- Procediment de concessió de beneficis fiscals.
- Article 9.- Coeficients de situació.

- Ordenança Fiscal núm. 3.- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Es modifica l'article 6.- Quota tributària

1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l'article 95.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'incrementaran per l'aplicació del coeficient 1,95. Aquest 
coeficient s'aplicarà fins i tot en el supòsit en què l'esmentat quadre sigui modificat per Llei de pressupostos generals de 
l'Estat.

2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest municipi serà el  
següent:

TARIFA TARIFA MÍNIMA TARIFA MÀXIMA QUOTA COEFICIENT
A1 12,62 25,24 24,61 1,9500
A2 34,08 68,16 66,46 1,9500
A3 71,94 143,88 140,28 1,9500
A4 89,61 179,22 174,74 1,9500
A5 112 224 218,40 1,9500
B1 83,3 166,6 162,44 1,9500
B2 118,64 237,28 231,35 1,9500
B3 148,3 296,6 289,19 1,9500
C1 42,28 84,56 80,33 1,9000
C2 83,3 166,6 158,27 1,9000
C3 118,64 237,28 225,42 1,9000
C4 148,3 296,6 281,18 1,9000
D1 17,67 35,34 33,57 1,9000
D2 27,77 55,54 52,76 1,9000
D3 83,3 166,6 158,27 1,9000
E1 17,67 35,34 34,46 1,9500
E2 27,77 55,54 54,15 1,9500
E3 83,3 166,6 162,44 1,9500
F1 4,42 8,84 8,62 1,9500
F2 4,42 8,84 8,62 1,9500
F3 7,57 15,14 14,76 1,9500
F4 15,15 30,3 29,54 1,9500
F5 30,29 60,58 59,07 1,9500
F6 60,58 121,16 118,13 1,9500
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Dilluns, 28 de desembre de 2015

- Ordenança Fiscal núm. 5.-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa

Es suprimeix el punt 5

Article 8è.- Tipus de gravamen

El tipus de gravamen serà del 3%.

En l'annex:

S'actualitzen l'import del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, de 487,00 EUR/m2, passa 
a ser de 486,00 EUR/m2.

- Ordenança Fiscal núm. 6.- Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

Es modifica l'Article 6è.- Quota tributaria

1. La quantia de la taxa serà el resultat d'aplicar les tarifes contingudes als apartats següents:

Els preus seran els que es detallen a les següents tarifes:

Per ocupació del subsòl
1. Transformadors instal·lats en el subsòl de la via pública:
Fins a 100 Kva 122 EUR
De 100 a 200 Kva 244 EUR
A partir de 200 Kva 244 EUR
Més de 100 Kva d'excés 39 EUR
2. Conduccions elèctriques subterrànies de baixa tensió, que no ultrapassin els 1000 volts:
Per cada conductor, anualment i metre lineal 0,40 EUR
3. Conduccions elèctriques subterrànies d'alta tensió:
Per cada conductor, anualment i metre lineal 0,60 EUR
4. Canonada de plom, per xarxa de distribució d'aigua:
Per metre lineal i any 0,95 EUR
5. Canonada per xarxa de distribució d'aigua potable, de ciment, ferro, P.V.C. o d'altre material:
Per metre lineal i any 5,40 EUR
6. Canonada per a conducció de gas ciutat o gas natural, a alta tensió i mitja pressió:
Fins 250 mil·límetres de diàmetre, per metre lineal i any 1,50 EUR
De més de 50 mil·límetres de diàmetre, per metre lineal i any 3 EUR
7. Canonada per a distribució de gas ciutat o gas natural de baixa pressió:
Fins a 250 mil·límetres de diàmetre, per metre lineal i any 0,95 EUR
Fins a 280 mil·límetres de diàmetre, per metre lineal i any 1,55 EUR
Fins a 2120 mil·límetres de diàmetre, per metre lineal i any 2,30 EUR
Més de 2120 mil·límetres de diàmetre, per metre lineal i any 3 EUR
8. Ocupació del subsòl de la via pública o terreny del camí, amb altres construccions o instal·lacions, pagaran per metre cúbic i any 15,45 EUR

Quotes.-  Vindran determinades per l'aplicació de la tarifa a base del preu obtingut segons allò establert en l'article 
anterior de la present Ordenança.

- L'obligació de contribuir neix en el transcurs del primer dia del tercer mes de cada exercici econòmic, i dret a percebre 
o taxa regulada per la present Ordenança Fiscal serà per quotes anuals no prorratejables.

- D'acord amb les disposicions de l'Ordre de la Presidència, del Consell de Ministres de 31 de maig de 1977 (BOE de 7 
de junio), l'Ajuntament podrà fer ús del dret de transformació d'aquesta taxa en una participació en el producte interior 
brut per les empreses en el terme municipal durant l'any, al tipus fix de l'1,5%.

Les empreses estaran obligades a presentar a l'Administració Municipal en el mes de febrer de cada any, per pròpia 
iniciativa o a requeriment d'aquesta, una declaració jurada comprensiva del producte brut obtingut en el terme municipal, 
durant l'any anterior.

La  declaració  a  què  es  refereix  l'article  anterior,  s'haurà  d'acompanyar  d'un  extracte  del  quadre  de  comptes  que 
reflecteixi  els seus ingressos bruts i  juntament amb una còpia autoritzada del balanç, dels comptes d'explotació de 
pèrdues i guanys i la memòria de l'exercici. En tot cas, l'Ajuntament podrà reclamar a l'entitat subjecte, totes aquelles C

V
E

-N
úm

. d
e 

re
gi

st
re

: 0
22

01
50

27
46

3



4

Dilluns, 28 de desembre de 2015

dades que permetin determinar el volum de serveis i subministrament comptables, i d'altres necessaris per a practicar la 
pertinent liquidació.

Per ocupació del sòl i la volada de la via pública
- Transformadors instal·lats a la via pública ocupant el seu vol o sòl:
Fins a 100 Kva per anys 190 EUR
De 100 a 200 Kva 325 EUR (+35,30 EUR 

per cada Kva d'excés)
- Conduccions elèctriques aèries de baixa tensió, fins a 1000 V. Satisfaran anualment, per cada conductor i metre lineal 1,80 EUR
- Caixes d'alta tensió, cada una i per any 115 EUR
- Caixes de baixa tensió, cada una i per any 115 EUR
- Per cada suport de línies elèctriques aèries de baixa tensió, fins a 10 aïlladors 11,35 EUR
- Per cada suport de línies elèctriques aèries de més de 10 aïlladors 12,50 EUR
- Per cada pel de fusta destinat al sosteniment de la xarxa 12,20 EUR
- Per cada aixeta de forniment 1,55 EUR
- Per cada pel o columna metàl·lica o de formigó, per sosteniment de la xarxa 20,85 EUR
- Per cada tapa de tancament de claus de pas 4,65 EUR
Aparells per a la venda automàtica:
- De volum fins a 5 decímetres cúbics per any 19,30 EUR
- A partir de 5 decímetres cúbics, per cada decímetre o fracció de més, per any 0,75 EUR
- Bàscules a la via pública, per any 15,45 EUR

- Ordenança Fiscal núm. 9.- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

Es modifica l'Article 6è.- Quota tributària

Ocupació de la via pública amb materials de construcció, runes tanques, puntals, estíntols, contenidors, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues que no impedeix la circulació total dels vehicles, amb mercaderies, grues i silos:

- Per dia i m2: 0,28 EUR.
- Quota mínima per sol·licitud: 21,50 EUR.

- Ordenança núm. 12.- Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública

Es modifica l'Article 6è.- Quota tributària

1. La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:

EPÍGRAF. CLASSE D'INSTAL·LACIÓ Categoria dels carrers
1ª.2ª. 3ª. 4ª. 5ª.

a)  Quioscos  dedicats  a  la  venda de  begudes  alcohòliques,  cafès,  refrescos,  etc.  Per  m2 i 
trimestre.

3,50 EUR m2 / mes

b) Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, expenedoria de tabac, loteria, llaminadures, 
etc. Per m2 i trimestre.

3,50 EUR m2 / mes

c) Quioscos dedicats a la venda de gelats, refrescos i altres articles propis de temporada i no 
determinats  expressament  en  un  altre  epígraf  d'aquesta  ordenança,  amb un  mínim de  deu 
metres quadrats. Per m2 i trimestre

3,50 EUR m2 / mes

d) Quioscos de massa fregida. Al trimestre. Per cada m2 i trimestre 3,50 EUR m2 / mes
e) Quioscos dedicats a la venda de bitllets dels cecs. Per m2 i trimestre 3,50 EUR m2 / mes
f) Quioscos dedicats a la venda de flors. Per m2 i trimestre 3,50 EUR m2 / mes
g)  Quioscos  dedicats  a  la  venda d'altres  articles  no  inclosos  en  un  altre  epígraf  d'aquesta 
ordenança. Per m2 i mes

3,50 EUR m2 / mes

-  Ordenança Fiscal  núm. 13.-Taxa per  parades, barraques,  casetes de venda,  espectacles o atraccions situats  en 
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Es modifica l'Article 6è.- Quota tributària

Afegir:

- Marcatge lineal i numeració de parades de la fira de la coca i la llonganissa: 2 EUR metre lineal. C
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Dilluns, 28 de desembre de 2015

- Ordenança fiscal núm. 16.- Taxa per expedició de documents administratius

Es modifica l'article 6.- Quota tributària

Censos de població d'habitants

1.- Certificacions d'empadronament en el cens de població:

Vigent: 1 EUR.
De censos anteriors: 1 EUR.

- Ordenança fiscal núm. 21.- 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, així com pels 
controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques

Es modifica l'Article 6.- Quota tributària

Canvis de nom.: 25 EUR.

0.- Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l'activitat projectada amb el planejament urbanístic 68,80 EUR
1.- ACTIVITATS SOTMESES A LA LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
1.1.- Llicència Ambiental (Annex II) 620,00 EUR
1.1.1.- Tramitació de llicència ambiental per a nova activitat, i/o de llur modificació substancial
1.1.1.a.- Activitats amb superfícies fins a 500m²
1.1.1.b.- Activitats amb superfícies de més de 500m²
1.1.2.- Tramitació de procediment de comprovació inicial de Llicència Ambiental
1.1.3.- Tramitació de procediment de comprovació periòdic de Llicència Ambiental
1.1.4.- Tramitació de procediment de canvi de nom i/o canvi no substancial d'una activitat classificada com a Llicència Ambiental
1.2.- Comunicació Ambiental (Annex III) 375,00 EUR
1.2.1.- Tramitació de comunicació ambiental per a nova activitat, i/o de llur modificació substancial
1.2.1.a.- Activitats amb superfícies fins a 500m²
1.2.1.b.- Activitats amb superfícies de més de 500m²
1.2.2.- Tramitació de procediment de comprovació inicial de Comunicació Ambiental
1.2.3.- Tramitació de procediment de canvi de nom i/o canvi no substancial d'una activitat classificada com a Comunicació Ambiental
1.3.- Comunicació Prèvia d'obertura i Declaracions responsables (Innòcues)
1.3.1.- Tramitació de comunic. i/o declaració per a nova activitat i/o de llur modif. substancial35,00 EUR
1.3.1.a.- Declaracions responsables (Activitats Econòmiques innòcues) segons Llei 16/2015)
1.3.1.b.- Comunicació prèvies d'obertura (Activitats de Baix Risc segons Llei 16/2015)
1.3.2.- Tramitació de procediment de comprovació inicial de Comunicació prèvies i/o Declaracions responsables. 90,00 EUR
1.3.2.a.- Comprovació Inicial Declaracions responsables
1.3.2.b.- Comprovacions Inicials Comunicacions prèvies d'obertura
1.3.3.- Tramitació de procediment de canvi de nom i/o canvi no substancial d'una activitat classificada com a Comunicació 
Prèvia d'obertura i/o Declaració responsable

25,00 EUR

1.4.- Activitats de caràcter temporal 150,00 EUR
1.4.1.- Tramitació de comunicació o llicència ambiental per activitats de caràcter temporal
1.4.1.a.- Temporals assimilables a Activitats classificades com a Annex II
1.4.1.b.- Temporals assimilables a Activitats classificades com a Annex III i/o Innòques
1.4.2.- Tramitació de procediment de comprovació inicial de d'activitats temporals
2.- ACTIVITATS SOTMESES AL DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives.
2.1.- Llicència Municipal 375,00 EUR
2.1.1.- Tramitació de llicència Municipal per a nova activitat, i/o de llur modificació substancial
2.1.2.- Tramitació de procediment de comprovació inicial de Llicència Municipal
2.1.3.- Tramitació de procediment de comprovació periòdic de Llicència Municipal
2.1.4.- Tramitació de procediment de canvi de nom i/o canvi no substancial d'una activitat classificada com a Llicència Municipal
2.2.- Comunicació prèvia 120,00 EUR
2.2.1.- Tramitació de comunicació prèvia per a nova activitat, i/o de llur modificació substancial
2.2.2.- Tramitació de procediment de comprovació inicial de Comunicació prèvia
2.2.3.- Tramitació de procediment de canvi de nom i/o canvi no substancial d'una activitat classificada com a Comunicació prèvia
2.3.- Activitats recreatives de caràcter no permanent desmuntable 90,00 EUR
2.3.1.- Tramitació de comunicació ambiental per a nova activitat, i/o de llur modificació substancial
2.3.2.- Tramitació de procediment de comprovació inicial d'activitats recreatives de caràcter no permanent desmuntable
2.4.- Activitats recreatives de caràcter extraordinari 90,00 EUR
2.4.1.- Tramitació de comunicació o llicència ambiental per activitats de caràcter temporal
2.4.2.- Tramitació de procediment de comprovació inicial de d'activitats de caràcter extraordinari
3.- La resta de procediments, tramitacions, informes, certificats, i/o altres no especificats en els punts anteriors. 100,00 EUR C
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- Ordenança núm. 24.- Taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol

Es modifica l'Article 6è.- Quota tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Aquestes tarifes seran d'aplicació a partir del setembre.

QUOTA TRIBUTÀRIA EUR
Tarifa 1. quotes mensuals d'escolaritat i menjador
- Matriculació (1r any) 52 EUR
- Assegurança anual 15 EUR
- Escolarització jornada completa: 8:30 a 17:00h (dinar inclòs) 175 EUR
- Escolarització jornada completa: 8:30 a 13:00-15:00 a 17:00h (sense dinar) 145 EUR
- Escolarització mitja jornada: 8:30 a 13:00- 15:00 a 19:00h 105 EUR
- Escolarització mitja jornada: 8:30 a 13:00h (dinar inclòs) 125 EUR
- Menjador escolar (dinar) i de 13:00 a 15:00h cada dia 28 EUR
- Acollida: de 17:00 a 19:00h 25 EUR
Tarifa 2. Quotes diàries (dies puntuals)
- Dinar 5 EUR
- Acollida: de 17:00 a 19:00 5 EUR

1.1.- Descomptes

- Més d'un membre de la mateixa família, acreditant-ho amb certificat de convivència: 10% de descompte

- Família nombrosa, acreditant-ho amb carnet de família nombrosa i famílies monoparentals: 10% de descompte

Les despeses de rebuts retornats aniran a càrrec de l'interessat.

Més de dos mesos de rebuts impagats es passaran en executiva.

- Ordenança fiscal núm. 25.- Taxa per la prestació de serveis en la Piscina municipal

Es modifica l'Article 6è.- Quota tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Quota tributària

Abonaments Temporada 15 dies
- Adult 50 EUR 34 EUR
- Infantil (de 5 a 15 anys) 32 EUR 18 EUR
ABONAMENTS FAMILIARS
2 membres 65 40
3 membres 75 50
4 membres 83 58
5 membres 90 65
6 membres o mes 95 70

Entrades
- Infantil 2,60 EUR
- Adult 3,80 EUR
Pèrdua d'abonament/ Lliurament de duplicat 2 EUR

- Els/les nens/es menors de 5 anys no paguen entrada ni abonament.

- Els majors de 16 anys (inclosos els d'aquesta edat) tenen consideració d'adults.
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- Els abonaments familiars, són per famílies la totalitat dels membres de les quals estiguin empadronades en un mateix 
domicili.

- Ordenança Fiscal núm. 28.- Taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans

Article 11.- Quota tributària

S'elimina del punt 2:

- Utilització de la deixalleria per part de foranis: 5,20 EUR/vegada utilitzada.
- Utilització de la deixalleria per part dels industrials del municipi: 51,70 EUR/anuals.

S'introdueix el text següent en l'apartat 2.

- Per ús de la deixalleria: 3 EUR/dia, exceptuant les persones que ja paguen la taxa de recollida de residus en el  
municipi.

-Ordenança Fiscal núm. 31.- Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals

Es modifica l'article 6è. Quota tributària

Punt 1.1. Descomptes sobre la quota mensual:

- Més d'un membre de la mateixa família, acreditant-ho amb certificat de convivència: 10% de descompte.
- Família nombrosa, acreditant-ho amb el carnet de família nombrosa i família monoparental: 10% de descompte.

Els descomptes no són acumulables.

- Ordenança Fiscal núm. 50.- Taxa per a la utilització de diferents espais municipals

Article 4. Quota tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

A) Pavelló municipal d'esports:

1.- Activitats esportives:

1.1.- Activitats escolars i federades:Gratuït.
1.2.- Altres: 5 EUR/hora.

2.- Activitats lúdiques i/o lucratives per entitats.

Utilització de les instal·lacions 1 dia sense/calefacció: 100 EUR/dia.
Utilització de les instal·lacions 1 dia amb/calefacció: 250 EUR/dia.
A partir del 2n dia: 5 EUR més diaris.

- Fiança: 500 EUR.

- Assegurança: Quan es formalitzi la sol·licitud caldrà portar el comprovant d'haver constituït l'assegurança.

Les despeses de neteja aniran a càrrec de l'usuari.

3.- Activitats lúdiques i/o lucratives per particulars

Utilització de les instal·lacions 1 dia sense/calefacció: 400 EUR/dia.
Utilització de les instal·lacions 1 dia amb/calefacció: 600 EUR/dia.
A partir del 2n dia: 200 EUR més diaris.

- Fiança: 500 EUR.

- Assegurança: Quan es formalitzi la sol·licitud caldrà portar el comprovant d'haver constituït l'assegurança.
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Les despeses de neteja aniran a càrrec de l'usuari.

B) Sala polivalent municipal:

1.- Activitats no lucratives organitzades per entitats locals:

- Per dia d'utilització: 0 EUR.
- Fiança prèvia: 200 EUR.

2.- Activitats lucratives organitzades per entitats:

1a gratuïta
Següents el mateix any: 200 EUR/dia.

- Fiança prèvia: 200 EUR.
- Assegurança lloguer: 200 EUR.

3.- Activitats no lucratives organitzades per particulars:

- Per dia d'utilització sense calefacció: 200 EUR.
- Per dia d'utilització amb calefacció: 250 EUR.
- Fiança prèvia: 200 EUR.

4.- Activitats lucratives organitzades per particulars amb continuïtat:

- Per una activitat realitzada durant tota la temporada s/calefacció: 250 EUR.
- Per una activitat realitzada durant tota la temporada amb calefacció :400 EUR.

Les despeses de neteja aniran a càrrec de l'usuari en tots els punts enunciats.

C) Altres locals municipals (Piscina / Casal del jovent / Sala d'exposicions Cal Bach / Hotel d'entitats)

1.- Activitats no lucratives organitzades per entitats i particulars:

- Per dia d'utilització: 0 EUR.

2.- Activitats lucratives organitzades per entitats i particulars:

- Per utilització dels espais: 5 EUR/hora primer/dia i 3 EUR/hora pels dies addicionals del mateix mes.

Les despeses de neteja aniran a càrrec de l'usuari en tots els punts enunciats.

D) Utilització de la Sala de Plens i els Jardins de l'Ajuntament per casaments

1.- Sala de Plens i Sala Cal Bach: 35 EUR.
2.- Jardins: 200 EUR.

El preu inclou el manteniment de l'espai i 40 cadires.

E) Camp de Futbol:

1.- Activitats esportives:

1.1.- Activitats escolars i federades: Gratuït.
1.2.- Altres: 5 EUR/hora.

2.- Activitats lúdiques i/o lucratives per entitats:

Utilització de les instal·lacions 1 dia: 100 EUR/dia.
A partir del 2n dia: 5 EUR més diaris.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

50
27

46
3



9

Dilluns, 28 de desembre de 2015

- Fiança: 500 EUR.

- Assegurança: Quan es formalitzi la sol·licitud caldrà portar el comprovant d'haver constituït l'assegurança.

Les despeses de neteja aniran a càrrec de l'usuari.

3.- Activitats lúdiques i/o lucratives per particulars:

Utilització de les instal·lacions 1 dia sense: 400 EUR/dia.
A partir del 2n dia: 200 EUR més diaris.

- Fiança: 500 EUR.

- Assegurança: Quan es formalitzi la sol·licitud caldrà portar el comprovant d'haver constituït l'assegurança.

Les despeses de neteja aniran a càrrec de l'usuari.

- Ordenança fiscal núm. 52.- Taxa per la prestació del servei d'atenció a la gent a l'àmbit rural (SAIAR)

Article 5. Quota tributària.

S'introdueix una nova quota.

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

1 dia esporàdic: 12 EUR/dia.

Tercer.-Imposar les taxes de serveis públics o la realització d'activitats administratives de competència local i aprovar les 
Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:

- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel lloguer de taules i cadires.

- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per a la gestió dels residus procedents de la construcció i demolició en el 
municipi de Prats de Lluçanès.

- Ordenança fiscal núm. 53.- Taxa pel lloguer de taules i cadires

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.4. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 del mateix text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis 
relatius al lloguer de taules i cadires.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa per la prestació dels serveis relatius al lloguer de taules i cadires. L'obligació de  
pagament neix,  amb caràcter general,  en el  moment de la sol·licitud de l'equipament i  dels serveis que contempla 
aquesta taxa.

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a 
què es refereix la Llei General Tributària que sol·licitin la prestació del servei, a excepció de les entitats sense finalitat de 
lucre.

Article 4. Responsables

Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es 
refereix la Llei general tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
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Article 6. Quota Tributària

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les tarifes que es detallen per a cada un dels diferents serveis.

Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents:

1.- Cadires 0,25 EUR/u.
2.- Taules 2,00 EUR/u.
3.- Cadires perdudes i trencades 30,00 EUR/u.
4.- Taules perdudes i trencades 60,00 EUR/u.
5.- Fiança 30 EUR.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el ...... i que ha 
quedat definitivament aprovada en data ......, regirà des del dia següent al de la publicació en el  Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

- Ordenança fiscal núm. 54.- per la gestió dels residus procedents de la construcció i demolició del municipi de Prats de 
Lluçanès

Article 1r. Objecte

La present Ordenança té per objecte regular la gestió controlada de terres, enderrocs, i runes i residus de la construcció 
generats en les obres d'enderrocament, construcció i excavació, que es destinen al seu abandonament, establint una 
regulació addicional a la d'atorgament de les llicències municipals d'obres.

Article 2n. Àmbit d'aplicació

Aquesta ordenança és d'estricte compliment en tot el terme municipal de Prats de Lluçanès.

S'inclouen en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança els enderrocs, la runa i la resta de residus de la construcció que es 
generen a les obres d'enderrocament, a les obres de construcció, a les excavacions i a les obres menors.

Tanmateix, en queden exclosos tots els residus anteriors quan continguin substàncies i matèries que es classifiquin com 
especials (o perilloses). En aquest cas, la forma de procedir  amb la gestió d'aquests residus s'haurà d'ajustar a la 
normativa vigent en aquesta matèria.

Article 3r. Definicions

3.1.- A l'objecte d'aquesta Ordenança, els residus de la construcció i demolició poden procedir:

a) D'enderrocs: materials i substàncies que s'obtenen de l'operació d'enderrocament d'edificis, instal·lacions i obra de 
fàbrica en general.

b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s'originen en l'activitat de la construcció.

c) D'excavació: terres, pedra o altres materials que s'originen en l'activitat d'excavació del sòl.

3.2.- A la vegada, es consideren tres supòsits bàsics d'obra:

a)  Obra  d'enderrocament:  és  l'obra  subjecte  a  la  llicència  municipal  on  únicament  s'ha  d'enderrocar  un  edifici  o 
construcció preexistent.

b) Obra de nova construcció: és l'obra subjecte a llicència municipal que genera residus derivats de l'activitat de la 
construcció, fruit de l'excavació en el sòl o del rebuig.

c) Obra menor: és l'obra de construcció o demolició en un domicili  particular, comerç, oficina o immoble del sector 
serveis, de senzilla tècnica i escassa entitat constructiva i econòmica, que no suposi alteració del volum, de l'ús, de les 
instal·lacions d'ús comú o del nombre de vivendes i locals, i que no precisa de projecte signat per professionals titulars.
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3.3.- Pel que fa als agents més importants que intervenen en la gestió dels residus de la construcció i demolició:

a) Productor de residus: s'entén per productor de residus de la construcció i demolició:

I. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en aquelles obres 
que no precisen de llicència urbanística, té la consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del  
bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició.

II. La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament de mescla o d'un altre tipus, que ocasioni un canvi 
de naturalesa o de composició dels residus.

III. L'importador o adquiridor a qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de la construcció i demolició.

b) Posseïdor de residus. S'entén per posseïdor de residus de la construcció i demolició aquella persona física o jurídica 
que tingui sota el seu poder els residus de la construcció i demolició i que no ostenti la condició de gestor de residus. En 
tot cas, tindrà la consideració de posseïdor la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, tals 
com el constructor, els subcontractistes o els treballadors autònoms. No tenen la consideració de posseïdor de residus 
de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.

c) Gestor autoritzat. S'entén per gestor autoritzat el titular de les instal·lacions de recepció, valorització i disposició dels 
residus de la construcció i demolició.

Aquest ha d'haver obtingut la preceptiva autorització o llicència ambiental, així com trobar-se inscrit al Registre General  
de Gestors de Residus de Catalunya.

3.4 Quant als documents d'importància per a la gestió dels residus de la construcció i demolició:

a) Estudi  de Gestió de residus a l'obra.  Document vinculat  al  projecte executiu de l'obra que indica les actuacions 
adreçades a la prevenció de residus, estima la quantitat de residus de la construcció i  demolició que es preveuen 
generar a l'obra, planteja els escenaris de gestió que aquests residus seguiran, detalla els costos associats, etc.

b) Document d'acceptació. Document validat per l'Agència de Residus de Catalunya que se signa entre el posseïdor de 
residus i el gestor autoritzat a fi de concretar les vies de gestió que seguirà el residu de la construcció i demolició.

c) Document de seguiment. Document validat per l'Agència de Residus de Catalunya que té l'objectiu de controlar la 
traçabilitat dels residus de la construcció i demolició entre el productor, el transportista i els gestor autoritzat.

d) Certificat de gestió. Document emès pels gestors autoritzats de residus per a confirmar la gestió adequada dels 
residus de la construcció i demolició prèviament lliurats pel posseïdor de residus. Aquest certificat és requerit pels ens 
locals per a la devolució de les fiances i ha d'incorporar el tipus de residu gestionat, així com la quantitat.

Article 4t. Regulació general

D'acord amb el que preveu la normativa vigent, les principals obligacions que recauen sobre els productors/posseïdors 
de residus de la construcció i demolició són:

4.1 L'atorgament de les noves llicències d'obres d'enderrocament o de nova construcció requereix la constitució d'una 
fiança per a garantir que la gestió dels materials residuals es duu a terme de forma adient i en instal·lacions autoritzades 
pera la seva recepció.

4.2 Acompanyant el projecte d'execució, el productor de residus de la construcció i demolició ha d'adjuntar un estudi de 
gestió de residus a l'obra en què s'han de detallar les mesures de prevenció de residus, les previsions de generació 
segons la tipologia de residus, els escenaris de gestió que es plantegen i les vies de gestió definitives, així com el 
pressupost associat necessari per dur-les a terme.

4.3 L'Ajuntament de Prats de Lluçanès, determina l'import de la fiança a constituir atenent al volum de residus que es 
preveu generar  d'acord amb l'Estudi  de Gestió  de Residus a l'Obra.  En cas que l'obra no requereixi  sol·licitud de 
llicència, el càlcul de la fiança s'ha d'ajustar a allò que determini la normativa vigent.
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Convé remarcar que les consideracions anterior s'apliquen sobre els residus de la construcció i demolició no provinents 
d'obres menors. Els residus provinents d'aquestes últimes, en tant que residus municipals, s'han de subjectar a allò que 
designi l'Ajuntament específicament.

Article 5è. Procediment

5.1 El productor de residus de la construcció i demolició, durant el procediment de sol·licitud de la llicència d'obres ha 
de:

a.- Incorporar l'Estudi de Gestió de Residus a l'Obra al projecte d'execució d'aquesta.

b.- Constituir la fiança designada per l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, i garantir que la gestió dels residus generats a 
l'obra s'ajusta a allò que queda recollit  a l'Estudi  de Gestió de Residus. Queden exempts d'aquesta constitució les 
empreses de la construcció que gestionin els residus en plantes autoritzades de la seva titularitat o de titularitat de les 
organitzacions empresarials del sector de la construcció de la qual sigui membre. També estan exemptes si la planta és 
de titularitat de l'ens local que atorga la llicència.

c.-  Lliurar els documents d'acceptació signats amb el gestor o gestors corresponents per al  tractament adient dels 
residus que es generen a l'obra i que ja han estat identificats a l'Estudi de Gestió de Residus.

d.- Supervisar les actuacions del posseïdor de residus a fi de que aquestes s'ajustin a les exigències de gestió previstes 
a l'Estudi de Gestió de Residus de l'Obra. I, en cas de que durant l'execució del projecte es produeixin modificacions 
substancials de les previsions de generació de residus recollides a l'Estudi, el productor ha de comunicar-les a l'ens 
local per tal que quedi constància a l'expedient respectiu.

e.- Un cop els diferents residus generats a l'obra hagin estat gestionats adequadament, el productor ha de recuperar els 
certificats de gestió que ho acrediten i fer-los arribar a l'Ajuntament, per tal que aquest últim així ho confirmi i procedeixi  
a la devolució de la fiança.

5.2.- El posseïdor de residus, en tant que responsable de l'execució de l'obra, ha d'assumir les següents obligacions:

a.-  Ha de realitzar un Pla de Gestió de Residus a l'Obra on s'especifiqui  com es donarà compliment als diferents 
requisits recollits a la normativa vigent i a les directrius recollides a l'Estudi de Gestió de Residus a l'obra. Així mateix, ha 
d'ajustar les seves actuacions en matèria de gestió de residus a allò que hagi quedat recollit a l'Estudi i al Pla. En aquest  
context l'Estudi de Gestió de Residus de l'obra ha de recollir la classificació d'aquelles fraccions de residus per a les que 
es superin els llindars establerts al RD4105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de  
construcció i demolició.

b.- Igualment, ha de vetllar perquè cada vehicle carregat de residus provinents de l'obra i destinats a un gestor autoritzat  
disposi d'un document de seguiment que confirmi la descripció i quantitat de residu lliurat, així com la identificació de 
tots els agents que intervenen en la gestió del residu, des del seu origen fins al seu destí final: productor/posseïdor-
transportista-gestor autoritzat (planta de transferència i gestor final, si s'escau).

c.- Finalment, ha de recuperar els certificats de gestió que acrediten el tractament adient dels residus tractats mitjançant 
gestor autoritzat i remetre'ls al productor, per tal que aquest recuperi la fiança.

Article 6è. Determinació dels costos i garanties

6.1.- L'import de la fiança per a garantir la correcta gestió de les terres i runes queda fixada, en les quanties següents:

a) Residus d'enderrocs i de la construcció 12 EUR/m3 de residus previstos en el projecte, amb un mínim de 120 EUR.
b) Residus d'excavacions, 6 EUR /m3, amb un mínim de 300 EUR i un màxim de 24.000 EUR.

En aquells casos en que es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la fiança es calcularà en base als 
percentatges següents, a aplicar sobre el pressupost total de l'obra:

- Obres d'enderrocament: 0,15 %.
- Obres de nova construcció: 0,15 %.
- Obres d'excavació: 0,07 %.
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En qualsevol cas, l'import resultant de l'aplicació d'aquests percentatges no podrà ser inferior als mínims o superior als 
màxims fixats en el Decret 201/1994, de 26 de juliol regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat 
per Decret 161/2001 de 12 de juny.

6.2.- La fiança serà constituïda pel sol·licitant a favor de l'ajuntament en el moment d'obtenir la llicència d'obres d'acord 
amb la valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició incorporat al projecte d'execució i, 
en cas de que es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la quantia de la fiança es calcularà sobre la  
base dels percentatges esmentats a l'apartat anterior.

L'administració podrà requerir al sol·licitant, quant detecti algun defecte de la base de càlcul, la constitució de la resta de 
la fiança corresponent a la diferència resultant del Pressupost. La fiança podrà fer-se efectiva pel sol·licitant pels mitjans 
següents:

a) Dipòsit en diner efectiu o en valors públics a la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals o en el seu cas, a 
la Corporació o Entitat interessada.

b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per un Banc o banquer enregistrat oficialment, per una Caixa d'estalvis 
confederada, Caixa Postal d'estalvi o per Cooperatives de Crèdit qualificades.

Article 7è. Règim de gestió

El lliurament dels residus de la construcció i demolició s'ha de realitzar amb ajust a allò recollit a l'Estudi/Pla de Gestió  
de Residus a l'Obra, que en definitiva pot ser:

a) Dipositar directament als contenidors col·locats d'acord a les ordenances municipals o comarcals corresponents, que 
hauran estat contractats pel propietari, productor o posseïdor dels residus, i que posteriorment seran transportats a les 
instal·lacions de gestió autoritzades que correspongui.

b) Lliurar-los directament a les instal·lacions de gestió autoritzades (plantes de transferència, dipòsit controlat, planta de 
reciclatge,  o  valorització)  ja  siguin  municipals,  supramunicipals  o  comarcals,  mitjançant  el  pagament  del  preu 
corresponent en els casos que així procedeixi.

c) En el cas d'obres menors, els residus que en resultin s'hauran de procedir com en l'apartat a) d'aquest mateix article.

Article 8è. Exclusions

8.1 No es consideraran residus destinats a l'abandonament, les terres o materials procedents d'excavacions que hagin 
d'ésser reutilitzats com a rebliment per a una altra obra o ús autoritzat. En aquest sentit, el titular de la llicència quedarà 
exempt del pagament del preu corresponent, així com de les obligacions documentals vigents pera la resta de residus 
de la construcció.

En qualsevol cas, s'haurà de comptar amb la corresponent autorització municipal i acreditar la correcta gestió davant  
l'Agència de Residus de Catalunya quan aquesta així ho requereixi.

Article 9e. Retorn de la fiança

L'import de la fiança serà retornat quan s'acrediti documentalment – mitjançant els certificats de gestió pertinents que la 
gestió s'ha efectuat adequadament. En aquest sentit serà preceptiva la presentació d'aquests certificats en el termini  
d'un mes a comptar des de la finalització de l'obra.

Article 10è. Execució de la fiança

El no compliment de les determinacions d'aquesta Ordenança en quan a la correcta gestió dels residus de la construcció 
i demolició és motiu de l'execució de la fiança per part de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, per actuar subsidiàriament, 
independentment de les sancions que puguin aplicar-se d'acord al règim sancionador previst en el Decret Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei Reguladora de Residus.

Article 11è. Infraccions

Constituirà infracció tota actuació que vulneri les prescripcions contingudes en aquesta ordenança i restarà subjecta a la 
imposició de les sancions corresponents.
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Article 12è. Multes per infraccions

Es consideraran infraccions de la present ordenança les previstes en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el text Refós de la Llei Reguladora de Residus i seran sancionades d'acord amb el règim sancionador previst al 
mateix text legal. La quantia de la multa és com a mínim de 120,00 EUR fins a 1.200.000,00 EUR (com a màxim per a 
les sancions molt greus), en el cas dels municipis de menys de 50.000 habitants.

Article 13è. Tipus d'infracció

Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt greus. La seva qualificació es farà tenint en compte els criteris  
continguts al DL 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei Reguladora de Residus, arts. 78 a 80, a 
més dels següents:

a) La major o menor transcendència de la infracció.
b) El perjudici ocasionat als interessos generals.
c) La reiteració per part de l'infractor.
d) El benefici que hagi aportat a l'infractor.
e) Qualsevol altre circumstància concorrent que incideixi en el grau de culpabilitat de l'infractor.

Article 14è.

Les sancions per infraccions previstes en aquesta ordenança no es poden imposar si no en virtut de la incoació del 
corresponent expedient sancionador que es tramitarà d'acord amb el que preveu el marc normatiu vigent (Llei 30/1992 
de les administracions públiques, R.D. 1398/1993 que aprova el reglament sancionador i disposicions concordants).

Article 15è.

Seran  responsables  de  la  comissió  d'infraccions  les  persones,  físiques  o  jurídiques,  que,  per  acció  o  omissió, 
contravinguin allò que segons l'article 12è es considerarà infracció de la present ordenança.

Article 16è.

Si  l'actuació  realitzada per  l'infractor  suposa risc  potencial  per  la  salut  de  les  persones,  pel  medi  ambient,  o  per 
qualsevol dels bens jurídics emparats per la legislació penal o implica una manifesta desobediència de les de l'autoritat 
local, l'Administració municipal cursarà la corresponent denúncia davant la jurisdicció ordinària i, si s'escau, en donarà 
compte al Ministeri Fiscal.

Article 17è.

En el cas de vulneració de les disposicions de la present ordenança i amb independència de la imposició de les multes 
procedents, l'Administració Municipal, amb la finalitat de restaurar els espais malmesos amb motiu de les infraccions 
comeses, podrà adoptar les mesures següents:

a) Suspendre provisionalment els treballs d'abocament que contradiguin les disposicions d'aquest reglament o siguin 
indegudament realitzades.

b) Requerir  a l'infractor per què en el termini  atorgat,  introdueixi  les rectificacions necessàries per ajustar-les a les 
condicions del permís o a les prescripcions d'aquesta ordenança, i/o en el seu cas, procedir al restabliment dels espais 
degradats.

c) Ordenar l'aplicació de les mesures tècniques adequades que garanteixin el compliment de les prescripcions d'aquesta 
ordenança, i en general, de la legislació vigent en la matèria.

d) Ordenar la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions o qualsevol altre bé del domini públic que 
en resulti afectat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els titulars de les obres iniciades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta ordenança, pendents encara de la seva 
gestió, tot i no haver constituït les fiances corresponents, estan obligats a realitzar-la de manera adequada i podran ser 
requerits per l'Ajuntament, en qualsevol moment i per tal que així ho acreditin. C
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DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el ...... i que ha 
quedat definitivament aprovada en data ......, regirà des del dia següent al de la publicació en el  Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Quart.- Derogar la Ordenança fiscal que regula la Taxa pel servei de clavegueram.

Contra l'aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d'aquest 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Prats de Lluçanès, 16 de desembre de 2015
L'alcalde, Isaac Peraire i Soler

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

50
27

46
3

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002


		2015-12-24T13:23:11+0100
	


24/12/2015
13:23:11




