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3. Documents expedits per les oficines municipals
3.1. Per cada document que s’expedeixi en
fotocòpia, per cada foli A4.....................................................0,10
3.2. Per cada document que s’expedeixi
en fotocòpia, per cada foli A3 ................................................0,20
3.3. Per cada contracte administratiu que es
subscrigui d’obres, béns, serv. ................................................6,00
4. Documents relatius a serveis urbanisme
4.1. Per cada informe tècnic ...................................................6,00
4.2. Per cada informe amb plànols.......................................10,00
4.3. Per cada expedient de declaració
de ruïna d’edificis.................................................................60,00
4.4. Per cada certificació que s’expedeixi
de serveis urbanístics sol·licitada a instància de part .............6,00
4.5. Per cada còpia d’expedició de plànol..............................1,00
4.6. Per cada certificació arquitecte o enginyer
municipal, en valoració de danys per incendis i peritatge...12,00
4.7. Obtenció de cèdula urbanística .......................................6,00
5. Documents no tarifats
5.1. Documents no tarifats .....................................................3,00
ORDENANÇA NÚM. 13
Reguladora de la taxa per l’accés motoritzat al medi natural
del municipi de les Valls de Valira
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els art. 15, 19, 20.3 i 58 de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals i la
Llei 9/95, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al
medi natural i el decret 166/98, de 8 de juliol, que la desenvolupa,
aquest Ajuntament estableix la taxa per l’accés motoritzat al
medi natural del municipi de les Valls de Valira.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o
l’aprofitament especial dels espais naturals i els terrenys forestals
i similars d’ús públic, pels quals s’hi accedeixi de forma
motoritzada, ja sigui en grup o de forma organitzada.
Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança
l’accés a les carreteres i vies de comunicació regulades per la
legislació de carreteres.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, a les quals
s’atorguin les llicències per a la utilització privativa o
l’aprofitament especial dels terrenys d’ús públic.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de
les obligacions tributàries les persones físiques o jurídiques a què
es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les
societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general en el supòsits i amb
l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Règim d’autoritzacions
1. L’Alcaldia és òrgan competent per concedir l’autorització
d’activitats organitzades de circulació motoritzada en grup quan
l’itinerari afecti total o parcialment el nostre municipi.
2. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedirse o sotsarrendar-se a tercers. L’incompliment d’aquest precepte
provocarà l’anul·lació de la llicència.
3. Els organitzadors de l’activitat han de fer la sol·licitud a aquest
l’ajuntament quan el recorregut afecti només al nostre municipi o
bé, al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, quan afecti a més d’un
municipi.
A la petició s’haurà d’acompanyar els plànols de l’itinerari
previst i documentació de l’activitat a desenvolupar, així com del
nombre de vehicles a motor que s’empraran per la sortida.
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4. La sol·licitud s’haurà de trametre a l’òrgan competent amb un
mes d’antelació a la realització de l’activitat.
5. En el supòsit d’activitats organitzades de circulació
motoritzada de caràcter periòdic i continuat, l’autorització
municipal tindrà una vigència quinzenal, limitant les sortides a
un total de cinc.
Transcorregut aquest termini s’haurà de sol·licitar novament la
preceptiva autorització. Malgrat això, s’haurà de comunicar pels
organitzadors de l’activitat qualsevol variança que afecti a
l’itinerari i al nombre de vehicles a motors emprats en la sortida.
5.1 Pel que fa la empreses ubicades en el municipi que es
dediquin a organitzar sortides amb periodicitat diària i per hores,
no s’estableix límit de sortides, malgrat això, l’autorització tindrà
també una vigència quinzenal.
6. L’Ajuntament disposa del termini de 15 dies naturals a
comptar a partir del dia següent a la recepció de la sol·licitud
d’autorització per pronunciar-se. Transcorregut aquest termini
l’autorització s’entendrà atorgada per silenci administratiu
positiu.
Article 6. Quota tributària
1. La quota de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada
en les tarifes contingudes en l’apartat 3 d’aquest article.
2. Per empreses que tenen la seva seu fora del municipi s’haurà
de tenir en compte per calcular-la el següent:
Els quilòmetres d’itinerari o del circuit previst que transcorrin pel
nostre municipi.
El nombre de vehicles a motor emprats per cada sortida.
El nombre de sortides en cada autorització municipal.
2.1 Les tarifes d’aquesta taxa són les següents :
Per cada km .................................................................0,15 euors
Per cada vehicle a motor emprat ..................................3,00 euros
Per cada dia de l’autorització .....................................25,00 euros
3. Per empreses que tenen la seva seu en el municipi s’estableix
una tarifa única de 50,00 euros per autorització
Article 6. Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran
en la forma i en el termini establerts en l’autorització municipal
2. En cas que l’autorització sigui presumpta per aplicació del
silenci administratiu, el pagament de les tarifes s’haurà de fer
efectiu mitjançant transferència bancària al compte de
l’ajuntament, abans de sol·licitar una propera autorització.
Article 7. Meritació
1. La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament
especial, moment que ha de coincidir amb el de la concessió de
la llicència, si es va sol·licitar.
2. Sense perjudici del que estableix el punt anterior, cal dipositar
l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització
per gaudir especialment del domini públic local en benefici
particular.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense
sol·licitar la llicència, la meritació de la taxa té lloc en el moment
de l’inici de l’esmentat aprofitament.
4. Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan
autoritzats i prorrogats, el primer dia de cada un del període
natural del temps assenyalat a la tarifa.
Article 8. Limitacions i prohibicions
1. Són d’aplicació les limitacions i prohibicions establertes en la
Llei 9/95, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al
medi natural i en el projecte del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
2. L’Ajuntament que hagi autoritzat aquestes activitats poden
afegir modificacions o limitacions, tant pel que fa al recorregut
com al nombre de participants, i incorporar-hi els condicionants
específics que consideri necessaris per evitar danys a les
persones, als béns i al medi natural.
3. Les empreses o entitats que organitzin excursions motoritzades
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què tinguin la seva seu en el municipi hauran de disposar de la
preceptiva llicència ambiental per exercir la seva activitat, podent
ésser sancionats si no és així.
Article 9. Infraccions i sancions
1. Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel
que disposa la Llei general tributària i la normativa que la
desplega.
2. Seran d’aplicació les infraccions i sancions administratives
tipificades en la Llei 9/95, de 27 de juliol, de regulació de l’accés
motoritzat al medi natural.
Article 10. Restitució del medi a l’estat anterior
1. La imposició de sancions és independent de l’obligació,
exigible en qualsevol moment, de restituir el medi físic a l’estat
anterior a la comissió de la infracció i de l’obligació
d’indemnitzar pels danys i els perjudicis ocasionats.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada l’1 d’octubre de 2003, i que ha
quedat definitivament aprovada en data 19 de novembre de 2003
començarà a regir quan hagi transcorregut el termini de quinze
dies hàbils des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
ORDENANÇA NÚM. 14
Reguladora de la taxa dels locals de pública concurrència
on s’exerceix la prostitució
Article 1. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte establir els requisits i les
condicions que han de complir els locals de pública concurrència
on s’exerceix la prostitució, així com els dels reservats annexos
on es desenvolupa la prestació de serveis de naturalesa sexual,
que, d’acord amb el que preveu el decret 217/02, d’1 d’agost, pel
qual es regulen els locals de pública concurrència on s’exerceix
la prostitució, han de ser determinats pels ajuntaments.
Article 2. Serveis de naturalesa sexual
Als efectes d’aquesta ordenança es considera prestació de serveis
de naturalesa sexual l’activitat exercida de manera lliure i
independent pel prestador o la prestadora del servei amb altres
persones, a canvi d’una contraprestació econòmica, i sota la seva
pròpia responsabilitat, sense que hi hagi cap vincle de
subordinació pel que respecta a l’elecció de l’activitat, duta a
terme en reservats annexos a les dependències principals de
determinats locals de pública concurrència.
Article 3. Àmbit d’aplicació
3.1. Estan sotmesos a aquesta ordenança, de conformitat amb
l’article 3 del decret 217/02, d’1 d’agost, els locals de pública
concurrència que es descriuen a continuació, quan disposin de
reservats annexos a la dependència principal on es prestin els
serveis de naturalesa sexual:
a) Local que disposa de servei de bar, amb ambientació musical
per mitjans mecànics, sense pista de ball o espai assimilable
b) Local que ofereix actuacions i espectacles eròtics, i disposa
d’escenari, amb pista de ball o sense, de camerino per als artistes
actuants, de cadires i taules per al públic espectador i de servei de
bar
3.2. No estan sotmesos a aquesta ordenança els domicilis i
habitatges particulars on es presten serveis de naturalesa sexual i
que no tenen la consideració de locals de pública concurrència.
Article 4. Normativa aplicable
Sens perjudici del que estableix aquesta ordenança, els locals a
què fa referència l’article 3 resten sotmesos a la Llei 10/90, de 15
de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i
els establiments públics, i la resta de normativa de desplegament,
al decret 217/02, d’1 d’agost, pel qual es regulen els locals de
pública concurrència on s’exerceix la prostitució, i la resta de
normativa que hi sigui d’aplicació.
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CAPÍTOL II
Condicions d’ubicació i accés
Article 5. Prohibició de la prestació en altres locals
5.1. La prestació de serveis de naturalesa sexual únicament es pot
realitzar en els llocs habilitats específicament per a aquesta
finalitat, els reservats annexos al local, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 3, i amb l’obtenció prèvia de la llicència
que es regula en els articles 11 i següents.
5.2. Els reservats assenyalats en l’apartat anterior han de complir
els requisits que preveu l’article 10.
Article 6. Distàncies i condicions d’ubicació
6.1. La distància mínima entre dos establiments sotmesos a
aquesta ordenança serà de cent cinquanta (150) metres, mesurats
sobre el plànol d’emplaçament.
6.2. Aquests locals no es poden ubicar a menys de dos-cents
(200) metres de centres docents, d’aquells locals de lleure
destinats a menors d’edat o que per la naturalesa de la seva
activitat comportin l’assistència de menors d’edat.
Article 7. Accés
7.1. L’accés als locals ha d’efectuar-se directament per la via
pública. L’accés als seus reservats annexos s’ha d’efectuar des de
l’interior del local principal.
7.2. No és permès, a l’exterior d’aquests locals, fer actuacions
tendents a la captació de persones. Tampoc s’admetran els
reclams publicitaris lluminosos o similars explícits de l’activitat
que s’hi duu a terme.
Article 8. Prohibició d’accés
8.1. Està prohibit l’accés a aquests locals a persones menors
d’edat.
8.2. La prohibició d’accés s’ha de fixar en un rètol indicatiu als
seus accessos, visible des de l’exterior i, si escau, a les taquilles
de venda de localitats. El rètol ha de tenir un format mínim de 25
cm d’amplada per 15 cm d’alçada i les lletres de la inscripció
seran de caixa alta, com a mínim de 48 punts.
8.3. El control de la prohibició d’accés als menors l’exercirà la
persona titular o les persones designades per aquesta que efectuïn
el control d’accés del públic al local. Aquestes persones podran
exigir la presentació del document nacional d’identitat o d’altre
document justificatiu de la personalitat per tal que acreditin la
seva edat.
CAPÍTOL III
Característiques dels locals
Article 9. Requisits generals
9.1. Els locals objecte d’aquesta ordenança on, a més de la
prostitució, s’exerceixin altres activitats, hauran de complir tots
els requisits específics, legalment establerts, corresponents a
cada una d’aquestes.
9.2. Aquests locals han de disposar d’una àrea separada i
independent, destinada a vestuaris i serveis de les persones que
exerceixen la prostitució.
Article 10. Requisits dels reservats annexos
10.1. Els reservats annexos dels establiments públics destinats a
la prestació de serveis de naturalesa sexual han de complir els
requisits següents:
a) La construcció que conforma els reservats ha de complir la
normativa general relativa a sobrecàrregues, estanquitat,
aïllaments tèrmics i acústics i de protecció contra incendis que és
d’aplicació a la construcció d’habitacions d’establiments hotelers
b) Dimensions dels reservats annexos i condicions
higienicosanitàries:
b.1) La superfície mínima dels reservats annexos, per a
l’habitació i el bany, serà de sis (6) metres quadrats.
b.2) L’alçada mínima serà de dos-cents cinquanta (250)
centímetres.
b.3) Tant els paraments, com l’equipament i el mobiliari hauran
de ser de neteja i desinfecció fàcil.
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