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Número de registre 2892

AJUNTAMENT DE COLL DE NARGÓ

Anunci d’aprovació definitiva de l’IIVTNU

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL
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; i
l’article 178.2 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, s’exposa al públic que el Ple de l’Ajuntament de Coll de Nargó en sessió
extraordinària de data 24 de febrer  de 2022, va aprovar provisionalment, la modificació de l’Ordenança
Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Atès que s’ha exposat al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’ E-tauler i s’ha publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida núm. 40 de data 28 de febrer de 2022, durant el termini de trenta dies hàbils, sense que
s’hagin  presentat  reclamacions,  l’acord  provisional  ha  esdevingut  definitiu.  El  text  íntegre  modificat  de
l’ordenança es publica en l’annex d’aquest edicte.

Pel que fa al text de l’ordenança fiscal modificada es fa pública l’adhesió d’aquest ajuntament al model
aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al BOP de Lleida número 44, de 04/03/2022.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Article 1. Fet imposable
1 L’impost  sobre l’increment  de valor  dels  terrenys  de naturalesa urbana és  un tribut  municipal  i
directe,  el  fet  imposable  del  qual  el  constitueix  l'increment  de  valor  que  experimentin  els  terrenys  de
naturalesa urbana i  els terrenys integrats en els béns immobles de característiques especials, i  que es
manifesti  a  conseqüència  de  la  transmissió  de  la  propietat  per  qualsevol  títol  o  de  la  constitució  o
transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.

2 El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic mortis causa.

b) Negoci jurídic inter vivos, ja sigui de caràcter onerós o gratuït.

c) Alienació en subhasta pública, o altra forma d’execució forçosa.

d) Expropiació forçosa.

3 No estan subjectes a aquest impost:
a L’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes
de l’impost sobre béns immobles. En conseqüència està subjecte l’increment de valor que experimentin els
terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans i de característiques especials a efectes de l’esmentat
impost sobre béns immobles, amb independència que es contemplin o no com a tals en el Cadastre o en el
Padró.

b Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, les adquisicions que
a favor seu i en pagament d’elles es verifiquin i les transmissions que es facin els cònjuges en pagament
dels seus havers comuns.
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c Les  transmissions  de  béns  immobles  entre  cònjuges  o  a  favor  dels  fills,   a  conseqüència  del
compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim
econòmic matrimonial.

d No  estarà subjecte a l’impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades
d'operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques
d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del que
preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost de societats, quan no estiguin integrats
en una branca d’activitat.

e No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es
realitzin a conseqüència de les operacions relatives  als  processos d'adscripció a una societat  anònima
esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport
i  el  Reial  decret  1251/1999,  de  16  de  juliol,  sobre  societats  anònimes  esportives,  o  norma  que  ho
substitueixi.

f L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a favor dels seus
socis cooperativistes.

g Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de beneficis i càrregues
per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor
dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats per aquests, en els termes de l’article 23 del
Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre,
o norma que el substitueixi. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix
del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l’excés d’adjudicació sí estarà subjecta
a aquest impost.

h La  retenció  o  reserva  del  dret  real  d’usdefruit  i  els  actes  d’extinció  de l’esmentat  dret  real,  en
produir-se la consolidació de la propietat.

i Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions de transmissions del
negoci o d’actius o passius realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de reestructuració o
plans de resolució d’entitats de crèdit a favor d’una entitat o altra de crèdit, a l’empara de la normativa de
reestructuració bancària.

j Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana fetes per una entitat de crèdit a favor d’una
societat per a la gestió d’actius, sempre que els esmentats immobles hagin estat adquirits per l’entitat de
crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i
promocions immobiliàries a l’empara de la Llei  8/2012, de 30 d’octubre de sanejament i  venda d’actius
immobiliaris del sector financer.

k Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración bancaria (SAREB), regulada a la disposició addicional setena de la Llei
9/2012, de 14 de novembre de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.

l Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la SAREB a entitats participades
directa o indirectament per la dita societat en almenys el 50% del capital, fons propis, resultats o drets de vot
en l’entitat  participada en el  moment  immediatament  anterior  a  la transmissió,  o  a  conseqüència  de la
mateixa.
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m Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la SAREB, o per les entitats
constituïdes per aquesta per a poder complir amb el seu objecte social, als fons d’actius bancaris (FAB), a
què es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i
resolució d’entitats de crèdit.

n Les aportacions o transmissions de béns immobles fetes  entre els citats fons d’actius bancaris
(FAB) durant el període de temps de manteniment de l’exposició del Fons de Reestructuració Ordenada
Bancària (FROB) als fons, previst en l’apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14
de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.

En la posterior transmissió dels immobles referits en els punts anteriors, per al còmput del nombre d’anys al
llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment del valor dels terrenys, no es tindrà en compte el període
anterior a la seva adquisició.

o Tampoc es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions de terrenys, respecte dels quals el
subjecte passiu acrediti la inexistència d’increment de valor per diferència entre els valors d’aquells terrenys
en les dates de transmissió i adquisició. En aquest cas el subjecte passiu haurà de declarar igualment la
transmissió, així com aportar els títols que documentin la transmissió i l’adquisició.

Per constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de transmissió o d’adquisició del terreny, es
prendrà en cada cas el més gran dels valors següents: el que consti en el títol que documenti l’operació o el
comprovat, si s’escau, per l’administració tributària, sense que s’hi puguin computar les despeses o tributs
que gravin aquestes operacions.

Quan es tracti de la transmissió d’un immoble en què hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor del
sòl, a aquests efectes, el que resulti d’aplicar la proporció que representi, en la data de meritació de l’impost,
el valor cadastral del terreny respecte al valor cadastral total. Aquesta proporció s’aplicarà tant al valor de la
transmissió com, si s’escau, al d’adquisició.

Si l’adquisició o la transmissió ha estat a títol lucratiu, s’aplicaran les regles del paràgraf anterior prenent, si
s’escau, el primer dels dos valors a comparar assenyalats amb anterioritat, el declarat en l’Impost sobre
Successions i Donacions.

En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquesta lletra, per al còmput d’anys al llarg del
qual s’ha posat de manifest  l’increment  de valor, no es tindrà en compte el  període anterior  a la seva
adquisició.

Article 2. Subjectes passius
1 És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment
limitadors del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la
Llei general tributària que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de
què es tracti.

b En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment
limitadors del domini a títol onerós, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la
Llei general tributària que transmeti el terreny o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

2 En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
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general tributària que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què
es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

3 Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï
el seu domicili estarà obligat a comunicar-ho a l’Ajuntament, mitjançant declaració expressa a aquest efecte,
sense que el  canvi  de domicili  produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada
declaració.  No  obstant  això,  l’Administració  podrà  rectificar  el  domicili  tributari  dels  subjectes  passius
mitjançant l’oportuna comprovació.

Article 3. Successors i responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general
tributària (LGT) i a l’ordenança general de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de
la Diputació de Lleida.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu,
en els termes previstos a la Llei general tributària.

3. Les  obligacions  tributàries  pendents  s’exigiran als  successors de les  persones físiques,  jurídiques  i
entitats sense personalitat jurídica, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l’ordenança general
de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida.

Article 4. Exempcions i bonificacions
1 Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin a conseqüència de:
a La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.

b Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com conjunt  historicoartístic, o
hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons s’estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny,
del patrimoni històric espanyol o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els
seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat  a càrrec seu obres de conservació,
millora o rehabilitació en aquests immobles.

Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà reunir els següents requisits:
- Les obres de conservació, millora o rehabilitació s’han de fer durant el període de generació del
tribut.

- El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor cadastral de
l’immoble.

- Si s’ha rebut qualsevol subvenció o ajut destinat a finançar, encara que sigui parcialment, el cost
de les  obres,  l’import  d’aquests  ajuts  minorarà el  cost  de les obres  als  efectes  de la determinació del
percentatge de l’apartat anterior.

Amb la sol·licitud caldrà aportar la següent documentació:
- Acreditació  del  fet  que  el  bé immoble  es  troba  dins  del  perímetre  delimitat  com a  conjunt
historicoartístic, o que ha estat declarat individualment d’interès cultural.

- Llicència municipal que autoritza les obres.

- Certificat expedit per la direcció de les obres on es posi de manifest que l’actuació ha consistit
en la realització d’obres de conservació, millora o rehabilitació, així com el cost d’execució d’aquestes.

Administració Local 15



  Número 74

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimarts, 19 d'abril de 2022

- Declaració de les subvencions o ajuts rebuts per a finançar les obres.

2 Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin a conseqüència de les
transmissions que realitzin les persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual
del deutor hipotecari o garant d’aquest, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui
sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi
l’activitat de concessió de préstecs o de crèdits hipotecaris.

També serà d’aplicació aquesta exempció en les transmissions de l’habitatge habitual en què concorrin els
requisits anteriors, fetes en procediment d’execució hipotecària notarial o judicial.

No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la
seva unitat familiar disposi, en el moment de la transmissió de l’habitatge, d’altres béns o drets en quantia
suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Amb caràcter general es presumirà la inexistència
d’aquesta  capacitat.  No  obstant,  si  amb  posterioritat  es  comprova  el  contrari,  es  procedirà  a  fer  la
corresponent liquidació tributària.

Als efectes d’aquest apartat, es considerarà habitatge habitual la residencia on hagi figurat empadronat el
contribuent de forma ininterrompuda, almenys, durant els dos darrers anys anteriors a la transmissió o des
del moment de l’adquisició si el dit termini fos inferior als dos anys.

Respecte al  concepte d’unitat familiar,  s’estarà a allò que disposa la Llei  35/2006, de 28 de novembre,
reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial  de la Llei  sobre
l’impost de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. S’equipararà el matrimoni amb la
parella de fet legalment inscrita.

3 També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la condició de
subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
a L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, a les quals pertanyi el municipi, així com els
organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les comunitats autònomes i
de les dites entitats locals.

b El municipi d’imposició i altres entitats locals integrades o a les que s’integri dit municipi, així com les
seves respectives entitats de dret públic d’anàleg caràcter als Organismes Autònoms de l’Estat.

c Les entitats sense finalitat de lucre en els termes previstos en l’article 15 de la Llei 49/2002, de 23
de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge
sempre que compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu reglament, aprovat per Reial decret
1270/2003, de 10 d’octubre.

Per gaudir d’aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a l’ajuntament la seva opció
pel règim fiscal prevista al títol II de la Llei 49/2002, mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la
finalització de l’any natural en què s’hagi produït el fet imposable.

No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment
limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà fer en el termini previst en l’apartat 2 de l’article
10 d’aquesta ordenança, en el supòsit que la finalització d’aquest termini excedeixi de l’any natural previst
en el paràgraf anterior.
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d Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades pel text
refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances Privades, aprovat per Reial decret legislatiu
6/2004, de 29 d’octubre.

e Els titulars de concessions administratives reversibles quant als terrenys afectes a aquestes.

f La Creu Roja Espanyola.

g Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis
internacionals.

Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat s'han de presentar a
l’ajuntament en el moment de fer la declaració o l’autoliquidació del tribut i hauran d'anar acompanyades de
la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici
s'entén concedit.

2. En el  cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es realitzi mentre la liquidació tributària no hagi
guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de meritació del  tribut  concorrien els
requisits exigits per a la seva obtenció.

Article 6. Base imposable
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana manifestat en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys.

2. Per a determinar la base imposable de l'impost, es multiplicarà el valor del terreny en el moment de la
meritació pel coeficient fixat a l'apartat 8 d'aquest article corresponent al període de generació de l'increment
del valor. En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint
en compte el nombre de mesos complerts, sense tenir en compte les fraccions de mes.

3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al temps de la
meritació  d'aquest  impost,  el  que  tinguin  fixat  en  aquest  moment  als  efectes  de  l'impost  sobre  béns
immobles.

Això no obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi modificacions
de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb el
mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als
procediments de valoració col·lectiva que s’instruïssin, referit al moment de la meritació. Quan aquesta data
no  coincideixi  amb la  data  d’efectivitat  dels  nous  valors  cadastrals,  aquests  es  corregiran aplicant  els
coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de
l’Estat.

Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de la meritació de l’impost o integrat
en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor cadastral en aquell moment,  o, si en
tingués, no concordi amb el de la finca realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per
les seves característiques no es reflecteixin en el cadastre o en el padró de l’impost sobre béns immobles,
conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’ajuntament podrà practicar la liquidació quan el dit
valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment de la meritació.

4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar l'import de
l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als valors dels drets esmentats,
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calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes següents:
a) Usdefruit
a. El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 2 per 100 per
cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70%.

b. En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70% del valor total del terreny si
l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat augmenta, en la proporció de l'1% menys
per cada any més, amb el límit mínim del 10% del valor total.

c. Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini superior a trenta anys
o per  temps indeterminat,  s'ha de considerar  fiscalment  una  transmissió  de plena propietat  subjecta  a
condició resolutòria.

b) Ús i estatge
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75% del valor del terreny sobre el qual
s'han d’imposar, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els
casos.

c) Nua propietat
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor de l'usdefruit, ús o
estatge i el valor cadastral del terreny.

d) Dret real de superfície
El dret real de superfície s'ha de fixar d'acord amb les regles de l'usdefruit temporal.

e) Altres drets reals
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor que les parts haguessin
pactat al constituir-los, si fos igual o més alt que el que resulti de la capitalització a l'interès legal de la renda
o pensió anual, o aquest si aquell fos menor. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que
tinguin determinat en el moment de la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles.

5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un terreny o del dret
a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real de superfície, el quadre de
percentatges anuals, previst a l’article 8 d’aquesta ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que
representi, respecte a aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no
n'hi ha, el  que resulti  d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per
construir  en el  sòl  o el  subsòl  i  la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes
plantes.

En  cas  que  no  s'especifiqui  el  nombre  de  noves  plantes,  caldrà  atenir-se,  per  tal  d'establir-ne  la
proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.

6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre la part del preu
just que correspongui al  valor del  terreny, llevat que el  valor cadastral assignat a l'esmentat terreny fos
inferior; en aquest, cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.

7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal aplicar les normes
de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest
supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini ple.
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8. Per a determinar la base imposable, es multiplicarà el valor del terreny en el moment de la  meritació pel
coeficient que correspongui al període de generació de l'increment de valor establert en el quadre següent:

PERÍODE COEFICIENT PERÍODE COEFICIENT

Menys d'1 any 0,14 11 anys 0,08
1 any 0,13 12 anys 0,08
2 anys 0,15 13 anys 0,08
3 anys 0,16 14 anys 0,10
4 anys 0,17 15 anys 0,12
5 anys 0,17 16 anys 0,16
6 anys 0,16 17 anys 0,20
7 anys 0,12 18 anys 0,26
8 anys 0,10 19 anys 0,36
9 anys 0,09 Igual o superior a 20 anys 0,45
10 anys 0,08

Si  a  conseqüència  de  l'actualització  dels  coeficients  màxims  establerts  en  l'article  107.4  del  TRLRHL,
qualsevol  dels coeficients  aprovats per  la vigent  ordenança fiscal  resultés superior  al  corresponent nou
màxim legal, s'aplicarà aquest directament fins que entri en vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi
aquest excés.

9. Quan, a instància del subjecte passiu, conforme al procediment establert a l'article 104.5 del TRLRHL,
es constati que l'import de l'increment de valor és inferior a l'import de la base imposable determinada de
conformitat amb el que es preveu en aquesta ordenança, es prendrà com a base imposable l'import del dit
increment de valor.

10. L'import de l'increment de valor obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per la diferència entre els valors
dels  esmentats  terrenys  en les dates de transmissió i  adquisició,  prenent  en cada cas el  més alt  dels
següents valors a comparar: el que consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, si s’escau, per
l'Administració tributària.

11. Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'aconseguir l'import de l'increment
entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, es prendrà el més alt dels
següents valors a comparar: el declarat a efectes de l'impost sobre successions i donacions o el comprovat,
si s’escau, per l'Administració tributària.

12. Per a determinar l'import de l'increment de valor no poden computar-se les despeses o tributs que gravin
les esmentades transmissions.

13. Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor
del sòl a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció que representi en la data de meritació de
l'impost el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total. Aquesta proporció s'aplicarà tant al
valor de transmissió com, si s’escau, al valor d'adquisició.

Article 7. Tipus de gravamen i quota
La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen següent:

PERÍODE TIPUS PERÍODE TIPUS

Menys d'1 any 0,30 11 anys 0,30
1 any 0,30 12 anys 0,30
2 anys 0,30 13 anys 0,30
3 anys 0,30 14 anys 0,30
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4 anys 0,30 15 anys 0,30
5 anys 0,30 16 anys 0,30
6 anys 0,30 17 anys 0,30
7 anys 0,30 18 anys 0,30
8 anys 0,30 19 anys 0,30
9 anys 0,30 Igual o superior a 20 anys 0,30
10 anys 0,30

Article 8. Període de generació
1. L'impost es merita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de
mort, en la data de la transmissió.

b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què
tingui lloc la constitució o la transmissió.

2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que grava l'impost.
Per  a  la  seva  determinació,  hom prendrà  els  anys  complets  transcorreguts  entre  la  data  de  l'anterior
adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de
gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar les
fraccions d'any. En el cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient
anual per mesos, sense tenir en compte les fraccions de mes.

3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i quan es tracti de
documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic, la de defunció de qualsevol
dels signants o la de lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.

b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.

Article 9. Nul·litat de la transmissió
1 Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut lloc la
nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la
constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de
l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la
devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte
lucratiu quan no es justifiqui  que els interessats hagin d'efectuar  les devolucions recíproques a què es
refereix l'article 1295 del Codi civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la
rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi
haurà lloc per a cap devolució.

2 Si  el  contracte  queda sense  efecte  per  acord  mutu  de  les  parts  contractants,  no  s'escaurà  la
devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord,
s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la demanda.

3 En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es farà d'acord
amb les prescripcions contingudes en el  Codi  civil.  Si  fos suspensiva, l'impost  no es liquidarà fins que
aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es
compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l'apartat primer.

Article 10. Règim de gestió
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Els  subjectes  passius  hauran  de presentar  declaració  davant  l’ajuntament  o  davant  de les  oficines  de
l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs.

1. Règim de declaració
a) Els  subjectes  passius  estaran  obligats  a  presentar  davant  de  l’ajuntament  o  a  les  oficines  de
l’OAGRTL la declaració de la transmissió efectuada, on s’han d’incloure tots  els elements de la relació
tributària imprescindibles per practicar la liquidació corresponent.

b) Cal presentar una declaració per a cadascuna de les finques o drets transferits, fins i tot en el cas
que  s’hagi  formalitzat  la  transmissió  en  un  sol  instrument,  fent-hi  constar  expressament  la  referència
cadastral.

c) A la declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on constin els actes o els contractes que
originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris necessaris per practicar la liquidació
corresponent i els que acreditin les exempcions i bonificacions que es sol·licitin.

2. La declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es produeixi
l’acreditació de l’impost:
a) Quan es tracti d’actes entre vius, el termini serà de trenta dies hàbils.

b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a
sol·licitud del subjecte passiu.

3. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar a l’ajuntament o organisme gestor de
l’impost la realització del fet imposable en els mateixos terminis:
a) En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals a títol lucratiu,
sempre que s’hagin produït  per  negoci  jurídic entre vius, el  donant o la persona que constitueix o que
transmet el dret real de què es tracti.

b) En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals a títol  onerós,
l’adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.

4. El  Registre de la propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que contingui acte
o contracte determinant de les obligacions tributàries per aquest impost, sense que s’acrediti prèviament
haver presentat la declaració, comunicació o autoliquidació.

5. Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament o a l’organisme que gestiona aquest impost,
dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que
han autoritzat en el trimestre anterior, i en què es continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que
posin  en  relleu la  realització  del  fet  imposable  d'aquest  impost,  amb excepció  feta  dels  actes  d'última
voluntat.  També estaran  obligats  a  enviar,  dins  del  mateix  termini,  una  relació  dels  documents  privats
comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i
legitimació de firmes.

Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el termini dins
del qual estan obligats a presentar la declaració per l’impost i sobre les responsabilitats tributàries per la
manca de presentació de declaracions.

Article 11. Liquidacions tributàries
1 L'Ajuntament  o  organisme  gestor  del  tribut  practicarà  liquidacions  tributàries  a  conseqüència
d'aquells fets, actes i negocis que impliquin la generació del fet imposable.
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2 Les notificacions s’han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No obstant això, la
notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la declaració.

3 Quan es practiqui la liquidació d’acord amb les dades rebudes per un mitjà diferent de la declaració
dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per l’Administració.

Qualsevol notificació que s'hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent és eficaç en dret.

4 Les liquidacions es notificaran de conformitat amb els articles 102 i 109 i següents de la Llei general
tributària i s'atorgarà el període de pagament de l'article 62.2 de la Llei general tributària.

5 Contra l'esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l'article 14.2 de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 12. Comprovació i investigació
1 La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei
general tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

2 En el que és relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions
que els corresponguin en cada cas, i, en particular, quan l’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació, hom
aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària.

3 La presentació fora de termini de les declaracions tributàries implicarà l’aplicació dels recàrrecs i
interessos següents:
a) El recàrrec serà un percentatge igual a l'1% més un altre 1% addicional per cada mes complet de
retard amb que es presenti  la declaració respecte al  termini  establert  per a la presentació. En aquests
supòsits, s'exclouen l'interès de demora i les sancions.

b) Recàrrec del 15% quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al venciment del termini legal per
a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora pel període transcorregut des de l’endemà
al termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment
en què es practiqui la liquidació.

c) L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25% sempre que es realitzi l'ingrés total de l'import
restant  del  recàrrec  i  del  total  del  deute  de  la  liquidació  practicada  per  l'administració  derivada  de  la
declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de l'article 62.2 de la Llei general
tributària.

4 La manca de presentació de les declaracions o els documents que els han d’acompanyar o la seva
presentació de forma incompleta o incorrecta constitueixen infraccions greus.

Article 13. Gestió per delegació
1 Si la gestió tributària i la recaptació del tribut ha estat delegada a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de  Gestió  i  Recaptació  de Tributs  Locals  (OAGRTL),  les  normes  i  referències  a
l’Ajuntament contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme
l'administració delegada.

2 L'OAGRTL establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de notaris
i  registradors  de la  propietat  per  tal  de conèixer  puntualment  les  modificacions  de titularitat  dominical,
facilitar el compliment de les obligacions fiscals dels contribuents i agilitar la recaptació del tribut.
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3 Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme L'OAGRTL de la Diputació de Lleida
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació,
aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la
província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació.

Disposició Addicional
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de rang legal o
reglamentari  que  afectin  qualsevol  element  d'aquest  impost  seran  d'aplicació  automàtica  dins  l'àmbit
d'aquesta Ordenança.

Disposició Transitòria
Els  beneficis  fiscals  concedits  a  l’empara  d’aquesta  ordenança  i  que  es  puguin  estendre  a  exercicis
successius al del seu reconeixement mantindran la seva vigència per a aquests exercicis  futurs, sempre
que se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent  a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà
que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a la dita ordenança que li
resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal serà, per a cada exercici objecte de tributació, els que
determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què es tracti.

Disposició Final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada en data  24 de febrer de 2022 entrarà en
vigor  en el  moment  de la seva publicació íntegra en el  Butlletí  Oficial  de la Província de Lleida i  serà
d'aplicació a partir del dia següent al de la seva publicació definitiva, romanent en vigor fins que s'acordi la
seva modificació o la seva derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats,
restaran vigents.

Contra l’aprovació de l’esmentada ordenança fiscal, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació d’aquest anunci en el BOP.

Coll de Nargó
L’alcalde, Martí Riera Rovira
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Número de registre 4094

AJUNTAMENT DE COLL DE NARGÓ

Anunci esmena modificació OOFF museu

En sessió plenària ordinària de data 10 de març de 2022, es va aprovar  inicialment l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per a visites al museu i visites guiades a llocs d’interès patrimonial.

Atès que l’anunci inicial es va publicar al BOP número 52 de data 16 de març de 2022 i que, en no haver-se
presentat  reclamacions  durant  el  termini  d’exposició  al  públic,  queda automàticament  elevat  a  definitiu
l’acord plenari inicial, el text íntegre de la mateixa es va publicar en el BOP número 89 de data 10 de maig
de 2022.

Havent-se detectat un error aritmètic en virtut de l’establert en l’article 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques es procedeix de nou a la publicació de
l’ordenança de manera íntegra, per al seu general coneixement i en compliment del previst en l’article 178
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de
28  d’abril,  i  65  del  Reglament  d’Obres,  Activitats  i  Serveis  de  les  Entitats  Locals  aprovat  per  Decret
179/1995, de 13 de juny.

ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 12
Reguladora de la taxa per a visites als museus i visites guiades a llocs d’interès patrimonial

Article 1. Objecte i fet imposable
1. La present Ordenança Fiscal té per objecte l’establiment i regulació de la taxa per visites al museu Centre
Paleoambiental Dinosfera, el Museu dels Raiers i les visites guiades a llocs d’interès patrimonial.

2. La prestació del servei inclourà les visites als museus, les visites guiades, les visites pedagògiques, les
xerrades didàctiques, el lloguer d’espais i la venda de marxandatge.

3. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització dels serveis detallats en el punt primer.

Article 2. Subjecte passiu
Tindran la condició de subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques
o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, a favor de les quals s’expedeixi el tiquet d’entrada per tal de poder gaudir de l’aprofitament de la
visita guiada. Estaran obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els que es beneficien
dels serveis o activitats prestats o realitzats per l’Ajuntament de Coll de Nargó.

Article 3. Responsables
Seran responsables tributaris aquells que es determinin per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària i resta de normativa que sigui d’aplicació.

Article 4. Bonificacions
Gaudiran d’entrada gratuïta als Museus:

● els menors de set anys.

● professors, monitors o guies turístics acompanyat de grups.
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● membres d’entitats relacionades amb museus o monuments (ACM, ICOM, ICOMOS).

● tots els visitants el dia 18 de maig (dia internacional dels museus).

● els veïns dels municipi de Coll de Nargó.

Gaudiran d’entrada reduïda als Museus:

● els menors entre set i catorze anys.

● persones jubilades.

● estudiants acreditats.

Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxa regulada a la present Ordenança Fiscal serà la fixada a les tarifes que es relacionen,
atenent a la superfície ocupada pels aprofitaments i al temps del seu gaudi.

Quota reguladora de la taxa per visites a museus i visites guiades a llocs d’interès patrimonial:
Individual: Fins a 14 persones.
Col·lectiva: A partir de 15 persones.

* Entrades museu:

INDIVIDUAL INDIVIDUAL AMB AUDIOGUIA COL·LECTIVA REDUÏDA REDUÏDA AMB AUDIOGUIA

3,50 € 4,50 € 2,50 € 2,50 € 3,50 €

* Visites guiades (cal concertar-les prèviament i portar cotxe particular):

VISITA D’1H VISITA DE 2H VISITA DE 3H

- 20 persones 60,00 € 90,00 € 120,00 €

+ 20 persones 4,00 € 7,50 € 9,50 €

* Activitats pedagògiques (cal concertar-les prèviament):

- Tallers i visites didàctiques

Fins a 3 hores 6,00 €/ persona

Els grups es dividiran amb un nombre aproximat de 20 alumnes per taller o visita didàctica.

- Xerrades didàctiques a les escoles

1 Xerrada d’1h 200,00 €

2 Xerrades d’1h en el mateix dia 320,00 €

- Lloguer d’aula didàctica/sala d’actes

1 hora 15,00 €
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2 hores 20,00 €

Matí / tarda (4 hores) 35,00 €

* Preu marxandatge: segons producte.

Article 6. Meritació
1. Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir des del moment en què es produeix l’inici del servei, que
s’entén produït amb l’atorgament del tiquet o autorització administrativa corresponent, o des del moment en
què es produeix l’aprofitament o utilització si es va procedir sense l’oportuna autorització.

2. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret als serveis no es desenvolupin, procedirà la
devolució de l’import corresponent.

Article 7. Gestió
La taxa s’exigirà mitjançant la pràctica de liquidació tributària que serà notificada a l’interessat.

Article 8. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes
corresponguin en cada cas, s’estarà al que disposen els articles 178 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.

Disposició Final
La present Ordenança, modificada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 10 de
març de 2022, entrarà en vigor  en el  moment de la seva publicació íntegra en el  Butlletí  Oficial  de la
Província de Lleida i serà d’aplicació a partir del dia següent al de la seva publicació definitiva, romanent en
vigor fins que s’acordi la seva modificació o la seva derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, restaran vigents.

Contra el present acord, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Coll de Nargó, a data de la seva signatura
L’alcalde, Martí Riera Rovira
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Número de registre 2891

AJUNTAMENT DE COLL DE NARGÓ

Anunci d’aprovació definitiva de la Taxa per a l’expedició de documents administratius i urbanístics

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
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; i
l’article 178.2 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, s’exposa al públic que el Ple de l’Ajuntament de Coll de Nargó en sessió
extraordinària de data 24 de febrer  de 2022, va aprovar provisionalment, la modificació de l’Ordenança
Fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per a l’expedició de documents administratius i urbanístics.

Atès que s’ha exposat al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’ E-tauler i s’ha publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida núm. 40 de data 28 de febrer de 2022, durant el termini de trenta dies hàbils, sense que
s’hagin  presentat  reclamacions,  l’acord  provisional  ha  esdevingut  definitiu.  El  text  íntegre  modificat  de
l’ordenança es publica en l’annex d’aquest edicte.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15
reguladora de la Taxa per a l’expedició de documents administratius i urbanístics

Article 1. Naturalesa, objecte i fonament
A l’empara del  previst als articles  15 a 20 i 57 del  text  refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’ Ajuntament estableix la Taxa per l’activitat
administrativa ordinària, l’originada per la concessió o denegació de llicències urbanístiques i d’activitats i per la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme i en matèria ambiental.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta Taxa en els termes de l’article 5 d’aquesta ordenança:
a) L’activitat  municipal,  tant  tècnica  com administrativa,  que  tendeix  a  verificar  i  comprovar  si  les
activitats i  instal·lacions que es desenvolupen o realitzen en el terme municipal  s’ajusten a la normativa
vigent sobre activitats, obertura d’establiments, seguretat, salut i/o medi ambient.

b) L’activitat  municipal,  tècnica  i  administrativa,  necessària  per  a  determinar  si  és  procedent  de
concedir o de denegar la llicència urbanística exigida per la legislació urbanística sol·licitada o per verificar si
s’ha d’entendre legitimada una actuació subjecta al règim de comunicació prèvia.

c) L’activitat administrativa desenvolupada en motiu de qualsevol tramitació a instància de part de qualsevol
documentació administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no
hi hagi sol·licitud expressa de l’interessat. 

Article 3. Subjectes passius i responsables
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article
35.4 de la Llei General Tributaria, segons el tipus de Taxa:
a) Aquelles  que  promoguin  o  be  que  siguin  titulars  de  l’activitat  i/o  instal·lació  que  fonamenti  la
intervenció de l’ administració municipal.

b) Aquelles que sol·licitin, provoquin o en l’ interès de les quals redundi la tramitació del document o
expedient o la prestació del servei de que es tracti.
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c) Aquelles que siguin propietàries o posseïdores o, si s’escau, arrendatàries dels immobles en que es
realitzin les construccions o instal·lacions, o s’executin les obres.

En relació amb les llicències urbanístiques, en tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els
constructors i els contractistes de les obres.

Seran responsables els que determina la Llei 58/2003 General Tributària en el seus articles 42 i 43.

Article 4. Beneficis fiscals
No s’apliquen bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 5. Quota tributària
1. La quota tributaria es determina per una quantitat fixa que s’assenyala segons la naturalesa dels
documents o expedients que s’han de tramitar o dels serveis que s’han de prestar, d’acord amb les tarifes
següents:

Epígraf primer: Censos de població d’habitants €
1) Altes excepte nadons, i alteracions en el padró d’habitants 1,00
2) Certificacions d’empadronament en el cens de població:

a) Vigents 1,00
b) De censos anteriors no inclosos al Programa 3,00

3) Certificats de convivència i residència 1,00
Epígraf segon: Certificacions i compulses €
1) Certificats de documents municipals:

a) Vigents: 1,00
b) Últims 5 anys 3,00
c)Mes de 5 anys 5,00

2) Confrontació de documents 1,00
3) Altres certificacions 2,00
Epígraf tercer: Fotocòpies €
1) Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli o DINA4 0,20
2) Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli o DINA3 0,40
3) Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia a color, DIN-A4 0,50
Epígraf quart: Matrimonis civils €
1) Matrimonis Civils:

1.1 Expedients matrimonis Civils, amb contraents de nacionalitat espanyola 30,00
1.2 Expedients matrimonis civils , amb contraents de nacionalitat estrangera 50,00
1.3 Expedients matrimonis Civils, amb contraents de nacionalitat espanyola amb cerimònia 50,00
1.4 Expedients matrimonis Civils, amb contraents de nacionalitat estrangera amb cerimònia 70,00

Epígraf cinquè: Documents relatius a serveis d’urbanisme

FET IMPOSABLE
QUOTA

(EUROS)

A) Tramitacions urbanístiques

Certificat d’aprofitament urbanístic, cèdula urbanística o Certificat de qualificació urbanística, certificat
de compatibilitat urbanística i certificats d’habitatges a efectes de reagrupament, informes urbanístics
previs, cèdula urbanística

30,00

Acta de replanteig d’alineació o rasant i reajustament 50,00

Autoritzacions de segregació o parcel·lació 35,00
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Declaració d’ innecessarietat  de llicència de parcel·lació i  certificat  d’innecessarietat  de llicència de
primera ocupació

15,00

Llicència municipal d’obres menors (menys de 3.000 euros) 25,00

Llicència municipal d’obres majors (més de 3.000 euros) 50,00

Pròrrogues de llicències d’obres menors 10,00

Pròrrogues de llicències d’obres majors 30,00

Canvi de titularitat de llicència urbanística o de comunicació prèvia 25,00

Verificació de comunicacions prèvies d’ actuacions urbanístiques 25,00

Autorització de divisió horitzontal 35,00

Informes urbanístics sol·licitats per particulars 25,00

Llicències de primera ocupació i/o comunicació prèvia 25,00

Informes o certificats d’antiguitat i/o legalitat i/o altres certificats 20,00

Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols, tendals, tancaments 20,00

Projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable 30,00

Llicències d’obres en sòl no urbanitzable que requereixen projecte tècnic i que han d’obtenir l’informe
perceptiu de la Comissió Territorial d’Urbanisme

150,00

Tramitació projecte de reparcel·lació urbanística complexa 1.350,00

Tramitació projecte urbanització o pla parcial 400,00

B) Tramitacions ambientals

1. Autorització ambiental (Annex I LIIAA)

Nova implantació 300,00

Canvi substancial 30,00

Canvi no substancial 30,00

Canvi titular 30,00

Adequació 30,00

Revisió periòdica 10,00

Baixa 10,00

2. Llicència ambiental (Annex II.1 LIIAA)

Nova implantació 150,00

Canvi substancial 120,00

Canvi no substancial 40,00

Canvi titular 30,00

Adequació 120,00

Revisió periòdica 20,00

Baixa 20,00

3. Llicència ambiental (Annex II.2 LIIAA)

Nova implantació 150,00

Canvi substancial 120,00

Canvi no substancial 40,00

Canvi titular 30,00

Adequació 120,00

Revisió periòdica 20,00

Baixa 20,00

4. Règim de comunicació ambiental (Annex III LIIAA)

Nova implantació i control inicial 150,00

Canvi substancial 150,00

Canvi no substancial 40,00

Canvi titular 30,00
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Baixa 20,00

5.Comunicacions prèvies o declaracions responsables

Verificació d’activitats innòcues 40,00

Verificació de comunicacions prèvies d’activitats 120,00

6. Altres actes administratius relacionats

Control periòdic règim llicència ambiental 15,00

Control periòdic règim de comunicació ambiental 20,00

Informes  emesos  pels  serveis  tècnics  municipals  per  aprovar  instruments  de  planejament,  gestió
urbanística I projectes d’urbanització promoguts a instància de part

50,00

Publicació al BOP, DOGC o BOE (per cada anunci) Cost real

C) EXPEDIENTS DE DECLARACIÓ DE RUINA

Declaració de ruïna a instància de tercers de finques urbanes 350,00

Declaració de ruïna incoat d’ofici per part de l’Administració 300,00

Declaració de ruïna imminent promogut per l’Administració 600,00

D) EXPEDIENTS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

Incoació d’expedient de protecció de la legalitat urbanística 100,00

Incoació d’expedient d’ordre d’execució d’obres o actuacions similars 60,00

Si l’expedient de ruïna es resolgués decretant la ruïna imminent i l’Ajuntament assumeix les despeses de
trasllat  de mobles  i/o  interrupció  de  subministres  i  serveis  ,  com l’aigua  i  enllumenat  i/o  l’execució  de
l’enderroc de la finca ruïnosa, es liquidaran a la propietat els imports corresponents als costos reals dels
esmentats treballs.

1. En cas de desistiment de qualsevol expedient abans de la resolució, es liquidarà el 50% de la Taxa
estipulada.

2. Les liquidacions que es facin per aquest fet imposable són compatibles i independents de les taxes
per ocupar la via pública.

La quota d’una tarifa correspon a la tramitació en cada instancia, del document o expedient de que es tracta,
des que s’inicia fins que es notifica; i es compatible amb l’exigència de les diferents tarifes i taxes previstes
en aquesta o en altres ordenances fiscals.

3. En cas que la persona que sol·licita una llicencia hagi formulat desistiment abans de la concessió de
la llicència, es practicarà la liquidació només quan s’hagi emès l’informe tècnic. Quan l’activitat o l’obra
estigui subjecta a comunicació prèvia, si el desistiment es formula abans que l’ajuntament hagi verificat la
comunicació, es retornarà íntegrament al contribuent l’ import de la Taxa.

Altrament, no es retornarà cap import.

Article 6. Comunicacions prèvies
La verificació de comunicacions prèvies, tant urbanístiques com d’activitats, es de recepció obligatòria i, per
tant, es prestarà encara que l’interessat no la sol·liciti.

Article 7. Meritació
La Taxa es merita quan es presenta la sol·licitud per iniciar l’ actuació o l’expedient, o bé la prestació del
servei, els quals no es tramiten o realitzen sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

Article 8. Normes de gestió
A) La Taxa s’abonarà en el moment de la presentació de la sol·licitud per part de l’interessat. Es deixarà
constància d’aquest abonament en la pròpia sol·licitud, mitjançant el segell corresponent.
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B) En els supòsits de certificats, informes, cèdules, fotocòpies i compulses, la Taxa s’ abonarà  en el
moment d’atorgament d’aquest document a l’interessat.

Article 9. Infraccions i sancions tributàries
El règim d’infraccions i sancions tributàries que, en relació a la Taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin
procedents, s’aplicarà allò previst en el Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Disposició Transitòria Única
Els expedients iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança es regiran per la normativa vigent en
el moment de la presentació de la sol·licitud corresponent.

Disposició Addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la
promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la legislació
vigent  i  altres normes  de  desenvolupament,  i  aquells  en què  es facin remissions  a  preceptes d’aquesta,
s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts , en el moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició Final Única
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió extraordinària celebrada en data 24 de febrer de
2022 entrarà en vigor en el moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida i serà d'aplicació a partir del dia següent al de la seva publicació definitiva, romanent en vigor fins que
s'acordi la seva modificació o la seva derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats, restaran vigents.

Contra l’aprovació de l’esmentada ordenança fiscal, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació d’aquest anunci en el BOP.

Coll de Nargó
L’alcalde, Martí Riera Rovira
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Número de registre 2071

AJUNTAMENT DE COLL DE NARGÓ

Aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal de drets d’examen

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19
reguladora de la Taxa de drets d’examen per a participar en processos selectius

Article 1. Fonament i naturalesa
Aquesta Entitat Local, en exercici de la potestat tributària atorgada, amb caràcter general, pels articles 133.2
i 142 de la Constitució i 106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i de conformitat amb el
que es disposa en l’article 20 en relació amb els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes  Locals,  aprovat  pel  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de 5  de març,  estableix  la  taxa  per  drets
d’examen, que estarà a allò que s’ha fixat en la present Ordenança Fiscal les normes de la qual atenen al
previngut en l’article 57 del citat text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el  fet imposable de la taxa per drets d’examen, l’activitat administrativa desenvolupada amb
motiu de la sol·licitud per a concórrer com a aspirant a proves selectives convocades per aquest Ajuntament
per a la selecció i provisió en propietat de places de funcionari i de personal laboral així com també per
borses de treball.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques que sol·licitin ser admeses a algun dels processos
selectius de personal laboral o personal funcionari així com borses de treball convocats per l’Ajuntament.

Article 4. Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d’altres persones o entitats. A aquests efectes
es  consideraran deutors  principals  els  obligats  tributaris  de l’article  35.2  de  la  Llei  58/2003,  de 17 de
desembre, general tributària.

Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques
a què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Així, en relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s’estarà a allò que s’ha fixat,
respectivament, en els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Article 5. Quota Tributària
La quota tributària es determina per  la quantitat  fixa assenyalada en funció del  grup en què es troben
enquadrades les corresponents places dins de la plantilla de personal funcionari i personal laboral en funció
de la titulació exigida per a tenir accés a aquelles, d’acord amb la quota continguda en l’apartat següent:

GRUPS IMPORT

Grup A (Subgrup A1) 50,00 €
Grup A (Subgrup A2) 40,00 €
Grup C (Subgrup C1) 30,00 €
Grup C (Subgrup C2) 20,00 €
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no qualificats (AP/E) 10,00 €

Article 6. Meritació
Es merita la Taxa i neix l’obligació de contribuir  en el  moment en què l’interessat presenta la sol·licitud
corresponent per participar en les proves selectives.

Article 7. Autoliquidació i ingrés
1.  La  Taxa  s’exigirà  en  règim  d’autoliquidació  mitjançant  rebut  expedit  per  l’Ajuntament.  El  pagament
s’acreditarà en el  moment de presentar la corresponent instància; o bé, dins del  termini de presentació
d’instàncies.  La  sol·licitud  d’inscripció  haurà  d’anar  acompanyada,  en  tot  cas,  d’originals  o  fotocòpia
compulsada de l’autoliquidació, degudament ingressada. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ de
conformitat amb el que disposa l’article 26 del TRLRHL.

La falta de pagament de la Taxa dins del  termini  fixat significarà a tots els efectes el  desistiment de la
instància presentada i, per tant, la no admissió de l’aspirant a les proves selectives.

Procedirà la devolució de la Taxa per drets d’examen, en el cas que el subjecte passiu no hagi estat admès
al procés selectiu.

2.  L’ingrés  es  farà  a  la  Tresoreria  Municipal,  mitjançant  transferència  al  compte  bancari  que  indicarà
l’Ajuntament quan es doni el fet imposable, amb el nom, cognoms i la convocatòria del procés selectiu al
qual es vol accedir.

3. En cap cas, s’admetrà el pagament de la taxa fora del termini de presentació de sol·licituds.

Article 8. Infraccions i sancions
En tot el referent a infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, en concret  els  articles 181 i  següents,  així  com les seves  disposicions de desenvolupament,
segons el que es disposa en l’article 11 el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Disposició Addicional Única
Modificació dels preceptes de l’Ordenança.

Els  preceptes  d’aquesta  Ordenança  Fiscal  que,  per  raons  sistemàtiques  reprodueixin  aspectes  de  la
legislació vigent i  altres normes de desenvolupament, i  aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendran que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi
la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

En tot el no previst en la present Ordenança s’estarà al que es disposa en el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local,  la  Llei  58/2003, de 17 de desembre,  general  tributària,  la Llei
8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, així com en l’Ordenança Fiscal general aprovada per aquest
Ajuntament.

Disposició Final
La present Ordenança Fiscal aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió extraordinària, celebrada en
data 27 de gener de 2022, entrarà en vigor en el moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la  província  de Lleida i  serà d’aplicació a partir  del  dia següent  al  de la  seva publicació definitiva,
romanent en vigor fins que s’acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.
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Número de registre 2089

AJUNTAMENT DE COLL DE NARGÓ

Anunci d’aprovació definitiva de l’Ordenança de piscines i Reglament

Per sessió Plenària extraordinària, de data 27 de gener de 2022, es va aprovar inicialment l’Ordenança
reguladora de la Taxa del servei de piscina municipal així com el Reglament regulador del servei.

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat
a definitiu l’acord plenari inicial, el text íntegre de la qual es fa públic, per al seu general coneixement i en
compliment del  previst en l’article 178 del text  refós de la Llei  municipal  i  de règim local  de Catalunya
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 65 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, per l’article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que es disposa en
els articles 15 a 27 del text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la prestació del servei de la piscina
municipal de Coll de Nargó.

Article 2. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable de la Taxa la prestació de serveis públics de piscines municipals o altres
instal·lacions esportives municipals en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’art.  6 de la
present Ordenança.

Article 3. Obligats al pagament
Son subjectes passius de la Taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com
les entitats a qui es refereix l’art.35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin o resultin beneficiades, pels
serveis de piscines municipals i altres instal·lacions esportives que constitueixen el fet imposable així com
també aquelles que exerceixin la pàtria potestat o tutela, en el cas de menors i incapacitats.

Article 4. Responsables
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció
tributària o que col·laborin a cometre-la.

Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 35 de la Llei
general  tributària  respondran  solidàriament  en  proporció  a  les  seves  respectives  participacions  de  les
obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

En  el  cas  de  societats  o  entitats  dissoltes  i  liquidades,  les  seves  obligacions  tributàries  pendents  es
transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de
la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:
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a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c)  En  supòsits  de  cessament  de les  activitats  de  la  societat,  de  l’import  de  les  obligacions  tributàries
pendents en la data de cessament.

La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general
tributària.

Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que destinin els subministraments, i serveis objecte
d’aquesta Taxa per a l’exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que
succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.

L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual,
podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici  de l’explotació
esmentada.

En cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat
pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.

Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni  reduccions per a la determinació del  deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta Taxa.

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la Taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
Individual (de dilluns a divendres), adult.......................................................................................................5,00 €
Individual (de dilluns a divendres), reduïda..................................................................................................4,00 €
Individual (dissabte i diumenge), adult......................................................................................................... 5,50 €
Individual (dissabte i diumenge), reduïda.....................................................................................................4,50 €
Individual a partir de les 18.30 hores............................................................................................................1,00 €
Menors de 3 anys.........................................................................................................................................Gratuït
Persones que acreditin un grau d’invalidesa del 65% i superior................................................................Gratuït
Abonament 1 mes (31 dies naturals des de l’adquisició), adult.................................................................40,00 €
Abonament 1 mes (31 dies naturals des de l’adquisició), reduïda............................................................35,00 €
Abonament de tota la temporada, adult......................................................................................................70,00 €
Abonament de tota la temporada, reduïda.................................................................................................65,00 €
Abonament per 10 dies...............................................................................................................................30,00 €

Abonaments familiars de tota la temporada:
2 adults + 2 o més fills (estudiants)..........................................................................................................170,00 €
1 adult + 2 o més fills (estudiants)............................................................................................................130,00 €
2. Es poden acollir a la tarifa reduïda els nens de 3 a 12 anys i les persones majors de 65 anys.
3. Per als abonaments familiars d’unitats familiars amb fills majors de 18 anys caldrà presentar el Carnet
d’estudiant d’aquests.
4. Els abonaments hauran de ser presentats a l’entrada del recinte cada vegada que s’hi accedeixi.
5. Aquests preus s’augmentaran d’acord amb les tarifes que aprovi l’Ajuntament cada any.

Article 7. Acreditament i període impositiu
La Taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
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La Taxa per recepció dels serveis detallats a les tarifes es determinarà aplicant sobre el nombre d’usuaris
les quanties que en les esmentades tarifes es contenen.

Article 9. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran en matèria tributaria es regiran pel disposat a la
Llei general tributària i la seva normativa de desenvolupament.

Disposició Derogatòria
Aquesta Ordenança Fiscal deroga l’anterior Ordenança Fiscal número 11, reguladora del Preu Públic del
servei de piscina municipal de Coll de Nargó.

Disposició Final
La present Ordenança Fiscal aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió extraordinària, de data 27 de
gener de 2022, entrarà en vigor al moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i
serà d’aplicació a partir del la publicació definitiva en el BOP de Lleida, romanent en vigor fins que s’acordi
la seva modificació o la seva derogació expressa.

REGLAMENT
d’utilització de les instal·lacions de la piscina municipal de Coll de Nargó

Introducció
El present Reglament es dicta en l’exercici de la potestat administrativa reglamentària atribuïda en l’article
4.1 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, de 2 d’abril.

L’Ajuntament, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure
activitats i  prestar  els serveis públics que contribueixin a satisfer  les necessitats i  les aspiracions de la
comunitat  veïnal,  entre  unes  altres,  exercirà  la  competència  pròpia  sobre  la  promoció  de  l’esport  i
instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.

Per tant, el present Reglament s’aprova amb l’objectiu de regular el servei de piscina municipal, de forma
coherent i actualitzada, i amb la finalitat de garantir el seu ús i el gaudi per part de la comunitat.

Tot això, ve a justificar l’adequació de la norma als principis de bona regulació previstos en l’article 129.1 de
la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques,
complint  amb  això  l’obligació  de  les  Administracions  Públiques  d’actuar  d’acord  amb  els  principis  de
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència.

TÍTOL I
Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1. Objecte
El present Reglament té per objecte la regulació del correcte ús i funcionament de la piscina municipal de
Coll de Nargó, propietat d’aquest Ajuntament, als efectes de promoure la pràctica de l’esport en el municipi i
contribuir així a la millora de la salut i de la qualitat de vida de la població.

La piscina municipal del municipi de Coll de Nargó, és una instal·lació esportiva - recreativa que es composa
de l’espai reservat a la pròpia piscina així com el bar de les piscines municipals el qual està integrat per
lavabos.

El recinte de la piscina està format per les següents zones: platja (espai enrajolat envoltant els vasos de
bany) i solàrium (zona de gespa + zona pavimentada).
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Article 2. Àmbit d’aplicació
El  present  Reglament  serà aplicable a les  piscines  d’ús  públic,  això és,  totes  les  piscines  de titularitat
pública, i les de titularitat privada la utilització de la qual està condicionada al pagament d’una quantitat en
concepte d’entrada o de quota d’accés, directe o indirecte.

Queden excloses de l’àmbit d’aquesta Ordenança:
a) Les piscines d’aigües termals.

b) Piscines unifamiliars o de comunitats de veïns d’ús privatiu per als seus titulars.

c) Piscines destinades a finalitats exclusivament medicinals.

Article 3. Gestió

L’Ajuntament gestionarà directament la prestació del servei de piscina municipal.

Article 4. Definicions
S’entén per:
- Piscina: instal·lació que comporta l’existència d’un o més gots artificials destinats al bany col·lectiu o a la
natació, i els equips i els serveis complementaris per al desenvolupament d’aquestes activitats.

- Piscines d’ús públic: totes les piscines de titularitat pública, i les de titularitat privada la utilització de la qual
està  condicionada  al  pagament  d’una  quantitat  en  concepte  d’entrada  o  de  quota  d’accés,  directe  o
indirecte, així com totes aquelles que són d’ús particular.

- Piscines d’ús particular: piscines unifamiliars o de comunitats de veïns d’ús privatiu per als seus titulars.

- Zona de bany: espai que inclou el got o els gots de la piscina, la zona de platja i el solàrium.

- Zona de platja: superfície que circumda i dóna accés al got o gots de la piscina.

- Zona d’estada: Espai que inclou la zona de bany i els espais complementaris (vestuaris, graderies, bars,
etc.).

- Aforament: nombre de persones que en un mateix espai de temps es troben en les instal·lacions de la
piscina.

- Aforament màxim: nombre màxim de persones que poden utilitzar al mateix temps les instal·lacions de la
piscina, sense que es derivi un increment del risc no controlable per a la seva salut i seguretat. Aquest
aforament màxim ha de garantir, també, el benestar dels usuaris permetent una utilització còmoda de les
instal·lacions.

- Socorrista: persona que acrediti una titulació en matèria de socorrisme i salvament aquàtic, i coneixements
d’atenció sanitària immediata, d’acord amb la normativa aplicable.

Article 5. Usuaris
A l’efecte del present Reglament s’entendrà per usuari a aquella persona que previ pagament de la Taxa o
preu públic corresponent faci ús de les instal·lacions de la piscina municipal.
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Quan l’usuari de l’activitat sigui un menor d’edat, seran responsables de les conseqüències dels seus actes,
els seus pares o els tutors legals. Els usuaris hauran de respectar i cuidar tot el material esportiu, mobiliari i
elements de les instal·lacions.

Si es produís alguna deterioració, trencament o desperfecte d’algun element de la instal·lació, s’estarà al
disposat en el present Reglament.

Els usuaris hauran d’observar, a tot moment, un comportament adequat a les normes de convivència, fent
un ús correcte de les instal·lacions, utilitzant les zones fitades per als diferents usos i respectant als diferents
usuaris i al personal que atén les instal·lacions.

Aquelles accions dignes de reprovació, actes vandàlics, ús inadequat de les instal·lacions, desatenció a les
indicacions de personal,  etc… seran causa suficient  d’expulsió de la instal·lació, sense perjudici  de les
responsabilitats civils, penals, o d’un altre ordre que poguessin concórrer.

El públic, si escau, únicament freqüentarà les zones reservades al mateix.

TÍTOL II
De les instal·lacions

Article 6. Accés a les instal·lacions
L’accés a les instal·lacions de la piscina municipal es realitzarà mitjançant:
- La presentació del carnet o l’adquisició d’entrades individuals, que s’expediran en el moment d’accedir a
les instal·lacions de la piscina municipal, s’han de guardar fins que l’usuari abandoni el lloc i són vàlides
únicament durant el temps que romangui a les instal·lacions.

En  qualsevol  moment,  a  requeriment  dels  encarregats  del  control,  s’haurà  de  mostrar  l’entrada  o
l’abonament corresponent.

Degut a la situació de pandèmia mundial, i, excepcionalment, la venta d’entrades podrà quedar subjecta a
l’aforament de la piscina municipal establert per les autoritats competents en matèria de sanitat.

Article 7. Instal·lacions i serveis
Les instal·lacions de la piscina municipal comprenen:
- Zona de bany.

- Zona de platja: han de disposar de dutxes en nombre suficient per permetre una còmoda utilització per part
dels usuaris. Aquestes dutxes han d’estar equipades amb desguassos.

- Zona d’estada: seran aquells espais habilitats per al  descans i gaudi dels usuaris (prades de gespa i
paviment...).

- Zona de menjador: espai compost per taules i cadires, on els usuaris podran disposar dels seus menjars.

- Dutxes: les instal·lacions disposen de lavabos i dutxes.

- Vestuaris.

Totes les piscines han de disposar almenys d’un local amb una farmaciola equipada amb material suficient,
segons l’aforament  màxim autoritzat  de la piscina,  per  poder garantir  l’existència de primers auxilis  als
usuaris, telèfon i una pica per al rentat de mans propera i estar equipada amb una llitera practicable i una
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llitera  rígida.  La  ubicació  de  les  farmacioles  ha  de  permetre  facilitat  en  l’accés  i  en  l’evacuació  dels
accidentats i ha d’estar convenientment senyalitzada.

S’ha de disposar de farmaciola la qual contindrà el material i els equips mínims necessaris per a la prestació
d’una assistència sanitària adequada i haurà de comptar entre altres coses, amb:
- Solució antisèptica-desinfectant.

- Gases estèrils en borses individuals.

- Gases amb vaselina per a cremades i ferides similars.

- Embenes de diferents mesures.

- Esparadrap antial·lèrgic.

- Guants estèrils d’un sol ús.

- Pinces quirúrgiques estèrils.

- Tisores quirúrgiques estèrils.

- Tires protectores de ferides, de diferents mesures.

- Termòmetre.

TÍTOL III
Del personal

Article 8. Personal socorrista
Les  piscines  han de disposar d’un servei  de salvament i  socorrisme d’acord amb aforament  màxim, el
nombre i la visibilitat dels gots, i les activitats que es realitzin, de manera que es pugui garantir la seguretat
de les persones usuàries.

La previsió del nombre de socorristes per a un determinat període de temps estarà documentada sota la
responsabilitat del titular de les instal·lacions, amb indicació de la identitat del personal, degudament format,
encarregat  d’aquest  servei  i  l’horari  de desenvolupament  d’aquesta funció.  En aquest  mateix document
constarà també la previsió d’aforament, per períodes de temporada d’obertura. Els socorristes han de poder
ser identificats de manera fàcil pels usuaris de la piscina. El personal d’aquest servei haurà d’anotar totes
les assistències prestades als usuaris de la piscina.

Els socorristes han de poder ser identificats de manera fàcil per les persones usuàries de la piscina.

El personal d’aquest servei  haurà de registrar les assistències prestades a les persones usuàries de la
piscina.

Els socorristes han d’estar presents en les piscines durant tot l’horari de funcionament.

TÍTOL IV
Normes de funcionament

Article 9. Horari de les instal·lacions
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S’hauran de respectar els horaris de funcionament de les instal·lacions, atenent sempre les indicacions del
personal de control  i  respectant, en tot cas, les reserves d’horaris prèviament concedits. L’incompliment
d’aquesta norma podrà sancionar-se amb la cancel·lació de les reserves d’ús d’instal·lacions prèviament
concedides, pel temps que es determini.

Article 10. Drets i obligacions dels usuaris
S’estableixen per a l’usuari les següents normes d’ús intern, que hauran d’estar exposades en lloc visible en
el recinte de la piscina municipal:
- Es prohibeix l’entrada a la zona de bany amb roba o calçat de carrer.

- Es prohibeix tant menjar com beure i fumar a la zona de bany. Els usuaris hauran de dirigir-se a la zona de
menjador habilitada a aquest efecte.

- No es permès menjar cap producte amb closca (pipes, etc), ni xiclets, o productes similars.

- No es podrà menjar ni fumar a la zona de platja.

- No es podrà fumar en tot el recinte, la persona que no ho compleixi, serà convidada a consumir el tabac o
menjar en ell lloc permès. En cas de negar-se podrà ser expulsada de la instal·lació en acolliment del dret
d’admissió.

- Es prohibeix introduir recipients de vidre o material tallant.

- Es prohibeix abandonar desaprofitaments o escombraries en tot el recinte, havent d’utilitzar-se papereres o
altres recipients destinats a aquest efecte.

- Serà obligatori dutxar-se abans de banyar-se.

- Es prohibeix l’accés d’animals en tota la instal·lació, a excepció de gossos d’assistència.

- Es prohibeix la realització de jocs i pràctiques perilloses, córrer, capbussar-se violentament i en general
totes aquelles activitats que puguin molestar o danyar als usuaris.

- No es permetrà l’entrada a menors de 12 anys que no vagin acompanyats d’una persona major d’edat i els
menors entre 12 i 17 han de dur una autorització dels pares o tutors legals i presentar-li al socorrista.

- Es prohibeix l’ús de matalassets, aletes, ulleres de cristall o qualsevol altre element que pugui molestar o
danyar als usuaris.

-  No  es  poden  utilitzar  envasos  de  vidre  o  material  tallant  en  cap  zona  del  recinte  (excepte  al
Bar-Restaurant).

- No es podran abandonar restes o deixalles en tot el recinte de la piscina, caldrà utilitzar les papereres o
altres recipients destinats a aquest efecte.

- Cap persona afectada per malalties contagioses, no podrà accedir a la zona reservada pels banyistes.

- A les instal·lacions no es podrà accedir amb para-sols, cadires, neveres, equips de música o similars.

-  Cas  de  molestar  a  terceres  persones  i  de  ser  avisat  en  aquest  sentit  dues  vegades  pel  personal
responsable de la instal·lació, el banyista haurà d’abandonar la piscina i el seu recinte.
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- Està prohibit realitzar qualsevol activitat que comporti risc d’accident com, per exemple, tirar-se de cap a la
piscina petita. Els usuaris son responsables dels desperfectes que causin a les instal·lacions. L’Ajuntament
podrà iniciar les accions legals pertinents per exigir aquesta responsabilitat.

- En tot moment caldrà seguir les recomanacions de bon ús de la piscina que faci el personal responsable
d’aquesta. No es respon dels objectes de valor dipositats en els vestidors.

-  Cal  respectar  totes  les  instal·lacions  del  recinte i  els  espais  que es  destinen a cursets  de natació  o
activitats dirigides.

- Cal que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla, bombolleta, etc) , adaptat a cada edat,
que afavoreixi la flotabilitat i que mantingui el seu cap a fora de l’aigua.

-  Hauran d’observar-se les instruccions del  socorrista de la piscina.  La informació sobre l’existència de
socorrista també s’exposarà en un lloc visible i fàcilment accessible als usuaris, al costat de les adreces i
telèfons dels centres sanitaris més propers i  d’emergències, segons disposa l’article 14 del Reial decret
742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines.

- Es facilitarà al públic material divulgatiu sobre prevenció d’ofegaments, traumatismes cranioencefàlics i
lesions medul·lars. En el cas de tractar-se d’una piscina no coberta a més disposarà d’informació sobre
protecció solar, d’acord amb el que es preveu en l’article 14 de l’esmentat Reial decret 742/2013.

- En cas de cursets de natació o bé casal d’estiu la disponibilitat de la piscina es pot veure afectada atès que
se’n reservarà una part en l’horari que es realitzin aquestes activitats.

Tots els usuaris que no compleixin el que disposa el present Reglament, facin mal ús de les instal·lacions de
la piscina municipal o del material dipositat, actuïn en contra de les persones lligades al servei municipal o la
resta d’usuaris, i en general no actuïn en bona fe, hauran de respondre davant dels organismes competents
dels seus actes, segons la normativa vigent que sigui d’aplicació.

L’Ajuntament no respondrà civilment ni penalment dels danys que se’n derivin d’aquest actes.

Article 11. Obligacions de la resta de personal
El personal de la piscina al servei de l’Ajuntament, que estarà identificat, es responsabilitzarà de la cura i
vigilància de la piscina, de l’atenció dels serveis, control de la qualitat de l’aigua i del correcte funcionament
les instal·lacions. Haurà de comptar amb el certificat o el títol que li capaciti per a l’acompliment d’aquesta
activitat  mitjançant  la superació dels  continguts formatius que a aquest  efecte estableixi  el  Ministeri  de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i en les condicions que aquest determini, segons estableix l’article 8 del
Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines.

Així mateix, haurà d’haver-hi un socorrista degudament titulat en les instal·lacions de la piscina municipal
durant l’horari de funcionament d’aquesta, que haurà de vetllar per la seguretat dels usuaris.

Article 12. Condicions generals de les instal·lacions
Els serveis i les instal·lacions de la piscina hauran de complir els requisits sanitaris i de seguretat per a
l’usuari pel que concerneix la idoneïtat dels materials, construcció i disposició dels elements, d’acord amb el
que es disposa en el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables
a  les  piscines  d’ús  públic  de  Catalunya,  en  el  Reial  decret  742/2013,  de  27  de  setembre,  pel  qual
s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines, així com en el Reial decret 314/2006, de 17 de
març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic d’Edificació, i en el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis
aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.
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Els serveis i les instal·lacions hauran de mantenir-se a tot moment en perfecte estat de neteja i higiene.

Totes les superfícies hauran de desinfectar-se diàriament i desinfectar-se amb productes autoritzats abans
del començament de la temporada o quan l’Autoritat sanitària ho jutgi precís.

Les característiques i el tractament de l’aigua seran conforme als articles 18 a 24, i 28 del Decret 95/2000,
de  22  de  febrer,  pel  qual  s’estableixen  les  normes  sanitàries  aplicables  a  les  piscines  d’ús  públic  de
Catalunya i en els articles 6, 7, i 11 del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els
criteris tècnic-sanitaris de les piscines.

Article 13. Llibre registre
Totes les piscines d’ús col·lectiu haurà de tenir un Llibre Registre on s’anotaran les dades que se citen a
continuació,  com a mínim tres vegades al  dia,  a  l’inici  i  final  de la jornada i  als  moments  de màxima
confluència de públic.

Les dades que han d’anotar-se en el llibre de registre per a cada vas, són els següents:
a) Data i hora del mesurament

b) pH.

c) Concentració de desinfectant utilitzat en mgll. Quan el desinfectant sigui clor, es determinarà clor lliure i
clor combinat.

d) Transparència

e) Nombre de banyistes.

f) Temperatura de l’aire i de l’aigua i humitat ambiental, solament per a les piscines cobertes.

En el cas de les piscines d’ús públic, a més s’anotaran:
a) Hores de funcionament de la depuradora.

b) Lectura dels comptadors d’aigua depurada en metres cúbics.

c) Data d’incidències o observacions tant d’interès tècnic com rentat de filtres, buidat dels gots, dispositives
del sistema depurador, additius utilitzats, com unes altres d’interès sanitari com a accidents o lesions.

TÍTOL V
Infraccions i sancions

Article 14. Infraccions
Són infraccions, les accions o les omissions tipificades en el present Reglament:
a) Es consideren infraccions lleus:
- Accedir a la zona destinada a banyistes amb roba o calçat de carrer.
- No fer ús de la dutxa abans de cada bany.
- Llançar papers o residus al sòl o aigua.
-  No utilitzar les papereres i  altres serveis establerts per  possibilitar un correcte estat  de neteja de les
instal·lacions.

b) Es consideren faltes greus:
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- Accedir al recinte amb animals. No constitueix infracció els gossos d’assistència utilitzats per persones
amb disfuncions visuals.
- Accedir a les instal·lacions amb objectes de cristall, o qualsevol element tallant.
- Menjar, fumar i portar qualsevol tipus de calçat a la zona de bany i resta de les instal·lacions.
- Realitzar activitats que puguin molestar a la resta d’usuaris/as o deteriorar les instal·lacions.
- La realització de jocs i pràctiques perilloses, córrer, capbussar-se violentament, llançar objectes.
- La realització d’actes que dificultin, obstaculitzin o impedeixin el desenvolupament de les activitats que es
duguin a terme.

c) Es consideren infraccions molt greus:
- La reincidència en la comissió d’alguna de les faltes greus, durant el període de funcionament de la piscina
pública.
- Causar danys greus en les instal·lacions de la piscina pública municipal, que impliquin la necessitat de
reposar els béns deteriorats.
- No mostrar civisme, respecte o consideració al personal municipal encarregat de l’organització del servei o
de l’empresa concessionària que ho gestiona i a la resta dels usuaris.

Article 16. Sancions
Les  infraccions  d’aquest  Reglament  podran  ser  objecte  de  les  sancions  administratives  que procedeixi
segons la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i en el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic de Catalunya, així com en la Llei
14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat i en la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública.
Serà necessària la instrucció prèvia de l’oportú expedient d’acord amb els principis establerts en la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, sense perjudici de les responsabilitats penals o
d’un altre ordre que poguessin concórrer.

No obstant això, l’incompliment del previst en la present normativa podrà donar lloc a l’expulsió del recinte,
amb posterior pèrdua si escau, de la condició d’abonat o participant en l’activitat esportiva sense dret a
devolució de quota.

Amb independència del  previst  en l’article anterior,  si  es produís desperfecte, deterioració o trencament
d’algun element de la instal·lació o material esportiu, l’infractor haurà d’abonar l’import de les reparacions o
reposició de material que hagi de realitzar-se, prèvia instrucció del corresponent procediment i audiència als
interessats.

A tots  els  efectes,  tindran  la  consideració  de responsables  subsidiaris  dels  danys  produïts  les  entitats
organitzadores de l’activitat o, si escau, aquelles associacions o els col·lectius que hagin efectuat el lloguer
d’ús de la instal·lació. La reincidència en la comissió d’infraccions podrà donar lloc a l’anul·lació o suspensió
temporal de les reserves que s’hagin pogut concertar.

La  imposició  de  sancions  als  presumptes  infractors,  exigirà  l’obertura  i  la  tramitació  del  corresponent
procediment sancionador, conformement al règim previst en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del  Sector  Públic,  en  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques i en el Títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

La  instrucció  dels  procediments  sancionadors  s’encomanarà  per  la  Presidència  de  l’Entitat  Local  a  un
funcionari d’aquesta, sense que pugui actuar com a instructor aquest òrgan a qui correspongui resoldre.

En  la  graduació  i  determinació  de la  quantia  de  les  sancions,  es  tindran  en  compte,  entre  altres,  els
següents criteris:
— La quantia del dany causat.
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— El benefici que hagi pogut obtenir.
— L’existència o no d’intencionalitat.
— La reincidència en la comissió de les infraccions.

Les sancions a imposar són les següents:
- Falta lleu: expulsió temporal de la instal·lació amb un màxim d’una setmana i/o una multa de fins a 150,00
euros.

- Falta greu: suspensió del dret d’entrada a la instal·lació per un període màxim de 2 mesos (comptats amb
dies hàbils d’obertura de piscina) i/o una multa des de 151,00 EUR fins a 500,00 euros.

- Falta molt greu: suspensió del dret d’entrada a la instal·lació per tota la temporada (comptats amb dies
hàbils d’obertura de piscina) i/o una multa des de 501,00 EUR fins a 750,00 euros.

-  En els casos de desoris greus ocasionats pels usuaris del  servei, que puguin alterar objectivament la
convivència pacífica en l’ús i gaudi de les instal·lacions de la piscina municipal, els encarregats del servei
poden exigir a la persona responsable per advertir-lo que cessi en la seva actitud. La manca de col·laboració
d’aquests, facultarà al personal municipal per requerir la presència dels agents de l’autoritat, que poden
expulsar de les instal·lacions als causants de l’aldarull.

Article 17. Cessió de les instal·lacions
Les cessions de les instal·lacions a Associacions municipals les autoritzarà l’Ajuntament, mitjançant conveni
de cessió  d’instal·lacions  esportives,  tot  establint  les  condicions  d’ús  i  el  programa d’ocupació,  segons
criteris de proporcionalitat, i s’aplicarà, si escau, la tarifa corresponent.

Les instal·lacions s’utilitzaran per a les activitats, nivells i categories autoritzades prèviament; aquestes no es
poden variar sense autorització, ni cedir els drets a tercers. L’ajuntament es reserva el dret de suspendre les
hores cedides quan s’incompleixi aquesta normativa.

L’ajuntament  autoritzarà  l’ús  de  les  diferents  instal·lacions  segons  la  sol·licitud  prèvia  i  per  escrit  dels
usuaris.

L’usuari està sotmès, en tot, al que determini els pactes de l’acord signat i a l’articulat d’aquest Reglament.

L’Ajuntament en cap cas es farà responsable dels danys materials i/o personals que no li siguin imputables
directament.

Article 18. Autocontrol
Els titulars de la piscina són els responsables del funcionament, el manteniment, la salubritat i la seguretat
de les piscines.

Els resultats i  les incidències que generi  l’autocontrol  incloent  els resultats dels últims controls sobre la
qualitat de l’aigua o de l’aire i també informació sobre les substàncies químiques i mescles utilitzades en el
tractament  quedaran registrats  documentalment,  de manera que en qualsevol  moment  es  pugui  fer  un
seguiment retrospectiu d’aquests.

Aquesta documentació estarà a disposició dels usuaris en un lloc accessible i fàcilment visible, d’acord amb
el que es disposa en l’article 14 del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els
criteris tècnic-sanitaris de les piscines així com dels serveis d’inspecció i s’haurà de custodiar, a disposició
de l’autoritat competent, durant un termini no inferior a dos anys.
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Els  últims controls  sobre la  qualitat  de l’aigua s’exposaran en un lloc  visible i  fàcilment  accessible  als
usuaris. Així mateix, a l’entrada dels serveis, figurarà, en un lloc visible, l’horari de la darrera neteja.

El  sistema d’autocontrol  ha d’incloure, com a mínim, els plans següents segons disposa l’article 28 del
Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús
públic de Catalunya:
- Pla de neteja i desinfecció de totes les instal·lacions.

- Pla de tractament de l’aigua dels vasos on s’ha de fer constar el producte o productes que s’utilitzen; les
fitxes  de  seguretat  d’aquests  productes;  la  forma  d’aplicació  i  els  controls  que  es  realitzin  per  poder
assegurar les característiques de l’aigua.

- Pla de desratització i desinsectació, amb les previsions de seguretat per a la seva aplicació que siguin
necessàries, per evitar riscs als usuaris de les piscines.

- Pla de formació del personal de manteniment.

-  Planificació de les anàlisis  microbiològiques de l’aigua necessàries per  conèixer  les seves condicions
sanitàries: freqüència de les anàlisis, punts de mostreig i tipus d’anàlisi, entre altres factors.

Disposició Transitòria
A aquest Reglament li és d’aplicació el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen
les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic de Catalunya i el Decret legislatiu 1/2000, de 31
de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport així com el Reial Decret 742/2013, de 27 de
setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnic – sanitaris de les piscines.

Aquest  Reglament  es  complementa per  altres  documents  com quadrants  horaris  d’ús,  per  l’Ordenança
fiscal, llicències d’ús o d’altres, que s’aproven anualment.

Disposició Final
El present Reglament entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província, de conformitat amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

Contra el present acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l’endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Coll de Nargó
L’alcalde, Martí Riera Rovira
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