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constituir-se en qualsevol de les formes establertes en l’article 13
del Decret 308/1982, de 26 d’agost, pel qual s’aprova el
reglament per al desenvolupament i l’aplicació de la Llei 9/1981,
de 18 de novembre sobre protecció de la legalitat urbanística.
3. L’import de la fiança es retornarà un cop obtinguda la llicència
de primera ocupació, o en el cas que aquesta no sigui necessària,
un cop finalitzades les obres, sempre que s’hagin acomplert
satisfactòriament les obligacions que aquesta garantia, prèvia
sol·licitud per escrit del promotor de les mateixes.
Article 6è bis. Termini d’execució d’obres, pròrroga i caducitat
1. Les obres de nova construcció o instal·lació i rehabilitacions
integrals disposaran d’un any per iniciar les obres i tres per
finalitzar-les, comptats ambdós des de la data de la notificació de
la llicència a l’interessat.
2. Si es preveu que no es començarà o no es finalitzarà les obres
de l’apartat anterior, dins del terminis estipulats, l’interessat
haurà de sol·licitar la corresponent pròrroga per escrit, amb una
antel·lació d’un mes a la finalització dels terminis inicialment
concedits.
3. En aquest sentit, tenen dret a obtenir una única pròrroga tant
del termini de començament com del termini d’acabament de les
obres, per la meitat del termini de que es tracti, sempre i quan la
sol·liciteu d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els
terminis establerts.
4. Les obres menors disposaran d’un any, tant per iniciar com per
acabar-les, amb caràcter improrrogable.
5. En els supòsit no previstos en els apartats anteriors, el termini
d’execució de les obres es determinarà per l’òrgan competent per
atorgar la llicència municipal urbanística.
6. Transcorreguts aquests terminis concedits sense haver
finalitzat les obres, es considerà la llicència caducada i se n’haurà
de sol·licitar una de nova, havent de satisfer les taxes que
corresponguin.
Article 6è ter. Obligació de cessió gratuïta de terrenys
1. Per la validesa de la llicència d’obres, l’interessat, mitjançant
una compareixença, haurà de comprometre’s a garantir la cessió
efectiva dels terrenys classificats com avial efectuant la
corresponent reducció de superfície de la finca privada en la
inscripció registral de la finca en el registre de la propietat.
2. Per atorgar llicència en parcel·les incloses en sectors de
planejament, és necessari haver formalitzat les cessions gratuïtes
i lliures de càrregues dels terrenys qualificats com a vials, zones
verdes i/o equipaments, inclosos en el sector.
Article 10è bis. Inspecció municipal
1. Durant l’execució de tota classe d’obres i d’ocupació de la via
pública, els serveis tècnics municipals podran examinar els
treballs sempre que ho considerin convenient o ho ordeni
l’autoritat competent. Aquest serveis també podran ordenar les
mesures necessàries per a garantir l’absència de risc o perill a
persones o béns.
2. La inspecció comprendrà tots els aspectes relacionats amb
l’obra, fins i tot la presa de mostres, si s’escau.
3. El titular d’una llicència, personalment o a través de persona
que el representi i el director facultatiu de l’obra estan obligats a
assistir als actes d’inspecció que siguin citats a l’efecte. En cas
d’incompliment d’aquests deures, el servei corresponent en
donarà compte a l’autoritat municipal que iniciarà les accions
administratives i o judicials que corresponguin d’acord amb la
normativa vigent.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
Reguladora de la taxa per l’accés motoritzat al medi natural
del municipi de Les Valls de Valira
Article 6. Quota tributària
2.1 Es modifiquen les següents tarifes :
Per cada km/dia ............................................................0,20 euros
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4. Per particulars, llevat veïns del municipi, que accedeixin al
medi natural amb grups de més de 5 vehicles a motor, els hi serà
d’aplicació les tres tarifes de l’apartat 2.1 d’aquesta ordenança.
ORDENANÇA FISCAL NÚM 22
Reguladora de l’ús de mitjans electrònics
Exposició de motius
El desenvolupament tecnològic en el camp de la informació i la
comunicació de les darreres dècades possibilita com mai en la
història de la humanitat fer realitat una administració més eficaç
i més eficient en la producció i prestació de serveis als ciutadans,
i també, més transparent i participativa; en definitiva, més
democràtica, de conformitat amb els postulats i principis
constitucionals sobre l’actuació administrativa.
L’Ajuntament de Les Valls de Valira persegueix l’objectiu
d’assolir un ús efectiu de les eines electròniques per tal de
millorar les tasques i serveis que té encomanats, facilitar les
relacions amb els ciutadans, les empreses i les altres
administracions i entitats i, en definitiva, propiciar un millor
exercici dels seus drets i deures.
L’impuls de l’administració electrònica es fonamenta en l’article
45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú,
al mateix temps que estableix el règim jurídic de l’ús dels mitjans
electrònics en l’àmbit de les administracions publiques, així com
en l’article 70 bis 3r de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del Govern local.
La present ordenança regula l’ús de les eines electròniques en
l’activitat administrativa municipal, i, en especial, en l’actuació
procedimental.
CAPÍTOL PRIMER
Disposicions generals
Article 1. Àmbit d’aplicació subjectiu
Resten subjectes a la present ordenança:
a) L’Administració de l’Ajuntament de...
b) Els seus ens de dret públic depenents
Article 2. Objecte
1. Aquesta ordenança té per objecte establir el règim jurídic de la
utilització dels mitjans electrònics en el desenvolupament dels
serveis i actuacions de l’administració municipal, en l’exercici de
llurs competències, així com en les seves relacions internes i
externes.
2. L’ordenança es dicta a l’empara de la potestat
d’autoorganització municipal reconeguda en les lleis, de la
potestat de desplegament reglamentari i en virtut del què disposa
l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i l’article 70 bis 3r de la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del Govern local.
3. La utilització dels mitjans electrònics se sotmet a les
limitacions establertes a la Constitució, la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i a la resta de l’ordenament
jurídic, amb ple respecte als drets que els ciutadans tenen
reconeguts. En especial, s’haurà d’actuar de conformitat amb
l’article 18.4 de la Constitució, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei
5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades, i la resta de normes específiques que regulen el
tractament de la informació.
Article 3. Principis generals d’actuació
1. L’actuació de l’administració municipal en matèria
d’administració electrònica estarà informada pels principis
generals següents:
1.1. Principi d’impuls dels mitjans electrònics per a una major
eficàcia i eficiència de l’actuació administrativa. S’impulsarà l’ús
dels mitjans electrònics tant en les actuacions internes com
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