AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 12/2010 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2010
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Data de celebració:
Forma de convocatòria:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora de finalització:
Hi assisteixen:
Alcalde-President:
Tinents d’Alcalde:

Regidors:

Secretari:
Cap de Serveis Municipals:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
12/2010
29 DE NOVEMBRE DE 2010.
Decret d’Alcaldia núm.: 184/2010, de 25 de
novembre
Sala de Plens de l’Ajuntament.
18:30 hores
19:00 hores

Il·lm. Sr. Oscar Bosch Pujol
Sr. Pere Muñoz Hernández
Sr. Ramon Sabaté Arqué
Sra. Carolina Rofes Casas
Sr. Ferran Albiac Viñolas
Sr. Joan Josep Mauri Hierro
Sra. Rita Maria Costa Puey
Sr. Jaume Masip Llop
Sra. Neus Guiu Cervelló
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez
Sr. Pau Llecha Cervelló
Sr. Luis Martín Montull
Sr. Josep Viñado Pujol

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació inicial del Reglament del cementiri municipal.
3. Aprovació inicial Ordenança reguladora dels règims d’intervenció
administrativa de les activitats i instal·lacions.
4. Aprovació inicial Ordenança reguladora del soroll i les vibracions.
5. Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica.
6. Aprovació adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
7. Aprovació Pla de Protecció Civil municipal-Manual d’actuació per a
inundacions (INUNCAT)
8. Assumptes sobrevinguts.
9. Despatx oficial i informes diversos.
10. Precs i preguntes
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Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió en
primera convocatòria, per la qual cosa el president declara oberta la sessió.
*************************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es sotmeten a aprovació la següent acta de Ple:
Acta núm.: 10/2010, corresponent a la sessió ordinària de 26
d’octubre de 2010.
No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per
UNANIMITAT DELS VOTS DELS MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 11 VOTS A
FAVOR, QUE SUPOSEN LA MAJORIA ABSOLUTA DEL NOMBRE LEGAL DE
MEMBRES DEL MATEIX, de conformitat amb l’establert en l’article 91.1 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats
Locals, (RD 2568/86, de 28 de novembre).
-

*************************************************
2. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Antecedents:
1.- El cementiri municipal de l’Ajuntament de Flix és un bé de domini públic, la
titularitat, conservació i manteniment del qual correspon a l’Ajuntament.
2.- Per tal de garantir la bona gestió del cementiri municipal en particular i dels
serveis funeraris en general, l’Ajuntament considera necessari redactar un
Reglament que en reguli els aspectes relacionats amb aquesta matèria.
Fonaments de Dret:
1.- L’aprovació de les Ordenances i Reglaments locals obeeix a la facultat
reglamentària i d’autoorganització que reconeix la Llei 7/1985 de 2 d’abril
de Bases de Règim Local (LRBRL) i el 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 (TRLMRL). En aquest sentit, el municipi té atribuïda aquesta
potestat, en la seva qualitat d’administració pública de caràcter territorial
i dins l’àmbit de les seves competències, que s’exerceix a través de
l’aprovació de disposicions de caràcter general. El procediment per a
l’aprovació dels Reglaments locals ve determinat bàsicament per l’art. 49
de la LRBRL i, en desenvolupament d’aquest precepte de caràcter bàsic,
pels arts 60 i ss. del Reglament d’Obres, activitats i serveis aprovat per D.
179/1995, de 13 de juny, (ROASEL).
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2.- L’article 236 TRLMRL reconeix l’aprovació dels Reglaments i
Ordenances com un dels mitjans per a intervenir en l’activitat local que,
en tot cas, s’ha de sotmetre sempre als principis, de legalitat, igualtat,
proporcionalitat i congruència amb els motius i els fins que justifiquen la
potestat reglamentària i el respecte a la llibertat individual.
3.- L’art. 22 de la LBRL en el seu punt 2.d) reconeix com a competència del
ple municipal la facultat d’aprovació dels reglaments i ordenances locals i
en el mateix sentit es pronuncia l’art. 65 del ROASEL. Aquesta
competència és indelegable per aplicació del nº 1 del mateix precepte
legal en relació al nº 4 del precepte bàsic.
4.- L’art. 58 del ROASEL estableix que les disposicions de caràcter general
aprovades pels ens locals, se sotmeten a la resta d’ordenament jurídic i
són d’aplicació directa d’acord amb els principis de competència i
jerarquia. L’art. 62 del mateix text legal estableix el mateix procediment
per l’aprovació de les ordenances locals com per la seva modificació.
Aquest procediment és el que es preceptua a l’art. 178 del TRLMRL.
Tenint en compte que la competència per a l’aprovació d’Ordenances i
reglaments municipals és del Ple, atenent al que disposa l’art. 175 ROASEL,
es proposa l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Reglament del cementiri municipal,
que figura com annex al present acord.
SEGON.- OBRIR un període d’informació pública de l’acord anterior,
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al BOPT, DOGC, diari de
comunicació d’àmbit provincial, tauler d’anuncis de la corporació, i, pàgina
web de l’Ajuntament de Flix, (www.flix.cat), pel termini mínim de trenta
dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i de suggeriments.
TERCER.- CONSIDERAR elevat automàticament a l’aprovació definitiva el
Reglament, en el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments a
l’aprovació inicial. En aquest cas es procedirà immediatament a la
publicació íntegra del text del reglament al BOP en la forma que estableix
l’art. 66 de ROASEL, juntament amb la tramesa del text a la Subdelegació
del Govern central a Catalunya i a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- FACULTAR l’alcalde per tal que pugui dictar tots els actes
precisos per l’efectivitat dels presents acords i, en especial, aquell pel qual
es declari formalment l’aprovació definitiva del Reglament per absència
d’al·legacions i en compliment del punt primer d’aquest acord.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS A FAVOR.

ANNEX
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REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Fonament Legal
És

fonament

legal

del

present

Reglament

les

facultats

que

confereix a aquest Ajuntament la normativa vigent, en particular els
articles 25.2.j) i 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, exercitant la potestat normativa que regula
l'article 84.1 del citat text legal.

Article 2. Objecte
L'objecte del present Reglament és la regulació del Cementiri
Municipal de Flix, el qual té la consideració de bé de domini públic
adscrit a un servei públic, en compliment del deure control sanitari dels
cementiris i de policia sanitària mortuòria regulats a l’article 26 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local i la resta
de normativa aplicable en la matèria.

Article 3. Règim de Gestió del Cementiri Municipal
El cementiri es gestiona directament per l'Ajuntament i pel
departament

de

Sanitat

i

Seguretat

Social

de

la

Generalitat

de

Catalunya.
Conforme al disposat en la Llei de Bases del Règim Local, l'adreça
del servei correspon a l'Ajuntament, sense perjudici que la mateixa
pugui delegar la gestió en un Regidor.
Per l'Ajuntament s'adscriurà a un funcionari municipal pertanyent
a la Subescala Tècnica d'Administració General o bé Subescala de
Gestió, que assumirà l'adreça del cementiri.
En la plantilla municipal es determinarà el nombre de treballadors
que queden adscrits al servei amb determinació per a cadascun d'ells de
les funcions a realitzar.
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Article 4. Horari d’Obertura i Tancament
L'horari del cementiri serà el següent:
De dilluns a diumenge :
— Des de l’1 de maig fins el 30 de setembre, de 8 del matí fins a
les 9 del vespre.
— Des de l’1 d’octubre fins el 30 d’abril , de 9 del matí fins a les 6
de la tarda.
L'horari d'obertura s'exposarà en un lloc visible i podrà ser variat
per l'Ajuntament sobre la base de les necessitats del Municipi.

Article 5. Pla General del Cementiri
En l'accés al recinte constarà un plànol general del cementiri, en
el qual es plasmaran totes les dependències existents i la distribució
que s'ha realitzat del mateix per zones.
En l'interior del cementiri es collocarà l'oportuna senyalització
vertical i horitzontal perquè en tot moment els visitants que accedeixin
en vehicles particulars o a peu puguin fer-lo sense obstacles i de forma
directa cap al lloc al que es dirigeixin.
Quan el servei així ho requereixi, per l'Ajuntament o per la
delegació del servei es podran imposar limitacions d'accés a vehicles.

Article 6. Llibre Registre del Cementiri
Cada cementiri ha de dur un llibre-registre on s'anotaran totes les
inhumacions i les exhumacions que es realitzin, amb especificació de la
data de realització, del nom del difunt o del titular de la resta del lloc
concret d'inhumació i distingint si la causa de defunció és del grup I o
II, d’acord amb la classificació continguda a l’article 8 del Decret
2274/1977, 2263/1974, pel qual s'aprova el Reglament de Policia
Sanitària Mortuòria i l’article 8 del Decret 297/1997, pel qual:
-El Grup I comprèn:
1) Els cadàvers de les persones la causa de defunció de les quals
representi un perill sanitari com és el còlera, verola, carboncle i
aquelles altres que es determinin en virtut de Resolució de la Direcció
General de Sanitat, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat. Per Ordre del
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conseller de Sanitat i Seguretat Social es poden establir altres causes
de mort que pel fet de representar un perill sanitari facin convenient la
seva inclusió en aquest grup de classificació.
Així

mateix,

seran

considerats

cadàvers

potencialment

infecciosos, aquells que per circumstàncies epidemiològiques concretes,
determini l'Alcalde o el director general de Salut Pública, si l'abast
territorial d'aquestes circumstàncies excedeix del terme municipal.
2) Els cadàvers contaminats per productes radioactius.
-El Grup II inclou els de les persones mortes per qualsevol altra
causa, no inclosa en el grup I.

TÍTOL II. DEPENDÈNCIES MORTUÒRIES

Article 7. Cementiris
El cementiri ha de contar amb nínxols, sepultures i columbaris
suficients, adequant-se a la població. La seva capacitat es calcularà en
funció del nombre de defuncions ocorregudes en el terme municipal
durant els últims vint anys. Cada cementiri ha de disposar d'un nombre
de sepultures que possibiliti fer-se càrrec dels soterraments que es
prevegin per als deu anys següents a la seva construcció i de terreny
suficient per a poder incrementar aquest nombre de sepultures segons
les necessitats previstes per als pròxims vint-i-cinc anys.

Article 8. Condicions del Cementiri
1. El cementiri es mantindrà en les millors condicions possibles i
en bon estat de conservació.
Els cementiris han de disposar necessàriament, a més del nombre
corresponent de sepultures, de les següents installacions:
a) Un local destinat a dipòsit de cadàvers. Aquests dipòsits poden
ser utilitzats com

sales d'autòpsies quan reuneixin les condicions

previstes a continuació:
-Terra

i

parets

de

material

impermeable,

de

fàcil

neteja

i

desinfecció. La unió de l'envà i del sòl i dels envans entre si ha de ser
arrodonida. El sòl ha de tenir un pendent superior al 1% en direcció a
un desguàs.
www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX

AJUNTAMENT DE FLIX

-Una taula d'acer inoxidable o d'altre material impermeable de
fàcil neteja i desinfecció, amb desguàs i aigua freda i calenta.
-Eines necessàries per a la realització de la intervenció i material
per a la seva desinfecció.
-Serveis sanitaris, vestidor i dutxes d'ús exclusiu per al mèdic
forense i el personal auxiliar que efectuï l'autòpsia, independent i annex
a la sala d'autòpsia.
b)

Un

sector

destinat

al

soterrament

de

restes

humanes

procedents d'avortaments, d'intervencions quirúrgiques i de mutilacions
i de criatures abortives.
c) Una ossera general destinada a recollir les restes provinents de
les exhumacions.
d) Un forn destinat a la destrucció de peces de roba i altres
objectes, que no sent restes humanes, procedeixin de l’evacuació i
neteja de sepultures.
e) Installacions d'aigua i serveis higiènics.
2. Les dimensions mínimes internes dels nínxols han de ser de
0,90 m d'ample, 0,75 m d'altura i 2,60 m de profunditat. Les d'infants
de 0,50 m per 0,50 m amb una profunditat de 1,60 m.
El sòl dels nínxols ha de tenir un pendent mínim de 1%, cap a
l'interior.
3.

L’enterrament

directament

a

terra

queda

subjecte

a

les

condicions següents:
a) Fondària mínima de de 2 metres.
b) Terreny amb una permeabilitat suficient o permeabilitzat per
una capa de sauló de 40 cm de gruix.
4. Per a la construcció de nínxols i l’enterrament directament a
terra han d'utilitzar-se sistemes que assegurin una certa estanqueïtat
de la seva estructura i al mateix temps, permetin la suficient ventilació
per porositat. El sistema ha d'evitar la sortida a l'exterior de líquids i
olors i facilitar la destrucció del cos, aïllant totalment aquest procés del
mitjà, per raons sanitàries i d'higiene.
Els nínxols que integren els blocs de nínxols, les fosses, les
tombes, els mausoleus i els panteons han de complir els requisits
establerts en els apartats anteriors d'aquest article.
www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX

AJUNTAMENT DE FLIX

En cap cas es poden construir nínxols nous sobre uns altres ja
existents, tret que aquesta construcció respongui a una segona fase
prevista en el projecte original.

Article 9. Tanatori
És l'establiment funerari degudament autoritzat com lloc d'etapa
intermèdia del cadàver entre el lloc de defunció i la destinació final.
Disposaran d'un Llibre Registre en el qual s'anotaran per ordre
cronològic

i

permanentment

actualitzat

tots

els

serveis

prestats,

constant les següents dades:
— Identificació del mort.
—

Permanència

del

cadàver

en

l'establiment

amb

indicació

expressa de data i hora.
— Tractament tanatopràxic que s'ha sotmès al cadàver, amb
identificació del personal que ho ha practicat i responsable tècnic del
mateix.

Article 10. Condicions del Tanatori
El tanatori s'estableix en edifici aïllat i compte amb les següents
installacions:
— Sala destinada a l'exposició de cadàvers que ha de contar, com
a mínim, de dues estades incomunicades entre si, una per a l'exposició
del

cadàver

i

altra

per

al

públic,

separades

per

una

vidriera

impracticable que permeti la visió directa del cadàver.
— Sala destinada a la realització de tanatopràxia amb ventilació
directa

o

forçada,

parets

llises

de

revestiment

rentable

i

sòl

impermeable amb desguàs. Estarà dotada de lavabo amb dispositiu
d'acció no manual, taula de treball impermeable de fàcil neteja i
desinfecció i càmera frigorífica per a la conservació de cadàvers.
— Lavabos annexos a la sala de tanatopràxia per a ús exclusiu
del personal, que incloguin inodor, rentamans i dutxa.
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Article 11. Conducció i Trasllat
1. La conducció i trasllat de cadàvers no necessitarà autorització
sanitària, excepte en els casos enumerats en el grup I de l'article 23
d'aquesta Ordenança.
2. La conducció de cadàvers ha d'efectuar-se en:
a) Vehicles automòbils proveïts de la corresponent autorització
per a la prestació de serveis de transport funerari.
b) Furgons de ferrocarril de les característiques que assenyalin
els organismes competents.
c) Vaixells i avions d'acord amb les disposicions vigents i les
normes que estableixen els convenis internacionals i les quals exigeixen
les companyies de navegació marítima i aèria.
d) Qualsevol altre mitjà que pugui ser autoritzat per l'autoritat
sanitària competent. La competència per a atorgar aquesta autorització
correspondrà a l'alcalde del municipi corresponent quan la destinació
final del cadàver sigui la pròpia localitat de defunció, i el delegat
territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social de l'àmbit
corresponent quan hagi de ser inhumat o incinerat en altre municipi que
el de defunció.
3. Durant l'itinerari no es poden establir etapes de permanència
en llocs públics o privats.
La conducció d'un cadàver per via aèria requereix que amb
caràcter previ, es procedeixi al seu embalsamament.

TITOL III. SERVEIS

Article 12. Serveis
El servei municipal de cementiri:
— Efectuarà les previsions oportunes perquè disposi en tot
moment dels suficients llocs de soterrament.
—

Proposarà

a

l'òrgan

municipal

competent

l'aprovació

o

modificació de les normes del servei.
— Realitzarà la cura, neteja i condicionament del cementiri.
— Efectuarà la distribució i concessió de parcelles i sepultures,
distribuint el cementiri entre els diferents usos, en ordre rigorós.
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— Gestionarà la percepció de drets i taxes que procedeixin per
l'ocupació de terrenys i prestació de tot tipus de serveis, regulades en
la corresponent Ordenança fiscal.

— Durà el registre de soterraments en un llibre paginat i segellat, tenint
present el disposat a la normativa de Protecció de Dades, en concret, la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
— Garantirà que els soterraments que s'efectuïn en el cementiri
municipal es realitzin sense discriminació per raons de religió ni per
qualssevol altres.
— Organitzarà de la forma més adequada el servei de vetlla dels
cadàvers.

TÍTOL IV. DEL DRET FUNERARI

Capítol I. Del dret funerari en general

Article 13. El dret funerari
1. El dret funerari és una concessió administrativa que neix per
l’acte d’atorgament i pagament dels drets que determini l’Ordenança Fiscal,
i implica l’autorització d’ús privatiu d’una part del domini públic (sepultura)
pel dipòsit de cadàvers o restes.
2. L’exercici del dret funerari queda subjecte a les facultats i
obligacions establertes en el títol de la concessió i en aquest reglament on
es determina el règim jurídic i les peculiaritats de l’exercici d’aquest dret
real administratiu.
3. L’Ajuntament de Flix és el titular del domini sobre les sepultures.

Article 14. Titulars del dret funerari
El dret funerari es registrarà:
a)

A nom personal i individual que serà:
−

El del propi peticionari, o el del seu successor legal no

admetent-se titularitats en pro indivís.
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−

En el cas d’existir el llegat d’usdefruit, el títol figurarà a

nom de l’usufructuari, sense perjudici de fer-hi constar, també, el
nom del titular del dret.
−

El del beneficiari, si s’escau, en el moment de la defunció

del titular.
b)

A nom de comunitats religioses, establiments benèfics o

hospitals amb domicili fiscal al municipi i reconeguts com a tal per
l’Administració, per a ús exclusiu dels seus membres, beneficiaris o
acollits.

Article 15. Adjudicació
1. L’adjudicació del dret funerari es realitzarà seguint els criteris
següents:
a)

Si el número de sollicituds és igual o inferior al de les

sepultures disponibles, el dret funerari s’atorgarà ajustant-se al rigorós
ordre de presentació de les peticions i seguint l’ordre de numeració del
Cementiri.
b)

Si no hi ha disponibilitat suficient de sepultures d’acord

amb el que determini l’Ajuntament, es convocarà concurs públic per a la
seva

adjudicació.

No

obstant

això,

el

dret

funerari

s’atorgarà

preferentment a aquell que es faci càrrec de la immediata defunció
d’una persona.
c)

Es valorarà per a l’adquisició la necessitat i el fet de ser

ciutadans/es del municipi.
2. Podran optar a la primera adjudicació de la concessió del dret
funerari:
a)

Les persones físiques que es trobin en plena possessió de

la seva capacitat jurídica i d’obrar i no estiguin afectats per cap de les
causes d’incapacitat i/o incompatibilitat previstes a la legislació vigent.
b)

Les comunitats o associacions religioses o establiments

assistencials o hospitalaris, legalment constituïdes i domiciliades a Flix,
per a l’ús exclusiu dels seus membres o dels seus beneficiaris o acollits.

Article 16. Pagament de les taxes municipals
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Els adjudicataris dels drets funeraris hauran de satisfer el cànon que
estableix l’Ordenança Fiscal per cada tipus de sepultures, com a condició
prèvia a la formalització de les concessions. Així mateix, en el seu cas,
vindran obligats a collaborar a la conservació del cementiri mitjançant el
pagament anual dels drets que l’Ajuntament pugui establir per a la
conservació de les sepultures, que seran fixats en l’Ordenança Fiscal
corresponent. Si un tercer paga els drets o taxes deguts, beneficiarà els
que siguin titulars, els legítims successors, o el beneficiari.

Article 17. El títol del dret funerari
1. El dret funerari sobre sepultures es garantirà per l’expedició d’un
títol nominatiu que serà inscrit en el Registre General de Sepultures.
2. El títol del dret funerari contindrà les següents dades:
a)

Identificació de la sepultura amb indicació de si és nínxol,

tomba, ossera, panteó o mausoleu o columbari.
b)

Data de la concessió del dret, caràcter del mateix, el seu

venciment i, si s’escau, les pròrrogues i drets econòmics satisfets.
c)

Nom, cognoms, adreça i número de DNI, passaport o NIE

del titular del dret funerari actual.
d)

Nom, cognoms, adreça i numero de DNI, passaport o NIE

del beneficiari designat, si n’és el cas, per mort del titular.
e)

Nom, cognoms, adreça i numero de DNI, passaport o NIE

de l’usufructuari del dret funerari.
f)

Nom i cognoms dels cadàvers o restes que hagin estat

inhumats, exhumats o traslladats i data de dites operacions.
3. Per l’expedició de títols funeraris, o de duplicats del mateix, es
podrà exigir les taxes, que legalment estiguin previstes en les Ordenances
municipals.

Article 18. Deteriorament, errors i sostracció del títol
1. Quan un títol sofrís deteriorament es podrà canviar per un altre
d’igual, a nom del mateix titular. Els errors en el nom o altres dades que
s’adverteixin als títols funeraris es corregiran a instància del seu titular,
prèvia la seva justificació i comprovació.
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2. En el cas de sostracció o pèrdua del títol i sempre prèvia
sollicitud per escrit es procedirà de la forma següent:
a)

Si el sollicitant és el propi titular del dret funerari se’l

lliurarà el corresponent duplicat, prèvia comprovació dels documents
corresponents.
b)

Si el sollicitant no és el titular del dret funerari caldrà que

acrediti el seu dret a inscriure la concessió al seu nom mitjançant la
prova documental que correspongui.
c)

Si el sollicitant no és el titular del dret funerari i no pot

acreditar el seu dret a inscriure’l al seu nom es procedirà d’acord amb el
procediment establert a les transmissions provisionals.

Capítol II. Concessió del dret funerari

Article 19. Classes
La concessió del dret funerari es classifica en:
a)

Concessió de caràcter permanent, regular o per temps

determinat.
b)

Concessió

de

caràcter

provisional,

temporal

o

en

arrendament.

Article 20. Concessió de caràcter permanent
1. Les concessions de caràcter permanent atorguen al particular, de
forma exclusiva i excloent, un dret real administratiu consistent en l’ús
privatiu de la sepultura per un període de 50 anys, durant el qual disposarà
d’un dret exclusiu sobre la sepultura.
2. La concessió d’ús sobre mausoleus i panteons de construcció
particular, únicament poden ser de caràcter permanent i les construccions
revertiran a l’Ajuntament al finalitzar el seu termini.
3. El primer atorgament de les concessions de caràcter permanent
es farà atenent a la disponibilitat de sepultures lliures. L’Ajuntament podrà
denegar-les de forma raonada quan les disponibilitats siguin inferiors al 5%
del total existent, dins cada grup o tipus de sepultura.
4. La transmissió de la concessió permanent es realitzarà en la
forma i procediment establert en aquest reglament.
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Article 21. Concessions de caràcter temporal
Les concessions de caràcter temporal atorguen al particular, de forma
exclusiva i excloent, un dret real administratiu consistent en l’ús privatiu de la
sepultura per un període de 10 anys.
Transcorregut aquest termini l’Ajuntament requerirà al titular perquè
deixi lliure i vàcua la sepultura, posant-la de nou a disposició de l’Ajuntament.
El titular de la sepultura podrà optar entre:
a)

Exhumar les restes de la sepultura, deixant-la lliure i a

disposició de l’Ajuntament.
b)

Sollicitar una nova concessió temporal per deu anys,

pagant els drets corresponents.
c)

Sollicitar un canvi de concessió temporal a concessió

permanent. En aquest cas la concessió permanent tindrà una durada de
40 anys, tota vegada que el titular ja ha gaudit de la concessió temporal
durant 10 anys.

Article 22. Concessió de caràcter provisional
1. Les concessions de caràcter provisional atorguen al particular l’ús
privatiu de la sepultura de forma transitòria.
2. Aquestes concessions s’atorguen:
a)
sepultura

En el cas d’impossibilitat d’inhumació d’un cadàver en la
a

causa

de

no

haver

transcorregut,

des

del

darrer

enterrament que s’hi hagi efectuat, el període de 3 anys, o de 5 anys si
la defunció hagués esdevingut per malaltia infecciosa es facilitarà una
altra sepultura de concessió temporal. Transcorregut el termini indicat i
sense causes que justifiquin la seva pròrroga, es traslladarà el cadàver
o despulles al primer nínxol o sepultura. El cost del trasllat anirà a
càrrec de l’interessat.
b)

En el cas de les transmissions provisionals s’atorgarà una

concessió temporal sobre la sepultura, d’acord amb el que disposen els
articles 21 i 22 d’aquest reglament.
3. Les concessions provisionals són intransmissibles.

Capítol III. Transmissió del dret funerari
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Secció Primera. De la transmissió del dret funerari en general

Article 23. Transmissió
Les sepultures i qualsevol tipus de construcció pública o particular que
hi hagi en el cementiri es consideren béns fora de comerç. Per tant, no podran
ser objecte de transmissió onerosa de cap classe. Només seran vàlides les
transmissions en la forma prevista en aquest reglament.
El dret funerari sobre les sepultures és transmissible sempre que hi hagi
una intervenció i autorització municipal, i previ pagament de la taxa establerta
en l’ordenança fiscal.
Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran la duració
del termini de la concessió atorgada, ni el de les seves pròrrogues i es
classifiquen en:
a)

Transmissions del dret funerari mortis causa.

b)

Transmissions del dret funerari inter vivos.

c)

Transmissions provisionals.

Secció Segona. Transmissió del dret funerari mortis causa

Article 24. Formes de la transmissió del dret funerari mortis
causa
La transmissió del dret funerari en el moment de la mort del seu titular
es podrà fer:
1. Per successió testamentària o ab intestato.
2. Per designació de beneficiari.

Article 25. Successió testamentària o ab intestato
1. S’obrirà la successió per testament o per llei en els casos
següents:
a)

A falta de beneficiari, si del certificat del Registre

d’Últimes Voluntats en resultés l’existència de testament, es procedirà
d’acord amb les disposicions del testador i es durà a terme la
transmissió a favor de l’hereu designat, del legatari o de l’usufructuari,
en el seu cas.
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b)

A

falta

de

beneficiari

designat

i

de

successió

testamentària, es transmetrà el dret funerari per l’ordre de successió
establert per la legislació civil.
2. El dret d’usdefruit de tota classe de sepultures es cancellarà a la
mort de l’usufructuari en que es consolidarà la nua propietat a favor de
l’hereu i dels seus successors.
3. Si s’hagués disposat l’herència a favor de diversos hereus, els
drets sobre la sepultura seran deferits a qui d’entre ells designin. En el cas
de no aconseguir-se la dita majoria, en el termini de tres mesos a partir de
l’acceptació, s’atribuirà la titularitat al més gran dels hereus i, en el cas que
no accepti, s’atorgarà al que el segueixi per edat, i així successivament.
4. La sollicitud de transmissió del títol a favor de l’hereu del titular
es realitzarà en el termini màxim de 5 anys des de la mort del titular del
dret funerari. A aquests efectes i, en aquest termini, es compareixerà
davant l’Ajuntament amb el títol corresponent i els altres documents
justificatius del dret a la transmissió:
a)

Si el sollicitant és l’hereu testamentari haurà d’aportar:
−

Certificat de defunció del titular.

−

Ultimes voluntats.

−

Acceptació de l’herència.

b)

Si el sollicitant és l’hereu ab intestat haurà d’aportar:
−

Certificat de defunció del titular.

−

Declaració d’hereu ab intestato.

−

Acceptació de l’herència.

Article 26. El beneficiari
1. El beneficiari és la persona física o jurídica designada per adquirir
la condició de titular del dret funerari a la mort del seu titular. Fins
aleshores, el beneficiari no pot gaudir dels drets que atorga aquest
reglament als titulars dels drets funeraris i, en conseqüència:
a)

Si el beneficiari premor al titular, el benefici quedarà

extingit.
b)

Si el beneficiari mor amb posterioritat al titular sense

acceptar el benefici, el seu dret adquirit es diferirà a favor dels seus
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hereus si exerceixen el dret en el termini d’un any a comptar des de la
mort del titular.
c)

Transcorregut el termini d’un any des de la mort del

titular sense que el beneficiari o els seus hereus hagin sollicitat el canvi
de nom, el benefici quedarà extingit però el dret funerari continuarà
vigent i formarà part del patrimoni del titular.
2. Només poden ser beneficiàries les persones següents:
a)

Sepultures en general:
−

El cònjuge.

−

Parents amb línia directa i en collateral fins al quart grau

i fins el segon grau per afinitat.
−

Persones que acreditin llaços afectius o de convivència

mínima de dos anys amb el titular immediatament anteriors a la
transmissió.
−

Hospitals,

entitats

benèfiques

o

religioses

amb

personalitat jurídica.
b)

Mausoleus i panteons de construcció particular:
−

El cònjuge.

−

Els parents del titular amb línia directa i en collateral fins

el quart grau, i fins el segon grau per afinitat.
3. La designació del beneficiari es realitzarà pel titular del dret
funerari en qualsevol moment, davant l’Ajuntament i, exclusivament en la
forma prevista per aquest reglament. El titular compareixerà en el servei i
subscriurà l’oportuna declaració on es consignaran:
a)

Les dades de la sepultura.

b)

El nom, cognoms, domicili i DNI del beneficiari.

c)

La data del document.

La designació constarà en el Registre General de Sepultures i en el
títol del dret funerari. En el cas de designar més d’un beneficiari s’haurà de
determinar l’ordre de preferència sense que es puguin nomenar beneficiaris
en

pro

indivís.

La

designació

de

beneficiari

podrà

modificar-se

successivament, sent vàlida l’última designació efectuada.
4. La

revocació

del

beneficiari

es

podrà

realitzar

davant

l’Ajuntament o per testament. La revocació per testament no modificarà la
designació del beneficiari realitzada davant l’Ajuntament a no ser que es
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faci constar la identificació expressa i concreta de la sepultura i s’atribueixi
a persona diferent del

beneficiari. Si

per testament s’ha designat

beneficiaris en pro indivís s’aplicaran les normes de diferiment previstes en
aquest reglament.
5. La sollicitud de transmissió del títol a favor del beneficiari
designat o dels seus hereus testamentaris es realitzarà en el termini d’un
any des de la mort del titular del dret funerari. A aquests efectes i en
aquest

termini,

es

compareixerà

davant

l’Ajuntament

amb

el

títol

corresponent i els altres documents justificatius del dret a la transmissió:
a)

Si el sollicitant és el beneficiari:
−

Títol del dret funerari on hi consti el nom del beneficiari.

−

Certificat literal de defunció del titular.

−

Relació de parentiu, si s’escau.

−

Últimes voluntats del titular.

b)

Si s’hagués produït el desés del beneficiari, els seus

hereus podran sollicitar la transmissió al seu favor aportant, a més dels
documents anteriors, els següents:
−

Certificat literal de defunció del beneficiari.

−

Ultimes voluntats del beneficiari.

La transmissió no serà efectiva si no s’acredita la relació de parentiu
o de convivència en el moment de la defunció del titular i, en el seu cas, del
beneficiari. Les designació a favor del cònjuge es presumeix revocada en el
cas de nullitat, separació o divorci posteriors a l’atorgament del benefici.

Secció tercera. Transmissió del dret funerari inter vivos

Article 27. Titulars de la transmissió del dret funerari inter vivos
La cessió a títol gratuït del dret funerari sobre nínxols, tombes i osseres
per acte inter vivos podrà ser:
a)

A favor del cònjuge.

b)

A favor de parents del titular amb línia directa i collateral

fins al quart grau, i fins el segon grau per afinitat.
c)

A favor de persones que acreditin llaços afectius i de

convivència mínima de dos anys amb el titular immediatament anteriors
a la transmissió.
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d)

A

favor

d’hospitals,

entitats

benèfiques

o

religioses

domiciliades al municipi i amb personalitat jurídica segons les lleis.
En els casos de mausoleus i panteons de construcció particular s’han de
transmetre a l’Ajuntament de Flix.

Article 28. Formes de transmissió
La cessió a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures, per a que
sigui vàlida i tingui efectes administratius, haurà de complir el següents
requisits:
1.

Que el cessionari reuneixi els requisits subjectius prevists

en aquest reglament.
2.

Que l’Ajuntament autoritzi expressament i, amb caràcter

previ, la cessió gratuïta.
3.

Que es formalitzi la cessió, entre l’adjudicatari i el

cessionari, en escriptura pública.
4.

Aquesta escriptura serà aportada a l’Ajuntament de Flix

en el termini de tres mesos des de la notificació de l’autorització inicial.
La

falta

d’autorització

administrativa

definitiva

de

les

cessions

realitzades en document privat o públic només determina la ineficàcia del
contracte de cessió davant l’Ajuntament de Flix, ja que entre el contractista
cedent i el cessionari es poden derivar drets i obligacions. Així mateix, la falta
d’autorització administrativa definitiva pot donar lloc a que l’Ajuntament pugui
exercir l’acció de rescissió per incompliment de les obligacions del contracte de
concessió.

Secció quarta. Transmissions provisionals

Article 29. Supòsits de transmissió provisional
Es podrà expedir una concessió provisional a aquell sollicitant portador
del títol que es cregui amb millor dret quan no sigui possible portar a terme la
transmissió de la concessió permanent. Aquestes situació es pot produir per les
causes següents:
a)

Perquè no es pugui justificar la defunció del titular del

b)

Perquè sigui insuficient la documentació aportada.

dret.
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c)

Per raó de l’absència de les persones que tinguin dret.

Article 30. Procediment de les transmissions provisionals
1. Amb caràcter general, les transmissions provisionals s’iniciaran
per expedient administratiu, en el que s’inclourà:
a)

L’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, a fi i efecte

que dintre dels 30 dies hàbils següents es puguin oposar aquells que es
creguin amb millor dret. El cost de les publicacions seran per compte
del nou titular provisional.
b)

La notificació a aquells possibles interessats quin domicili

figuri en el títol o bé manifesti el sollicitant i facin referència a un dret
que no hagi caducat.
2. Els títols provisionals que a l’efecte s’expedeixin ho seran sense
perjudici de tercer i amb prohibició de tota exhumació posterior, de
cadàvers o restes que no siguin del cònjuge, parents amb línia directa i en
collateral fins al quart grau i fins el segon grau per afinitat del nou titular,
o de la persona que sollicita l’exhumació.
3. Transcorreguts 5 anys des de l’expedició del títol provisional
sense que s’hagin presentat allegacions ni s’hagi conegut l’existència de
litigi, es produirà la conversió del títol provisional en definitiu, amb l’emissió
d’un nou títol de concessió permanent, i caducarà el dret dels que podrien
reclamar-ne la titularitat.

Capítol IV. Extinció del dret funerari

Article 31. Causes d’extinció del dret funerari
L’extinció del dret funerari comportarà la reversió de la sepultura a
l’Ajuntament de Flix i es podrà concedir novament altres drets sobre aquesta
previ pagament de les taxes corresponents. En el cas d’existir restes o
cadàvers en la sepultura, es procedirà segons es determina pel seu trasllat en
aquest reglament.
Les causes d’extinció són les següents:
1. Per acabament del termini i de les pròrrogues concedides, si
s’escau.
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2. Per impossibilitat sobrevinguda de l’ús privatiu del domini públic
per causa no imputable ni a l’Ajuntament ni al titular del dret.
3. Per abandonament de la sepultura.
4. Per declaració de ruïna sense que hagi hagut abandonament del
titular.
5. Per renúncia del titular del dret funerari per escrit.
6. Per rescat del dret a favor de l’Ajuntament, abans del venciment
del termini estipulat.

Article 32. Acabament del termini i de les pròrrogues concedides
L’extinció del dret funerari pel transcurs del temps serà automàtica. El
titular del dret podrà demanar la seva pròrroga que serà resolta expressament
i el seu atorgament serà discrecional. La manca de resolució de la petició tindrà
efectes desestimatoris i, en cap cas, es podrà entendre atorgada la pròrroga de
la concessió de forma tàcita ni presumpta.

Article 33. Abandonament de la sepultura i caducitat del dret
La caducitat del dret es realitzarà en els següents casos:
1. Per l’abandonament de la sepultura durant el transcurs de 5
anys, des de la defunció del titular, sense que els hereus hagin instat la
transmissió al seu favor del dret funerari i no hi hagi hagut cap moviment
en la sepultura ni liquidat, en el seu cas, cap dels tributs que determinin
l’Ordenança Fiscal.
2. Per l’abandonament de la sepultura durant el transcurs de 5
anys, sense que el titular del dret funerari hagi efectuat cap moviment en
la sepultura inscrita en el Registre ni s’hagin liquidat els tributs que
determini l’Ordenança Fiscal.
La incoació d’expedient d’abandonament de sepultura es notificarà al
titular, beneficiari o possibles hereus del dret funerari en el domicili que
sigui conegut o, si és desconegut, la notificació es farà mitjançant anunci
en un diari provincial i en el Butlletí Oficial de la Província. En la notificació
s’indicarà la caducidat del dret i es concedirà un termini de 30 dies
següents a la publicació/notificació a fi que el titular, hereus o afavorits
puguin allegar el que considerin oportú en defensa dels seus drets.
Transcorregut l’esmentat termini sense que no hagi comparegut ningú o
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desestimades les allegacions es declararà la seva caducitat. La declaració
de caducitat del dret es notificarà al titular i, en el cas de ser impossible, es
practicarà per Butlletí Oficial.

Article 34. Renúncia del dret funerari
El titular, els seus hereus i els beneficiaris poden renunciar al dret
funerari, per escrit i en qualsevol moment, que s’haurà d’acompanyar del
corresponent títol. En el cas d’existir restes podran ser traslladats a un altre
sepultura a càrrec del titular.

Article 35. Declaració de ruïna i caducitat del dret
La declaració de tal estat i caducitat del dret requerirà expedient
administratiu. Les sepultures que amenacin ruïna seran declarades en aquest
estat per mitjà d’expedient administratiu, en el qual es consideraran part
interessada les persones titulars de drets funeraris sobre les sepultures
afectades, a les quals se’ls practicarà l’oportuna notificació amb la forma,
contingut i terminis previstos en el supòsit d’abandonament.
La compareixença de qualsevol d’aquests amb el compromís de portar a
terme les obres de construcció o reparació en el termini que a l’efecte s’assigni,
suspendrà la tramitació de l’expedient pel termini que es designi per a la
realització de les obres, moment en què els Serveis Tècnics hauran d’informar
quant a les obres realitzades. Si resultessin conformes s’arxivarà l’expedient
sense més tràmits. En el cas contrari, es declararà la caducitat.
Es considerarà que les construccions estan en estat de ruïna quan no
puguin ser reparades per mitjans normals o quan el cost de la reparació sigui
superior al cinquanta per cent del cost estimat a preus actuals per la seva
construcció.

Article 36. Rescat del dret funerari
Es podrà rescatar el dret funerari, de manera unilateral, atès l’interès
públic i mitjançant la indemnització que correspongui i segons el procediment
que determini la normativa vigent.

TITOL V. DE LES EMPRESES FUNERÀRIES
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Article 37. Empreses Funeràries
Les empreses funeràries municipals o privades hauran de contar i
disposar dels mitjans següents:
a) Personal idoni suficient, dotat amb peces exteriors protectores.
b) Vehicles per al trasllat de cadàvers, condicionats per a complir
aquesta funció.
c) Fèretres i altre material fúnebre necessari.
d) Mitjans precisos per a la desinfecció de vehicles, estris, robes i
altre material.
En cap cas podran les empreses funeràries utilitzar material que
no reuneixi bones condicions de conservació i neteja.

Article 38. Autorització per a la Installació d’Empreses
Funeràries
L'autorització per
correspon

ser

a

atorgada

l'establiment
per

l'Alcalde,

de tota
prèvia

empresa funerària
la

instrucció

del

corresponent procediment.

Article 39. Llibre Registre de les Empreses Funeràries
Les empreses funeràries duran un registre dels serveis funeraris
prestats, que romandrà custodiat sota la responsabilitat del titular de
l'establiment i estarà a la disposició de la inspecció sanitària.

TITOL VI. INHUMACIONS I EXHUMACIONS

Article 40. Inhumacions
No es podrà donar destinació final a un cadàver abans del
transcurs de 24 hores des de la defunció, excepte quan s'hagués
practicat

l'autòpsia

o

s'haguessin

obtingut

òrgans

per

a

trasplantaments.
Si concorren algunes de les circumstàncies del Grup I esmentat
anteriorment,

i,

Alcalde

ordenarà

que

aquests

siguin

transportats

urgentment al dipòsit del cementiri de la pròpia localitat.
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Els cadàvers contaminats per productes radioactius han de ser
objecte de tractament especial que acordi l'organisme competent en la
matèria.
Cada fèretre ha de contenir exclusivament el cadàver per al qual
s'ha autoritzat la inhumació , no es dipositaran dues o més cadàvers en
el mateix fèretre excepte les excepcions que estableix l'article 13.2 del
Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
de Policia Sanitària Mortuòria.

Article 41. Exhumacions
No

es

pot

obrir

cap

construcció

funerària

destinada

a

la

inhumació de cadàvers abans del transcurs de dos anys des de l'última
inhumació, si es tracta de cadàvers compresos en el Grup II d'aquest
reglament, o de cinc anys, si es tracta de cadàvers del Grup I, excepte
autorització de l'alcalde del municipi corresponent, i sense perjudici de
l'autorització judicial que pugui ser necessària de conformitat amb la
legislació vigent.
La sollicitud d'exhumació ha de presentar-se davant l'organisme
competent d'acord amb el previst en l'article 22 del Decret 297/1997,
de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitària
Mortuòria acompanyada de llicència de soterrament del cadàver que es
pretengui exhumar.
L'autoritat competent notificarà als interessats mitjançant els
serveis funeraris i, el dia i hora de la pràctica de l'exhumació.
Si ha transcorregut un mes des de la presentació de la sollicitud
sense que s'hagi dictat resolució autoritzant l'exhumació, s'entén que
aquesta ha estat desestimada.

TITOL VII. RITUALS FUNERARIS

Article 42. Prohibició de Discriminació
Els soterraments s'efectuaran sense discriminació alguna per
raons de religió ni per qualssevol altres.
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Article 43. Rituals Funeraris
Els

ritus

funeraris

es

practicaran

sobre

cada

sepultura

de

conformitat amb el disposat pel difunt o amb el que la família determini.
Així mateix, podran celebrar-se actes de culte en les capelles o
llocs destinats a aquest efecte en aquests cementiris.

TITOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 44. Infraccions
Constitueixen infracció administrativa els actes que contravinguin
les prescripcions d'aquest reglament.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus:
1. Són infraccions lleus:
— L'accés al cementiri pels llocs no habilitats a aquest efecte.
— L'aparcament d'automòbils fora dels llocs destinats a aquesta
fi.
— Caminar per zones enjardinades o per qualsevol altra zona fora
dels camins, trepitjant les tombes i les flors.

2. Es consideren infraccions greus:
— L'entrada al cementiri d'animals, excepte gossos-guia que
acompanyin als invidents.
— Dipositar escombraries o qualsevol altre residu fora dels
recipients installats a tal fi.
— Consumir menjars o begudes dintre del recinte.
— La pràctica de la mendicitat.
— La reincidència en la comissió d'infraccions lleus.

3. Són infraccions molt greus:
—

Qualsevol

conducta

que

pugui

suposar

menyspreu

o

menyscapte d'algun mort o de les seves creences, raça o condició.
— Inhumar o exhumar cadàvers o restes sense autorització
independentment de les responsabilitats penals que poguessin derivarse d'això.
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— Realitzar inscripcions, pintades o adherir publicitat o qualsevol
objecte sobre qualsevol element del mobiliari o installació situada
dintre del recinte.
— L'exercici de la venda ambulant en el recinte.
—

La

desobediència

als

mandats

de

l'Autoritat

de

seguir

determinada conducta.
— La reincidència en la comissió d'infraccions greus.

Article 45. Sancions
Les infraccions recollides en aquesta Ordenança, d'acord amb
l'establert en l'article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, se sancionaran de la forma següent:

— Les infraccions lleus, amb multa de fins a 750 €.
— Les infraccions greus, amb multa de fins a 1500 €.
— Les infraccions molt greus, amb multa de fins a 3000 €.

L'òrgan competent per a imposar les sancions establertes en
aquest

article

és

l'Alcalde,

prèvia

instrucció

del

corresponent

procediment sancionador.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Per a tot allò no previst en el present reglament, s'atendrà a
l'establert en el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria a Catalunya, el Decret
2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Policia
Sanitària Mortuòria, i la resta de Normativa que regula la matèria.

Aquest reglament es completa amb l'Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per prestació del servei en el cementiri.

Segona
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Els preceptes d’aquest reglament que, per raons sistemàtiques,
reprodueixin aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en
què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast
en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
El títols de propietat del dret funerari del cementiri catòlic i del
Cementiri Municipal de Flix atorgats amb anterioritat a la vigència del
present reglament subsisteixen vàlidament i seran respectats, sense
perjudici de que els siguin d’aplicació les noves previsions relatives a la
transmissió i extinció de títols funeraris.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
El present reglament entrarà en vigor una vegada publicat el seu
text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el
termini de quinze dies hàbils previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, per remissió del disposat en l'article 70.2 de la mateixa.

*************************************************
3.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS
RÈGIMS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES ACTIVITATS I
INSTAL·LACIONS
Antecedents:
1.- En els darrers mesos s’ha produït una profunda reforma de la legislació
ambiental catalana, que afecta al règim de la intervenció administrativa de
les activitats i instal·lacions. Cal destacar la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; la Llei
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives; i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
2.- L’entrada en vigor de la normativa esmentada suposa la derogació de
les normes anteriors, entre les quals es troba la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, així com de
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la resta de normes de rang inferior que contravinguin la nova legislació,
como és el cas del Reglament de l’Ajuntament de Flix regulador de les
llicències municipals d’obertura d’establiments per activitats i/o
instal·lacions incloses a l’annex III i les excloses dels annexos de la Llei
3/1998.
3.- Per tal de clarificar la tramitació de les diferents activitats,
especialment pel que respecta a les subjectes a règim de comunicació
prèvia i les innòcues, es fa necessària l’adopció d’una ordenança que
reguli aquestes qüestions.
Fonaments de Dret:
1.- L’aprovació de les Ordenances i Reglaments locals obeeix a la facultat
reglamentària i d’autoorganització que reconeix la Llei 7/1985 de 2 d’abril
de Bases de Règim Local (LRBRL) i el 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 (TRLMRL). En aquest sentit, el municipi té atribuïda aquesta
potestat, en la seva qualitat d’administració pública de caràcter territorial
i dins l’àmbit de les seves competències, que s’exerceix a través de
l’aprovació de disposicions de caràcter general. El procediment per a
l’aprovació dels Reglaments locals ve determinat bàsicament per l’art. 49
de la LRBRL i, en desenvolupament d’aquest precepte de caràcter bàsic,
pels arts 60 i ss. del Reglament d’Obres, activitats i serveis aprovat per D.
179/1995, de 13 de juny, (ROASEL).
2.- L’article 236 TRLMRL reconeix l’aprovació dels Reglaments i
Ordenances com un dels mitjans per a intervenir en l’activitat local que,
en tot cas, s’ha de sotmetre sempre als principis, de legalitat, igualtat,
proporcionalitat i congruència amb els motius i els fins que justifiquen la
potestat reglamentària i el respecte a la llibertat individual.
3.- L’art. 22 de la LBRL en el seu punt 2.d) reconeix com a competència del
ple municipal la facultat d’aprovació dels reglaments i ordenances locals i
en el mateix sentit es pronuncia l’art. 65 del ROASEL. Aquesta
competència és indelegable per aplicació del nº 1 del mateix precepte
legal en relació al nº 4 del precepte bàsic.
4.- L’art. 58 del ROASEL estableix que les disposicions de caràcter general
aprovades pels ens locals, se sotmeten a la resta d’ordenament jurídic i
són d’aplicació directa d’acord amb els principis de competència i
jerarquia. L’art. 62 del mateix text legal estableix el mateix procediment
per l’aprovació de les ordenances locals com per la seva modificació.
Aquest procediment és el que es preceptua a l’art. 178 del TRLMRL.
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Tenint en compte que la competència per a l’aprovació d’Ordenances i
reglaments municipals és del Ple, atenent al que disposa l’art. 175 ROASEL,
es proposa l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança reguladora dels règims
d’intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions, que figura
com annex al present acord.
SEGON.- OBRIR un període d’informació pública de l’acord anterior,
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al BOPT, DOGC, diari de
comunicació d’àmbit provincial, tauler d’anuncis de la corporació, i, pàgina
web de l’Ajuntament de Flix, (www.flix.cat), pel termini mínim de trenta
dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i de suggeriments.
TERCER.- CONSIDERAR elevat automàticament a l’aprovació definitiva el
Reglament, en el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments a
l’aprovació inicial. En aquest cas es procedirà immediatament a la
publicació íntegra del text del reglament al BOP en la forma que estableix
l’art. 66 de ROASEL, juntament amb la tramesa del text a la Subdelegació
del Govern central a Catalunya i a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- FACULTAR l’alcalde per tal que pugui dictar tots els actes
precisos per l’efectivitat dels presents acords i, en especial, aquell pel qual
es declari formalment l’aprovació definitiva de l’ordenança per absència
d’al·legacions i en compliment del punt primer d’aquest acord.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS A FAVOR.

ANNEX
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS RÈGIMS
D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES ACTIVITATS I
INSTALLACIONS

Article 1. Activitats i installacions amb incidència ambiental
1. El sistema d’intervenció administrativa en les activitats i
installacions de titularitat pública o privada amb possibles afeccions
sobre el medi ambient i les persones i, per tant, amb incidència
ambiental, s’ajustarà a allò que disposa la Llei 20/2009, del 4 de
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desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, als
reglaments de desenvolupament de la Llei i a la resta de la normativa
general i sectorial que l’afecti.
2. Els règims d’intervenció administrativa aplicables són, en cada cas i
segons els annexos de la Llei 20/2009, els següents:
a) Autorització ambiental amb una declaració d’impacte ambiental, per
a les activitats incloses en els annexos I.1 i I.2.
b) Declaració d’impacte ambiental amb una autorització substantiva en
matèria d’energia o mineria, per a les activitats de l’annex I.3.
c) Llicència ambiental per a les activitats de l’annex II. L’Ajuntament de
Flix no fa ús de la potestat legal que permet que algunes activitats
determinades de l’esmentat annex II se sotmetin al règim de
comunicació.
d) Règim de comunicació, en el cas de les activitats de l’annex III.
3. Si en un mateix centre o establiment es pretén portar a terme
diverses activitats subjectes a règims d’intervenció diferents, s’aplica el
règim d’intervenció propi de les activitats amb una major incidència
ambiental.
4. Amb independència del sistema d’intervenció administrativa
aplicable, totes les activitats i establiments resten subjectes al
compliment de la normativa vigent sobre prevenció i seguretat en
matèria d’incendis.
Particularment, en els casos dels establiments i les activitats que
esmenta la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis, s’ha de portar a terme un control preventiu de
l’Administració de la Generalitat, mitjançant l’emissió d’un informe
previ, i una comprovació anterior a l’inici de l’activitat que la persona
titular ha de demanar a una entitat collaboradora de l’Administració en
l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis. Sense l’acta
de comprovació favorable, presentada a l’Ajuntament, no es pot iniciar
en cap cas l’activitat.
5. Es poden clausurar per part de l’Ajuntament les activitats que
s’exerceixin sense l’autorització ambiental, la llicència ambiental o la
comunicació ambiental exigibles, o sense haver superat favorablement
els controls preceptius. Aquesta mesura s’aplica també als establiments
d’espectacles i activitats recreatives, als establiments comercials i a les
activitats innòcues.
La clausura en tots aquests supòsits és independent del procediment
sancionador que correspongui, i s’acorda en el marc d’un procediment
administratiu abreujat en el qual cal garantir el dret d’audiència de les
persones
interessades.
Tanmateix,
es
pot
suspendre
també
provisionalment l’activitat de manera immediata si es constata que
d’una manera imminent hi ha afecció o risc d’afecció per al medi o per a
les persones. Aquesta mesura cautelar s’ha de confirmar o aixecar un
cop escoltada la persona titular de l’activitat
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6. L’autorització i la llicència ambientals són transferibles amb una
comunicació a l’Ajuntament que acrediti la subrogació fefaent dels nous
titulars.
També s’ha de comunicar el canvi de titularitat de les activitats de
l’annex III, i de les innòcues.
Quan s’haurà produït la comunicació, l’Ajuntament d’ofici activarà els
mecanismes per tal que s’acrediti que l’activitat continua complint la
totalitat dels requisits exigibles.
7. L’Ajuntament de Flix, sense perjudici de la possibilitat que preveu
l’article 38.3 de la Llei 20/2009, no disposa d’òrgan tècnic ambiental.
Serà l’òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal de Ribera d’Ebre qui
preste assistència al municipi en matèria ambiental en els casos
disposats a la present ordenança i a la legislació vigent.
Article 2. Intervenció municipal en les activitats i installacions
subjectes al règim d’ autorització ambiental
En el cas de les activitats o les installacions dels annexos I.1 i I.2 de la
Llei 20/2009, subjectes a autorització ambiental, la resolució correspon
a la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, l’Ajuntament hi té la
intervenció següent:
a) Amb la sollicitud s’ha d’acompanyar un informe urbanístic de
l’Ajuntament que acrediti la compatibilitat de l’activitat amb el
planejament urbanístic i la suficiència dels serveis públics que exigeix
l’activitat. Aquest certificat l’ha d’emetre l’Ajuntament en el termini d’un
mes, i si és desfavorable esdevé vinculant.
b) L’estudi d’impacte i el projecte, tramesos per la Generalitat, els
sotmet també l’Ajuntament a exposició pública i a informació veïnal.
c) L’Ajuntament ha d’emetre un informe preceptiu i vinculant pel que fa
als aspectes ambientals sobre els quals té competència, i entre ells
sobre sorolls i vibracions, escalfor, olors i abocaments al sistema de
sanejament i clavegueram, sens perjudici de sollicitar l’informe sobre
abocaments a l’ens competent, en els supòsits de delegació de
competències en la matèria.
d) L’Ajuntament té dret a formular allegacions pel que fa a la proposta
de resolució provisional que es dicti per part de la Generalitat.
Article 3. Activitats
ambiental municipal

i

installacions

subjectes

a

llicència

1. Les activitats i installacions de l’annex II de la Llei 20/2009, si no ha
d’existir una decisió prèvia sobre la declaració d’impacte ambiental se
sotmeten al règim de llicència ambiental, i la resolució definitiva
correspon a l’Ajuntament. En concret s’observaran les següents normes:
a) Prèviament a la redacció del projecte i a la sollicitud de la llicència
es pot demanar l’informe urbanístic municipal acreditatiu de la
compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic. En tot cas,
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haurà de constar a l’expedient de llicència un informe tècnic municipal
que acrediti l’esmentada compatibilitat.
b) La sollicitud s’ha de presentar a l’Ajuntament amb la documentació
normativament prevista, i com a mínim el projecte bàsic amb estudi
ambiental,
l’estudi del sòl si l’activitat és potencialment contaminant i la designació
del personal tècnic responsable de l’execució del projecte.
c) Prèvia comprovació formal de la documentació, l’òrgan tècnic
ambiental comarcal es pronuncia sobre la suficiència i la idoneïtat dels
documents. Un cop declarada la suficiència i la idoneïtat, se sotmet
l’expedient simultàniament a informació pública durant 30 dies, i a
informació veïnal durant 10 dies.
Tret que existeixin altres exigències reglamentàries establertes, la
informació pública s’anuncia en algun mitjà escrit de comunicació
d’àmbit local o comarcal, en el tauler d’anuncis i en l’espai web de
l’Ajuntament.
Quant a la informació veïnal, es trametrà un anunci escrit als veïns
immediats de l’emplaçament de l’activitat, sense ajustar-se als requisits
de les notificacions administratives, per la qual cosa l’anunci (un per
cada domicili) podrà dipositar-se a la bústia de correu.
d) S’han de demanar, i s’han d’emetre en un termini de 30 dies, els
informes corresponents, quan procedeixin, en matèria d’abocaments
d’aigües residuals, residus, prevenció i seguretat en incendis i altres
establerts.
e) L’òrgan tècnic ambiental comarcal dicta una proposta de resolució
provisional, la qual es notifica a l’efecte d’allegacions per part de les
parts interessades en el termini de 15 dies. Posteriorment, s’ha de
dictar la resolució definitiva.
f) El termini màxim per
dels supòsits legals de
sollicitud. Si s’excedeix
la persona sollicitant
llicència ambiental.

a dictar i notificar la resolució, sens perjudici
suspensió, és de sis mesos a partir de la
aquest termini sense notificar-se la resolució,
pot entendre desestimada la sollicitud de

g) Si l’activitat o la installació requereix l’execució d’obres subjectes a
llicència urbanística, aquesta no s’atorgarà abans de la llicència
ambiental. Tanmateix, la tramitació pot ser simultània, i l’atorgament
conjunt. Si les obres de subjecten a comunicació o assabentat, aquests
actes s’han d’haver portat a terme abans de l’inici de l’activitat.
h) Les activitats i installacions se sotmeten necessàriament a un
control ambiental inicial, per a verificar la seva adequació al projecte
mitjançant un certificat del tècnic director o de la tècnica directora de
l’execució, el compliment de les condicions de la llicència mitjançant
l’acta de control d’una entitat collaboradora de l’Administració
ambiental (tret que per resolució de l’alcalde s’encomanin els controls
inicials als serveis tècnics municipals) i, si escau, la documentació
exigida en matèria d’assegurances obligatòries.
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i) La llicència ambiental se subjecta a les revisions periòdiques que
estableix la legislació sobre aire, aigua o residus, sens perjudici dels
altres supòsits legals de revisió. Els controls periòdics resten subjectes
a allò que preveu la normativa aplicable.
2. Si les activitats de l’annex II són de titularitat municipal, no resten
subjectes a llicència ambiental. L’avaluació ambiental de l’equipament o
l’activitat que duu a terme l’òrgan tècnic ambiental comarcal s’integra
en la tramitació del projecte corresponent, el qual en tot cas se
sotmetrà a informació pública. En la resolució d’aprovació del projecte
s’hi ha d’incorporar les determinacions fixades en l’avaluació ambiental.
Article 4. Activitats i installacions amb incidència ambiental
subjectes al règim de comunicació ambiental
Les activitats i installacions de l’annex III de la Llei 20/2009, sotmeses
al règim de comunicació, es regiran per les normes següents:
a) La comunicació presentada a l’Ajuntament (els models es mantindran
publicats permanentment en el web municipal), amb la documentació
legalment i reglamentàriament prevista, acredita el compliment del
règim d’intervenció ambiental d’aquestes activitats.
b) La comunicació ha de tenir lloc un cop acabades les obres i les
installacions, les quals han d’estar emparades per la llicència
urbanística o per la comunicació o assabentat d’obres adients, i per la
resta de llicències sectorials que siguin necessàries.
c) Si s’utilitzen edificacions existents construïdes sense ús específic, cal
aportar un informe municipal previ i favorable de compatibilitat
urbanística que la persona interessada ha de demanar, i que s’ha
d’emetre en el termini de 20 dies.
d) La comunicació s’ha d’acompanyar amb els documents previstos
legalment i reglamentàriament: projecte bàsic amb memòria ambiental
o només memòria ambiental, segons correspongui (1), certificat tècnic
que acrediti l’adequació de l’activitat a la documentació presentada i
que es compleixen tots els requisits ambientals (2) i, si escau d’acord
amb la normativa, certificació favorable d’una entitat collaboradora de
l’Administració ambiental o dels serveis tècnics municipals, segons el
que disposi l’Ajuntament, sobre comprovació d’emissions a l’atmosfera o
a l’aigua (i 3).
e) Un cop realitzada la comunicació amb tots els requisits exigibles,
l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones
titulars i tècniques que hagin lliurat la documentació aportada, i amb el
benentès que s’ha de disposar dels títols administratius habilitants o
dels controls inicials que siguin preceptius.
f) La comunicació no atorga facultats sobre el domini públic, el serveis
públic o els béns collectius i, si l’activitat comporta l’abocament
d’aigües residuals a la llera pública, resta sotmesa al règim
d’autorització d’abocaments.
g) Les activitats sotmeses al règim de comunicació poden restar
subjectes a controls atenent la necessitat de comprovar les emissions
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de l’activitat a l’atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i
d’altres, i a l’aigua, o la caracterització de determinats residus. El
control tindrà lloc en tot cas quan l’Ajuntament ho disposi en supòsits
concrets de necessitat de comprovació de tots o alguns dels valors o
emissions esmentats, amb relació a una activitat específica o a un
sector d’activitat.
El control l’ha d’encarregar la persona titular a una entitat
collaboradora de l’Administració ambiental, o a persones tècniques amb
la suficient aptitud professional d’acord amb allò que estableixi
l’Ajuntament.
h) La presentació d’una comunicació incompleta o amb absència dels
requisits establerts a l’efecte no és jurídicament eficaç, amb obligació
de paralitzar l’activitat, sens perjudici de les responsabilitats adients.
L’ordre de paralització haurà d’anar precedida d’un tràmit d’esmena si
l’omissió no afecta a un requisit essencial.
Així mateix, la resolució que declari l’anterior situació podrà determinar
l’obligació de les persones interessades de restituir la situació física i
jurídica al moment previ a l’exercici de l’activitat corresponent.
i) Les comunicacions, i la totalitat de la documentació presentada, seran
objecte d’examen per part dels serveis municipals, deixant-se’n
constància expressa. En el supòsit que s’adverteixin insuficiències o
incompliments s’endegaran els procediments corresponents a l’efecte de
clausura, aclariment, esmena o correcció de deficiències, per bé que la
responsabilitat recau sempre en les persones esmentades a la lletra e)
d’aquest article.

Article 5. Activitats d’espectacles públics i activitats recreatives
1. Les activitats i installacions subjectes a la Llei 11/2009, del 6 de
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives, pel que fa als locals, establiments o recintes oberts al
públic en els quals aquestes activitats tenen lloc, resten subjectes a
llicència municipal, denominada llicència municipal d’establiment de
pública concurrència.
Tanmateix, se sotmeten al règim de comunicació prèvia els casos que
recull l’article 124 del Decret 112/2010, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives (modificació no substancial
d’establiments,
establiments
d’espectacles
cinematogràfics,
establiments d’espectacles i activitats recreatives musicals amb
aforament autoritzat fins a 150 persones, establiments de restauració
amb aforament fins a 150 persones sense terrassa o espai
complementari a l’aire lliure i actuacions en directe en establiments).
2. Seran d’aplicació a aquests locals o espais les normes específiques
següents:
a) Aquestes activitats no resten subjectes al règim de llicència
ambiental ni al règim de comunicació ambiental. La intervenció
ambiental
d’aquestes
activitats
s’integra
en
el
procediment
d’atorgament de la llicència municipal d’establiment de pública
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concurrència o de comunicació prèvia. L’informe ambiental de l’òrgan
tècnic comarcal, quan sigui necessari, contindrà les determinacions de
l’article 49 de la Llei 20/2009, i també farà referència els controls
inicials i periòdics que s’escaiguin.
b) La llicència municipal d’establiment de pública concurrència
necessària, quan pertoqui, per a l’obertura i modificació se subjecta,
quant a documentació exigible i procediment, als requisits i a la
tramitació que es preveu per a la llicència ambiental en aquesta
Ordenança i en la normativa general aplicable. La manca de resolució
expressa de les peticions de llicències dins del termini establert habilita
per a entendre desestimada la sollicitud.
c) Els canvis de titularitat dels establiments no se subjecten a llicència,
però sí a una comunicació escrita que acrediti la subrogació de drets i
d’obligacions, i que han de signar les persones transmetents i
adquirents.
d) L’obertura al públic dels locals subjectes a llicència requereix acta de
control inicial favorable, la qual farà referència entre altres aspectes al
compliment de les normes sobre control ambiental, incendis,
contaminació acústica, accessibilitat i abocament d’aigües residuals. Els
establiments se subjecten a controls de funcionament i a revisions,
d’acord amb la normativa aplicable. Els controls i les revisions poden
anar a càrrec dels serveis municipals o d’entitats collaboradores de
l’Administració que hagin estat degudament acreditades per la
Generalitat amb relació a aquesta classe de locals, segona allò que hagi
establert l’Ajuntament.
e) El tancament d’un local sense llicència municipal o sense haver
superat favorablement els controls preceptius, o sense correcta
comunicació prèvia, és una mesura que no té caràcter sancionador, i
pot ser adoptada sense cap altre requisit que el tràmit previ d’audiència
a les persones interessades. Tanmateix, es pot suspendre també
provisionalment l’activitat de manera immediata (mesura cautelar que
s’ha de confirmar o aixecar un cop escoltada la persona titular de
l’activitat) si es constata que d’una manera imminent hi ha afecció o
risc d’afecció per al medi o per a les persones.

Article 6. Establiments o equipaments comercials
1. Els establiments comercials amb una superfície superior a 400 m2 es
troben previstos a l’annex III de la Llei 20/2009, i resten subjectes al
règim de comunicació ambiental en tots els casos. Si la seva superfície
és inferior, tenen la consideració d’activitat innòcua.
2. D’acord amb el Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació
dels equipaments comercials, se subjecten al règim de comunicació
comercial davant l’Ajuntament les noves implantacions, ampliacions,
remodelacions i canvis d’activitat o de titularitat d’establiments amb
superfície de venda de més de 400 m2 i menys de 1.300 m2 (Petits i
Mitjans establiments comercials). L’Ajuntament ha de trametre una
còpia de la comunicació a la Generalitat de Catalunya.
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3. En els altres casos de superfície de venda superior, la comunicació
amb declaració responsable, o la petició de llicència comercial segons
correspongui, s’han de presentar a la Generalitat de Catalunya. La
declaració responsable a la Generalitat es presenta en el moment de la
sollicitud de la llicència municipal d’obres o del comunicat o assabentat
d’obres; tractant-se de llicències comercials, la seva concessió és prèvia
a la petició de llicència urbanística municipal d’obres i a la comunicació
ambiental.
4. La presentació de la comunicació de caràcter comercial a
l’Ajuntament s’entén realitzada amb el registre dels documents relatius
al règim de comunicació ambiental de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats, i l’Ajuntament n’ha d’informar a la
Generalitat en el termini d’un mes.
5. L’exercici d’activitats comercials no es pot condicionar a requisits de
naturalesa econòmica; en particular, als que supeditin l’exercici del dret
al lliure establiment a la prova de l’existència d’una necessitat
econòmica o d’una demanda en el mercat, a què s’avaluïn els efectes
econòmics, possibles o reals, de l’activitat o a què es faci una apreciació
de si l’activitat s’ajusta als objectius de programació econòmica
establerts. No es poden fixar tampoc limitacions quantitatives,
demogràfiques o territorials, sens perjudici del que resulti de raons
objectives i imperioses d’interès general relacionades amb el
planejament urbanístic, el medi ambient, la preservació del patrimoni i
la mobilitat, entre altres, d’acord amb el marc normatiu vigent.

Article 7. Activitats i installacions innòcues
1. Les activitats i installacions no previstes en la Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats, es consideren innòcues i,
pel que fa a la seva implantació, ampliació, modificació o canvi de
titularitat, se subjecten al règim de comunicació que preveu aquest
article, tret que aquesta mateixa Ordenança, o la normativa aplicable,
determini l’aplicació d’algun altre sistema de llicència o autorització.
2. Pel que a les activitats innòcues:
a) La comunicació es presenta a l’Ajuntament (el model es mantindrà
publicat permanentment al web municipal), fent constar les dades de la
persona física o jurídica titular de l’activitat, el lloc de realització
d’aquesta i la classe d’activitat determinada. S’ha d’acompanyar: una
memòria descriptiva de l’activitat amb plànols de l’establiment i de les
installacions (1), les dades que permetin localitzar l’immoble en el
cadastre (2) i un certificat o declaració responsable que acrediti que
l’activitat compleix la normativa ambiental, de seguretat, de salubritat i
de tota mena vigent, especialment en matèria d’installacions
elèctriques, accessibilitat i barreres arquitectòniques i incendis, i que és
compatible amb el planejament urbanístic vigent (i 3).
b) Si en el local s’han de realitzar obres, prèviament a la comunicació
de l’activitat s’ha d’haver realitzat el tràmit de comunicació o
d’assabentat de les obres o, tractant-se d’obres majors, s’ha d’haver
sollicitat i obtingut la llicència urbanística d’obres corresponent.
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c) La persona titular de l’activitat és plenament responsable de la
veracitat del contingut de la comunicació, i de l’adequació de les
activitats i installacions a la normativa aplicable. La comunicació
incompleta o mancada dels requisits establerts no és eficaç i, tret que
afecti a un requisit no essencial i susceptible d’esmena, comporta el
cessament de l’activitat. El contingut de la comunicació serà examinat
pels serveis municipals, de la qual cosa es deixarà constància.

DISPOSICIÓ
ADDICIONAL
procediments i tràmits

PRIMERA.

Simplificació

de

L’Ajuntament de Flix implementarà mesures efectives que assegurin la
simplificació i l’agilitació dels procediments per a l’exercici de les
activitats econòmiques i de serveis previstes en aquesta Ordenança.
Particularment, s’aniran eliminant les demandes de dades a particulars
que ja estiguin en possessió de l’Ajuntament o d’altres administracions,
es prescindirà de tràmits injustificats, desproporcionats o superflus i
s’oferirà al web municipal informació suficient sobre les tramitacions
aplicables en cada cas.
Així mateix, es promourà que les persones interessades puguin
realitzar, electrònicament i en termes de neutralitat tecnològica, a
distància i d’acord amb el sistema de “finestreta única”, els tràmits
preceptius inherents a la intervenció administrativa de les activitats i
installacions. També han de poder les persones interessades, pels
mateixos sistemes, obtenir tota la informació i formularis rellevants per
a l’accés a les activitats, i conèixer l’estat de tramitació dels
procediments, les resolucions dictades i la resta de comunicacions que
tinguin lloc amb relació a les sollicituds i comunicacions presentades.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA. Derogació normativa
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, queden derogades
totes aquelles disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin a allò que
s’hi estableix.
En particular queda derogat el Reglament de l’Ajuntament de Flix regulador de
les llicències municipals d’obertura d’establiments per activitats i/o installacions incloses
a l’annex III i les excloses dels annexos de la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la
Intervenció Integral de l’Administració Ambiental.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA . Inici de procediments
1. Els procediments autoritzatoris d’activitats previstes en aquesta
Ordenança iniciats amb anterioritat a la seva entrada en vigor es
tramitaran i resoldran per la normativa vigent en el moment de la
presentació de la sollicitud.
2. Tanmateix, prèviament a la resolució, l’interessat podrà desistir de la
seva sollicitud i optar per l’aplicació de la nova normativa.
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DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA. Entrada en vigor
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s’hagin realitzat els tràmits
del procediment d’aprovació d’ordenances establert en els articles 49 i
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i en els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

*************************************************
4.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES
VIBRACIONS
Antecedents:
1.- El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació
ciutadana, ja que incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més,
pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament, tant
individuals com socials.
2.- En l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/49/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del
soroll ambiental, ha obligat a un procés de transposició de les seves
normes al Dret intern dels estats membres.
3.- Els articles 43 i 45 de la Constitució estableixen el manament de tots
els poders públics de protegir la salut i el medi ambient, en la qual s’inclou
la protecció davant la contaminació acústica. Així, a escala estatal s’han
promulgat la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, el Reial decret
1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega pel que fa a l’avaluació i
gestió del soroll ambiental i el Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre,
que la desplega pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i
emissions acústiques.
4.- A Catalunya, els articles 27 i 46 de l’Estatut d’Autonomia estableixen el
dret de totes les persones a la protecció davant les diferents formes de
contaminació i que les polítiques ambientals dels poders públics han de
dirigir, entre d’altres finalitats, a la reducció de les diferents formes de
contaminació, mitjançant l’adopció de les corresponents polítiques
públiques.
En aquest marc s’insereixen la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica, el Decret 245/2005, de 8 de novembre,
pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració de mapes de capacitat
acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten els annexos.
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5.- Pel que fa a l’Administració local, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya garanteix als ens locals competències pròpies en la
formulació i gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient, i
aquesta atribució també es fa als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de bases del règim local i 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
6.- La present ordenança concreta els instruments jurídics, i també
tècnics, necessaris perquè es pugui donar una resposta adequada a les
inquietuds dels ciutadans i les ciutadanes vers la contaminació acústica,
millorant la seva qualitat de vida, en un procés d’una creixent
conscienciació ambiental.
Fonaments de Dret:
1.- L’aprovació de les Ordenances i Reglaments locals obeeix a la facultat
reglamentària i d’autoorganització que reconeix la Llei 7/1985 de 2 d’abril
de Bases de Règim Local (LRBRL) i el 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 (TRLMRL). En aquest sentit, el municipi té atribuïda aquesta
potestat, en la seva qualitat d’administració pública de caràcter territorial
i dins l’àmbit de les seves competències, que s’exerceix a través de
l’aprovació de disposicions de caràcter general. El procediment per a
l’aprovació dels Reglaments locals ve determinat bàsicament per l’art. 49
de la LRBRL i, en desenvolupament d’aquest precepte de caràcter bàsic,
pels arts 60 i ss. del Reglament d’Obres, activitats i serveis aprovat per D.
179/1995, de 13 de juny, (ROASEL).
2.- L’article 236 TRLMRL reconeix l’aprovació dels Reglaments i
Ordenances com un dels mitjans per a intervenir en l’activitat local que,
en tot cas, s’ha de sotmetre sempre als principis, de legalitat, igualtat,
proporcionalitat i congruència amb els motius i els fins que justifiquen la
potestat reglamentària i el respecte a la llibertat individual.
3.- L’art. 22 de la LBRL en el seu punt 2.d) reconeix com a competència del
ple municipal la facultat d’aprovació dels reglaments i ordenances locals i
en el mateix sentit es pronuncia l’art. 65 del ROASEL. Aquesta
competència és indelegable per aplicació del nº 1 del mateix precepte
legal en relació al nº 4 del precepte bàsic.
4.- L’art. 58 del ROASEL estableix que les disposicions de caràcter general
aprovades pels ens locals, se sotmeten a la resta d’ordenament jurídic i
són d’aplicació directa d’acord amb els principis de competència i
jerarquia. L’art. 62 del mateix text legal estableix el mateix procediment
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per l’aprovació de les ordenances locals com per la seva modificació.
Aquest procediment és el que es preceptua a l’art. 178 del TRLMRL.
Tenint en compte que la competència per a l’aprovació d’Ordenances i
reglaments municipals és del Ple, atenent al que disposa l’art. 175 ROASEL,
es proposa l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança reguladora del soroll i les
vibracions, que figura com annex al present acord.
SEGON.- OBRIR un període d’informació pública de l’acord anterior,
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al BOPT, DOGC, diari de
comunicació d’àmbit provincial, tauler d’anuncis de la corporació, i, pàgina
web de l’Ajuntament de Flix, (www.flix.cat), pel termini mínim de trenta
dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i de suggeriments.
TERCER.- CONSIDERAR elevat automàticament a l’aprovació definitiva el
Reglament, en el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments a
l’aprovació inicial. En aquest cas es procedirà immediatament a la
publicació íntegra del text del reglament al BOP en la forma que estableix
l’art. 66 de ROASEL, juntament amb la tramesa del text a la Subdelegació
del Govern central a Catalunya i a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- FACULTAR l’alcalde per tal que pugui dictar tots els actes
precisos per l’efectivitat dels presents acords i, en especial, aquell pel qual
es declari formalment l’aprovació definitiva de l’ordenança per absència
d’al·legacions i en compliment del punt primer d’aquest acord.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS A FAVOR.
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ANNEX
ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS

Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. Objecte
L’Ordenança té per objectiu regular les mesures i instruments
municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Resten sotmesos a l’Ordenança qualsevol installació, maquinària,
projecte de construcció, relacions de veïnat, comportament ciutadà, o
activitat de caràcter públic o privat, incloses als annexos, susceptibles
de generar contaminació acústica per soroll, per vibracions o per soroll i
vibracions.
Article 3. Drets i deures
1. D’acord amb el que estableix la normativa per la qual es regula el
dret d’accés a la informació en matèria de medi ambient, l’ajuntament
ha de posar a disposició de la població de manera clara, comprensible i
fàcilment accessible, la informació relativa a la contaminació acústica.
2. Tots els ciutadans tenen el deure d’observar les normes de conducta
que, en relació amb la contaminació acústica, determina la present
ordenança.

Capítol II. Intervenció administrativa sobre els emissors acústics

Secció I. Normes generals
Article 4. Zonificació acústica i mapa de capacitat acústica
El Mapa de capacitat acústica duu a terme la zonificació acústica de les
zones urbanes, els nuclis de població i, si s’escau, les zones del medi
natural, d’acord amb l’establert a l’annex 1.
Article 5. Valors límit
Tota installació, maquinària, activitat, incloses les derivades de les
relacions de veïnat, o comportament sotmès a l’Ordenança ha de
respectar els valors límit d’immissió acústica establerts en els annexos
d’aquesta ordenança.
Article 6. Suspensió dels objectius de qualitat acústica
1. L’Ajuntament, per causes degudament justificades, pot autoritzar la
suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la
totalitat o part d’una zona acústica, d’acord amb els annexos 1 i 2.
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2. Els titulars d’emissors acústics poden sollicitar a l’ajuntament, per
raons degudament justificades, que han d’acreditar-se en el
corresponent estudi acústic, la suspensió provisional dels objectius de
qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una zona o àrea
acústica.
3. L’ajuntament només pot acordar la suspensió provisional, prèvia
valoració de la incidència acústica, sempre que s’acrediti que les millors
tècniques disponibles no permeten el compliment dels objectius
esmentats. L’ajuntament ha de sotmetre la suspensió a les condicions
que s’estimin pertinents.
4. En el cas d’obres, el promotor o promotora ha de presentar, a més de
l’estudi acústic al qual fa referència l’apartat 2, un programa de
vigilància acústica que estableixi els mitjans per donar compliment a les
condicions establertes a la suspensió.
5. En el cas d’obres públiques d’infraestructures de titularitat de la
Generalitat de Catalunya, l’ens competent per a la suspensió dels
objectius de qualitat acústica és el Departament de Medi Ambient i
Habitatge, i de les obres de l’Administració general de l’Estat, el
Ministeri de Foment.

Secció II. Activitats
Article 7. Integració de la intervenció acústica en les actuacions
ambientals
Les activitats sotmeses a intervenció ambiental susceptibles de generar
sorolls, vibracions o sorolls i vibracions han d’incloure en el projecte
bàsic que ha d’acompanyar la sollicitud d’autorització ambiental o de
llicència ambiental, o en la documentació que ha d’acompanyar la
comunicació a l’ajuntament o la sollicitud de llicència d’obertura
d’establiments, un estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim que
determina l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny.
Article 8. Altres activitats
L’ajuntament, de manera motivada, pot determinar que les activitats i
installacions sotmeses a llicència d’obres o altres actes d’intervenció
municipal que no requereixin d’autorització, llicència o comunicació
prèvia i susceptibles de generar sorolls i/o vibracions hagin de
presentar també un estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim
que determina l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny.
Article 9. Activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies
1. L’horari de les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies,
manipulació de productes, contenidors, materials de construcció o
similars comprèn de les 7 h a les 21 h, excepte en els polígons
industrials i sempre que no s’afecti habitatges.
2. Els contenidors i carros de càrrega, descàrrega i distribució de
mercaderies s’han de condicionar per evitar la transmissió de soroll.
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3. L’ajuntament pot autoritzar, de manera excepcional, la càrrega o
descàrrega de materials a les empreses o comerços que justifiquin
tècnicament la impossibilitat d’adaptar-se als horaris establerts en
l’apartat anterior, sempre que es garanteixi el compliment dels valors
límit d’immissió acústica.
4. Els titulars de les activitats de càrrega i descàrrega són responsables
del personal que realitza aquestes tasques, que les han de dur a terme
fent el menor impacte sonor possible.
Article 10. Activitats a l’aire lliure
1. Les terrasses, fires d’atraccions, mercats, parades de venda
ambulant, espantalls acústics i totes les altres activitats a l’aire lliure
que tinguin una incidència acústica significativa han de disposar
d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar les condicions
a complir per minimitzar la seva possible incidència a la via pública
segons la zona on tinguin lloc.
2. A les terrasses d’ús públic, la installació de qualsevol mena
d’element acústic extern o de megafonia, així com la realització
d’actuacions en viu, han de disposar d’autorització expressa.
3. Els envelats i les discoteques a l’aire lliure han de disposar d’un
limitador-enregistrador, per tal d’assegurar que no se superin els valors
límit establerts.
Article 11. Activitats festives i altres actes a la via pública
1. Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles
musicals o d’altres manifestacions populars a la via pública o en altres
àmbits d’ús públic o privat a l’aire lliure, així com els actes cívics,
culturals, reivindicatius, esportius, recreatius excepcionals, fires
d’atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter semblant,
han de disposar d’autorització municipal expressa, la qual ha
d’assenyalar les condicions a complir per minimitzar la possible
incidència dels sorolls a la via pública segons la zona on tinguin lloc.
2. Les activitats públiques que utilitzin sistemes electroamplificats de so
han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A)
(L Aeq,60s ) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (L Aeq,
30 minuts ) a la façana més exposada.
3. En els casos que es consideri oportú, l’ajuntament pot exigir la
installació d’un limitador-enregistrador o altres mecanismes similars,
per garantir que no se superin els nivells d’immissió.
4. En cas d’incompliment de les condicions i mesures establertes als
apartats anteriors, i sens perjudici de les responsabilitats que es derivin
de la infracció, l’ajuntament pot adoptar les mesures necessàries,
inclosa la suspensió de l’activitat.

Secció III. Relacions de veïnat i comportament ciutadà
Article 12. Comportament ciutadà
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1. Els veïns han d’evitar molestar als altres veïns amb sorolls
innecessaris, com ara amb tancaments de porta bruscs, crits, música
molt alta, celebració de festes, funcionament d’electrodomèstics
sorollosos o altres comportaments similars. Entre les 21 hores de la nit i
les 8 hores de l’endemà no és permès l’ús d’aparells domèstics
sorollosos, instruments musicals, cants, reparacions, manipulació de
materials o canvi de mobles o qualsevol altra activitat que pugui
pertorbar el descans aliè.
2. L’avaluació dels emissors acústics que puguin ser manipulats en
volum o intensitat pel causant del soroll (veus, cops, arrossegar
mobles, televisors, equips de so...) i no sigui possible el seu
mesurament amb sonòmetre, l’ha de realitzar l’inspector municipal o
agent
de
la
Policia
local
amb
criteris
d’intencionalitat
i
desproporcionalitat per volum alt, de tal manera que aquests es puguin
considerar com a excessius.
3. En els espais públics, com ara els parcs, no s’han de posar en
funcionament equips de so o similars que puguin generar un impacte
acústic significatiu en els voltants, a excepció de les activitats a l’aire
lliure regulades als articles 10 i 11.
4. El comportament dels ciutadans a la via pública i a les zones de
pública concurrència i a l’interior dels vehicles de servei públic s’ha de
mantenir dins dels límits de la pacífica convivència en el respecte als
drets de les altres persones.
Article 13. Animals de companyia
Els propietaris o posseïdors dels animals domèstics en són responsables
i han d’evitar que aquests pertorbin la vida dels veïns, amb crits, cants,
sons i ni cap altre tipus de soroll, tant si es troben a l’interior de
l’habitatge com a terrasses o patis interiors, en especial des de les 21
hores fins a les 8 hores.
Article 14. Sistemes d’avís acústic
1. Qualsevol sistema d’alarma, campanes i sirenes o qualsevol altre
sistema d’avís acústic que emeti a l’exterior o a l’interior de zones
comunes, d’equipaments o de vehicles, s’ha de mantenir en perfecte
estat de funcionament per evitar que s’activin per causes injustificades.
2. Llevat circumstàncies excepcionals no és permès fer sonar durant el
període nocturn elements d’avís, com ara sirenes o alarmes.
3. El toc de campanes, en horari nocturn, es condiciona als pactes
establerts amb els responsables municipals, que en cap cas poden
contravenir la legislació vigent.
4. Quan l’anormal funcionament d’un sistema d’avís acústic produeixi
molèsties al veïnat i no sigui possible localitzar al titular de la
installació, l’Administració municipal pot desmuntar i retirar el sistema.
Els costos originats per aquesta operació són a càrrec del titular de la
installació.

Secció IV. Construccions
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Article 15. Aïllament acústic a les façanes
1. Per a l’execució de projectes de noves construccions, reconversió
d’antiga edificació i obres de gran rehabilitació destinades a habitatges,
usos hospitalaris, educatius o culturals, l’ajuntament ha de facilitar el
nivell d’avaluació L d , o establir la manera d’obtenir-lo.
2. El projecte bàsic i la seva execució han de garantir que l’aïllament
acústic de la façana asseguri el compliment dels objectius de qualitat
acústica d’aplicació.
Article 16. Treballs a la construcció
1. Els responsables de les obres han d’adoptar les mesures oportunes
per evitar que els nivells sonors produïts per aquestes, així com els
generats per la maquinària auxiliar utilitzada, superin els objectius de
qualitat acústica de la zona on es realitzen, fins i tot, si fos necessari,
mitjançant la installació de silenciadors acústics, el tancament de la
font sonora o la seva ubicació a l’interior de l’estructura en construcció
un cop que l’estat de l’obra ho permeti.
2. L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 8 i les 21 hores els
dies laborables, de dilluns a divendres, i entre les 9 h i les 21 h els
dissabtes i festius.
3. L’horari de funcionament de la maquinària és entre les 8 i les 20
hores els dies laborables, de dilluns a divendres, i entre les 9 i les 20 h
els dissabtes i festius.
4. S’exceptuen del compliment de les franges horàries que estableix el
paràgraf anterior les obres que s’hagin d’executar, amb caràcter
d’urgència, per al restabliment de serveis essencials, com ara el
subministrament d’electricitat, aigua, gas o telèfon, i els serveis
relacionats amb les noves tecnologies de la informació, així com les
obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les
persones o els béns, i les que, per les característiques que els són
pròpies, no poden executar-se durant el dia.
5. La maquinària i els equips que s’utilitzen en les obres públiques i en
la construcció han de ser tècnicament els menys sorollosos i l‘ús ha de
ser el més adequat per reduir la contaminació acústica generada.
Article 17. Installacions de climatització, condicionament d’aire i
ventilació
1. Els equips d’aire condicionat, refrigeració o aireig o similars, s’han
d’installar d’acord amb el que estableixi la normativa vigent, i no han
de superar el valors límit establerts.
2. Si aquests tipus d’installacions són susceptibles d’ocasionar impacte
acústic significatiu al seu entorn, s’han de projectar i installar sistemes
correctors acústics que assegurin el compliment dels valors límit
establerts.
3. Els installadors i els propietaris són els responsables de la
collocació
correcta
de
les
installacions
de
climatització,
condicionament d’aire i ventilació, tant pel que fa a la ubicació, com al
funcionament, i el compliment dels valors límit establerts.
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Article 18. Ús i funcionament de les installacions comunitàries,
auxiliars i/o complementàries de l’edificació
La comunitat de propietaris, i, si s’escau, els usuaris de les
installacions comunitàries, com ara ascensors, portes metàlliques,
maquinària, i d’altres similars , han d’assegurar-ne el manteniment i
bon funcionament, per tal que aquestes no superin els valors límit
d’immissió de soroll i/o vibracions indicats als annexos 3, 4 i 5.

Capítol III. Inspecció i control
Article 19. Denúncies
1. Les denúncies donen lloc a les actuacions d’inspecció i control
corresponents per tal de comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si
s'escau, a la incoació de l'expedient sancionador corresponent.
2. La denúncia, verbal o escrita, ha de contenir les dades necessàries
perquè els òrgans municipals competents puguin realitzar la
comprovació corresponent.
Article 20. Inspecció
1. L’actuació inspectora pot ser realitzada pels tècnics municipals
designats a aquest efecte, pels agents de la Policia local o per personal
d’entitats supramunicipals, en funcions d’assistència tècnica al municipi
que gaudiran del caràcter d’agents de l’autoritat, i, en conseqüència,
poden accedir, d’acord amb la legislació vigent, a les installacions o
dependències, de titularitat pública o privada, i amb la collaboració, si
escau, del personal d’Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica.
2. El responsable i el titular de la font emissora resten obligats a
permetre el seu accés dins de l’activitat per tal de dur a terme la visita
d’inspecció, a posar en funcionament les fonts emissores en la manera
que se’ls indiqui, per tal de dur a terme mesuraments acústics i les
comprovacions necessàries.
3. Els conductors de vehicles de motor estan obligats a facilitar la
comprovació dels nivells d’emissió sonora del vehicle als agents de la
Policia.
Article 21. Acta de la inspecció
1. De les comprovacions efectuades en el moment de la inspecció s’ha
aixecar una acta, com ara els models de l’annex 6, una còpia de la qual
s’ha de lliurar al titular o persona responsable de l’activitat, indústria,
vehicle o domicili on s’ha dut a terme el mesurament.
L’acta pot donar lloc, si escau, a la incoació del corresponent expedient
sancionador.
2. A l’acta, en el cas dels vehicles de motor i ciclomotors, hi ha de
constar el resultat de la inspecció, en els termes de favorable,
desfavorable o molt desfavorable, segons el que preveu l’annex 6.
Disposició addicional
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En previsió dels avenços tecnològics o l’aprovació de noves normes, els
procediments de mesurament i avaluació establerts en aquesta
Ordenança, poden ser modificats a partir d’una proposta aprovada en el
Ple municipal.
Disposició transitòria
Qualsevol activitat disposa fins al 17 de novembre de 2011 per ajustarse als valors límit d’immissió. Aquest termini es pot prorrogar, per
resolució de l’alcalde, amb l’aprovació prèvia d’un pla de mesures per
minimitzar l’impacte acústic.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior
rang que s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el
contingut d’aquesta Ordenança.
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Annex 1. Qualitat acústica del territori. Mapes de capacitat
1. Àmbit d’aplicació
Aquest annex s’aplica al conjunt d’emissors que incideixen a les zones
de sensibilitat acústica delimitades segons la capacitat acústica del
territori i establertes en els mapes de capacitat acústica.
2. Objectius de qualitat
El mapa de capacitat acústica estableix la zonificació acústica del
territori i els valors límit d’immissió d’acord amb les zones de
sensibilitat acústica:

Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Ld (7 h – 21

Le (21 h – 23

Ln (23 h – 7

h)

h)

55
57
60

55
57
60

45
47
50

65
65
65

65
65
65

55
55
55

68
70
-

68
70
-

58
60
-

h)
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A1) Espais d’interès natural i altres
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural
(A3) Habitatges situats al medi rural
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o
infraestructures de transport existents
(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)
(C1) Usos recreatius i d’espectacles
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i
nit, respectivament.
En les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4),
(B2), (C1) i (C2), i per a habitatges existents en el medi rural (A3), el
valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A).
a) Zona de sensibilitat acústica alta (A)
- (A1) Espais d’interès natural, espais naturals protegits, espais
de la xarxa Natura 2000 o altres espais protegits que pels seus
valors naturals requereixen protecció acústica.
També s’hi inclouen les zones tranquilles a camp obert que es
pretén que es mantinguin silencioses per raons turístiques, de
preservació de paisatges sonors o de l’entorn.
En qualsevol cas, s’han de tenir en compte les activitats agrícoles
i ramaderes existents.
Els seus valors límit d’immissió poden ser més restrictius que els
de les restants àrees de la zona de sensibilitat acústica alta i
poden ser objecte de declaració com a zones d’especial protecció
de la qualitat acústica (ZEPQA).
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- (A2) Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia,
balnearis,
biblioteques, auditoris o altres usos similars que demanin
una especial
protecció acústica.
S’hi inclouen els usos sanitaris, docents i culturals que demanin,
a l’exterior, una especial protecció contra la contaminació
acústica, com les zones residencials de repòs o geriatria, centres
de dia, les grans zones hospitalàries amb pacients ingressats, les
zones docents, com campus universitaris, zones d’estudi i
biblioteques, centres de recerca, museus a l’aire lliure, zones de
museus i d’expressió cultural i altres assimilables.
- (A3) Habitatges situats al medi rural
Habitatges situats al medi rural que compleixen les condicions
següents: estar habitats de manera permanent, estar aïllats i no
formar
part d’un nucli de població, ésser en sòl no urbanitzable i
no estar en contradicció amb la legalitat urbanística.
- (A4) Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial
S’inclouen els interiors d’illa d’ús residencial exclusiu.
Les zones verdes que es disposin per obtenir distància entre les
fonts sonores i les àrees residencials no s’assignaran a aquesta
categoria
acústica, sinó que es consideraran zones de transició.
b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B)
i/o

- (B1) Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats
infraestructures de transport existents
- (B2) Àrees amb predomini de sòl d’ús terciari

Inclouen els espais destinats amb preferència a activitats
comercials i d’oficines, espais destinats a restauració, allotjament i
altres, parcs
tecnològics amb exclusió d’activitats productives en
gran quantitat,
incloent-hi les àrees d’estacionament d’automòbils
que els són pròpies i
totes aquelles activitats i espais diferents dels
esmentats en (C1).
- (B3)
industrial

Àrees

urbanitzades

existents

afectades

per

sòl

d’ús

Inclouen els espais d’ús predominantment residencial existents
afectats
per zones de sòl d’ús industrial també existents, com ara
polígons
industrials o d’activitats productives en gran quantitat, que
per la seva situació no és possible el compliment dels objectius fixats
per a una
zona (B1).
c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C)
- (C1) Àrees amb predomini del sòl d’ús terciari, recreatiu i
d’espectacles
Inclouen els espais destinats a recintes firals amb atraccions
recreatives, llocs de reunió a l’aire lliure, espectacles, i altres
assimilables.
- (C2) Àrees amb predomini de sòl d’ús industrial
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Inclouen tots els espais del territori destinats o susceptibles de
ser
utilitzats per als usos relacionats amb les activitats industrials i
portuàries amb llurs processos de producció, els parcs
d’abassegament
de materials, els magatzems i les activitats de tipus
logístic, estiguin o no vinculades a una explotació en concret, els espais
auxiliars de l’activitat industrial com subestacions de transformació
elèctrica, etc.
tenir

els

En les àrees acústiques d’ús predominantment industrial es poden
en compte les singularitats de les activitats industrials per a
l’establiment dels objectius de qualitat, respectant el principi de
proporcionalitat econòmica.
- (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics que
reclamin

Inclouen els espais de domini públic en els quals s’ubiquen els
sistemes
generals de les infraestructures
interurbà,
ferroviari, marítim i aeri.

de

transport

viari

urbà

i

Els receptors situats en aquestes àrees, i per a l’avaluació
d’activitats, s’han de classificar d’acord amb la zona de sensibilitat
acústica que els
correspondria si no existís aquesta afecció.
3. Compliment
Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica
establerts en aquest annex per a cada un dels índexs d’immissió de
soroll quan es compleix, per al període d’avaluació d’un any, el següent:
a. La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex.
b. El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els valors
fixats en aquest annex.
4. Determinació dels nivells d’immissió
La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord
amb l’establert en el Decret 176/2009, de 10 de novembre.
5. Avaluació
1. El període d’avaluació és d’un any.
2. Als efectes de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a
l’any considerat per a l’emissió de so i a un any mitjà pel que fa a les
circumstàncies meteorològiques.
3. Per determinar el nivell d’avaluació, s’ha de tenir en compte el so
incident, és a dir, no s’ha de recollir el so reflectit en el parament
vertical mateix.
4. El valor del nivell d’avaluació L Ar s’ha d’arrodonir amb l’increment de
0,5 dB(A), i s’ha de prendre la part sencera com a valor resultant.

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX

AJUNTAMENT DE FLIX

Annex 2. Objectius de qualitat aplicables a l’espai interior.
1. Àmbit d’aplicació
Aquest annex s’aplica als nivells de soroll que es perceben a l’espai
interior de les edificacions destinades a habitatge o usos residencials,
hospitalaris, educatius o culturals, originats per tots els emissors
acústics que hi incideixen.
2. Objectius de qualitat aplicables a l’espai interior
1. Als espais interiors, s’apliquen els valors límit d’immissió L d , L e i L n
resultants del conjunt d’emissors acústics que hi incideixen.

Ús de l’edifici

Dependències

Habitatge o ús
residencial

Habitacions d’estar

Ús hospitalari

Ús educatiu o cultural

Dormitoris
Zones d’estada
Dormitoris
Aules
Sales de lectura, audició
i exposició

Ld(7 h – 21 h)
45
40
45
40
40
35

Valors límit d’immissió
Le(21 h – 23 h)
Ln(23 h – 7 h)
45
35
40
30
45
35
40
30
40
40
35
35

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en el període de dia, vespre i
nit, respectivament.
3. Compliment
Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica
establerts en aquest annex per a cada un dels índexs d’immissió de
soroll quan es compleix, per al període d’avaluació d’un any, el següent:
a. La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex.
b. El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els valors
fixats en aquest annex.
4. Determinació dels nivells d’immissió
La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord
amb l’establert en el Decret 176/2009, de 10 de novembre.
5. Avaluació
1. El període d’avaluació és d’un any.
2. Als efectes de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a
l’any considerat per a l’emissió de so i a un any mitjà pel que fa a les
circumstàncies meteorològiques.
3. El valor del nivell d’avaluació L Ar s’ha d’arrodonir amb l’increment de
0,5 dB(A), i s’ha de prendre la part sencera com a valor resultant.
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Annex 3. Immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
produïda per les activitats, incloses les derivades de les
relacions de veïnat
1. Àmbit d’aplicació
Aquest annex s’aplica als nivells de soroll de cadascun dels emissors
acústics que incideixen al medi exterior dels receptors.
S’entén per soroll produït pel veïnatge aquell que prové de les activitats
domèstiques, el funcionament dels electrodomèstics i els aparells
diversos, els instruments musicals o acústics, els animals domèstics, les
veus, els cants, els crits o d’altres orígens assimilables.

2. Valors límit d’immissió

Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Ld(7 h – 21 h)

Le(21 h – 23

Ln(23 h – 7

h)

h)

50
52
55

50
52
55

40
42
45

60
60
60

60
60
60

50
50
50

63
65

63
65

53
55

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural
(A3) Habitatges situats al medi rural
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o
infraestructures de transport existents
(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)
(C1) Usos recreatius i d’espectacles
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i
nit, respectivament.
Valors d’atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades
existents i per als usos de sòl (B3), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió
s’incrementa en 5 dB(A).

3. Compliment dels valors límit d’immissió
Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll,
establerts en la taula d’aquest annex en el període d’avaluació, quan els
nivells d’avaluació compleixen el següent:
a) Cap valor del nivell d’avaluació, L Ar ,i supera en més de 5 dB(A)
durant 30 minuts, de manera contínua o discontínua, en els períodes
dia, vespre i nit, els valors fixats en la taula d’aquest annex.
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b) Cap valor del nivell d’avaluació L Ar supera els valors fixats en la taula
d’aquest annex.
c) El conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat establerts a
l’annex 1.1.

4. Determinació dels nivells d’immissió
La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord
amb l’establert en el Decret 176/2009, de 10 de novembre.

5. Avaluació
1. El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120
minuts per a l’horari vespertí i 120 minuts per a l’horari nocturn.
2. El càlcul del nivell d’avaluació es realitzarà d’acord a l’establert a
l’Annex 5.
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Annex 4. Immissió sonora aplicable a l’ambient interior
produïda per les activitats, incloses les derivades de les
relacions de veïnat

1. Àmbit d’aplicació
Aquest annex s’aplica als nivells de soroll produïts per les activitats i el
veïnatge quan el soroll prové d’un o diversos emissors acústics situats a
l’edifici mateix, en edificis contigus al receptor o quan hi ha una
transmissió via estructural.
S’entén per soroll produït pel veïnatge aquell que prové de les activitats
domèstiques, el funcionament dels electrodomèstics i els aparells
diversos, els instruments musicals o acústics, els animals domèstics, les
veus, els cants, els crits o d’altres orígens assimilables.
2. Valors límit d’immissió

Ús del local
confrontant

Dependències
Sales d’estar

Habitatge o ús residencial

Administratiu i d’oficines

Dormitoris
Despatxos professionals
Oficines *
Zones d’estada

Hospitalari

Dormitoris
Aules

Educatiu o cultural

Sales de lectura, audició
i exposició

Ld(7 h – 21 h)
35
30
35
40
40
35
35
30

Valors límit d’immissió
Le(21 h – 23 h)
Ln(23 h – 7 h)
35
30
30
25 * *
35
35
40
40
40
30
35
25 * *
35
35

30

30

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i
nit, respectivament.
* Excepte en zones industrials.
* * Per a les activitats existents, el valor límit d’immissió s’incrementa
en 3 dB(A).
S’estableix el valor límit L AFmax de 45 dB(A) en horari nocturn en els
dormitoris, pel soroll produït per portes i persianes de locals comercials,
portes de garatge i portes d’entrada en habitatges.
3. Compliment dels valors límit d’immissió
Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll,
establerts en la taula d’aquest annex en el període d’avaluació, quan els
nivells d’avaluació compleixen el següent:
a) Cap valor del nivell d’avaluació L Ar ,i supera en més de 5 dB(A) durant
30 minuts, de manera contínua o discontínua, en els períodes de dia,
vespre i nit, els valors fixats en la taula d’aquest annex.
b) Cap valor del nivell d’avaluació L Ar supera els valors fixats en la taula
d’aquest annex.
4. Determinació dels nivells d’immissió
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La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord
amb l’establert en el Decret 176/2009, de 10 de novembre.
5. Avaluació
1. El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120
minuts per a l’horari vespertí i 30 minuts per a l’horari nocturn.
2. El càlcul del nivell d’avaluació es realitzarà d’acord a l’establert a
l’Annex 5.
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Annex 5. Immissió de les vibracions als interiors dels
edificis
1. Àmbit d’aplicació
Aquest annex és d’aplicació a les vibracions que es perceben a l’espai
interior de les edificacions destinades a habitatge o usos residencials,
hospitalaris, educatius o culturals.
2. Valors límit d’immissió

Ús de l’edifici

Valors límit d’immissió Law

Habitatge o ús residencial
Hospitalari
Educatiu o cultural

75
72
72

3. Compliment
Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de vibracions
establerts en aquest annex quan els nivells d’avaluació compleixen el
següent:
a. Vibracions estacionàries
Els nivells d’avaluació no superen els valors límit de la taula
d’aquest annex.
b. Vibracions transitòries
Els valors límit de la taula d’aquest annex poden superar-se per a
un nombre d’esdeveniments determinat de conformitat amb el
procediment següent:
- Es consideren els dos períodes d’avaluació següents:
període diürn comprès entre les 07:00-23:00 hores i
període nocturn comprès entre les 23:00-07:00 hores.
- En el període nocturn no es permet cap excés.
- En cap cas no es permeten excessos superiors a 5 dB.
- El conjunt de superacions no ha de ser major de 9. A
aquests efectes, cada esdeveniment l’excés del qual no
superi els 3 dB ha de ser comptabilitzat com a 1 i si els
supera com a 3.
4. Determinació dels nivells d’immissió
La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord
amb l’establert en el Decret 176/2009, de 10 de novembre.
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Annex 6. Models d’acta
ACTA D’INSPECCIÓ DE SOROLL D’ACTIVITATS I VEÏNATGE

Codi de l’acta:

Inspector:
Dia:

Hora:

Lloc:

Origen del soroll
Nom del titular o
nom de l’activitat
Adreça
Font del soroll (1)
(1) Font principal del soroll: veus al carrer, veus al local, música, motor, etc.
Resultats dels mesuraments efectuats
Cod
i

Lloc

(1
)
I/
E

Soroll
residu
al
(S/N)

Horari inici
mesurame
nt

Temps de
mesurame
nt

L Aeq
dB(A)

Kf
(S/N)
(2)

Kt
(S/N)
(3)

Ki
(S/N)
(4)

(1) Metodologia emprada: I ambient Interior, E ambient Exterior.
(2) Percepció de baixes freqüències.
(3) Percepció d’un to pur (xiulet, ...).
(4) Percepció de components impulsius (sons de curta durada però molt elevats, ex: cops,...).
Observacions
Marca, model, número de sèrie i data de verificació del:
Sonòmetre:
Calibrador:

Signatura de l’inspector
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ACTA DE CONTROL DE SOROLL DE VEHICLES
Identificació del vehicle i titular
Conductor
Adreça

DNI
Municipi

Titular
Adreça

DNI
Municipi

Matrícula
Marca, model i nom comercial

Tipus de vehicle

Ciclomotor

Motocicleta cm 3

Altre vehicle -gasolina

Altre vehicle - diesel

Valor límit
límit
Nivell de
referència dB(A)

Situació o criteri:

Valor
límit
dB(A)

Règim del motor
(rpm)

1.- Fitxa d’homologació amb valor límit de referència
---

2.- Sense valor límit de referència
Determinació del nivell d’emissió

Nivell de soroll residual LAeq en dB (A)
Mesurament

LAFmàx dB(A)

Règim del motor
(rpm)

Primer mesurament
Segon mesurament
Tercer mesurament
Nivell d’emissió (1)
--(1) Per al cas de vehicles de motor: el mesurament més alt
Per al cas de ciclomotors: la mitjana aritmètica dels tres mesuraments
Observacions:
El soroll residual ha de ser com a mínim 10 dB(A) inferior al nivell de soroll de les proves. La diferència entre els
mesuraments no pot ser superior a 3 dB(A).
Compliment
Favorable

No hi ha infracció (no supera els límits)

Desfavorable

Infracció lleu o greu (supera de 1 a 10 dB(A))

Molt desfavorable

Infracció molt greu (supera més de 10 dB(A)) Intervenció permís circulació

Marca, model, número de sèrie i data de verificació de l:
Sonòmetre:
Calibrador:
Agent:

Dia:

Hora:

Lloc:

Signatura de l’agent

*************************************************
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5.- APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE FLIX.
Antecedents:
1.- El municipi és l´encarregat d´establir els objectius de qualitat ambiental, en el marc de la
legislació vigent sobre medi ambient i de protecció de la salut i urbanística, així com també
regular les actuacions específiques en matèria de sorolls i vibracions en el seu àmbit
territorial.
2.- D'acord amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, els ajuntaments han d'elaborar un mapa de capacitat acústica amb els nivells
d'immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les
zones urbanes, els nuclis de població i, si s'escau, les zones del medi natural, a l'efecte de
determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l'establiment de les zones de
sensibilitat acústica en l'àmbit del municipi respectiu. Les disposicions que es dictin per al
desplegament de la Llei han d'establir els criteris per a l'elaboració d'aquests mapes de
capacitat acústica.
3.- La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya va redactar
una proposta de Mapa, que ha estat informada favorablement pels Serveis Tècnics
Municipals.
Per tant, d’acord amb el que s’ha exposat, i vist l’establert en l’article 9 de la Llei 16/2002,
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, es proposa al Ple municipal
l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Mapa de Capacitat Acústica del terme municipal de Flix i la
seva memòria d’elaboració, redactat per Direcció General de Qualitat Ambiental de la
Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant la publicació
d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el taulell d’anuncis de la corporació.
TERCER.- Notificar-ho al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.
QUART.- Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat
al·legacions, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà definitiu sense necessitat de nova
aprovació.
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VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS A FAVOR.

*************************************************
6.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
Antecedents:
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un
instrument que possibilités la contractació centralitzada del
subministrament d’energia elèctrica, aprovant el Plec de clàusules
administratives particular que regulen l’acord marc el 17 de setembre de
2009.
Que en el Diari de la Unió Europea de data 9 de febrer de 2010, número S
27-038560, va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit acord marc.
Que en data 30 de març de 2010 va cloure el termini de presentació
d’ofertes, havent estat presentades dues proposicions presentades per
Unión Fenosa Comercial, SL i Iberdrola.
Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la
obertura dels sobres, en sessió de 13 de maig de 2010 el Comitè executiu
del Consorci Català pel Desenvolupament Local ha adjudicat
provisionalment la contractació a Unión Fenosa Comercial, SL.
Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis
establerts a la legislació que regeix els Contractes del Sector Públic.
D’acord amb els anteriors antecedents es formula la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Que el municipi de Flix s’adhereix a l’acord marc del
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.
SEGON.- Notificar el present acord al Consorci Català
Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona).
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VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS A FAVOR.

*************************************************
7.- APROVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE FLIXMANUAL D’ACTUACIÓ PER A INUNDACIONS (INUNCAT)
Antecedents:
1.- L’Ajuntament de Flix disposa de diversos plans de protecció civil
aprovats en diferents àmbits, un dels quals és el Manual d’actuació per a
inundacions (INUNCAT), que es troba pendent d’aprovació.
2.- Mitjançant l’Ordre IRP/326/2009, de 15 de juny, es va obrir la
convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per
a l’adquisició d’equipament per a la creació d’infraestructures bàsiques de
protecció civil per a l’elaboració, revisió i implantació de plans de
protecció civil, i se’n van aprovar les bases.
3.- La Resolució IRP/3790/2009, de 30 de desembre, d’atorgament de
subvencions adreçades a ens locals pels conceptes que estableix l’ordre
esmentada a l’epígraf número 2, acorda atorgar a l’Ajuntament una
subvenció de 1125 euros per l’elaboració del Manual d’actuació per a
inundacions (INUNCAT).
4.- L’article 11 de l’Ordre IRP/326/2009 disposa que els beneficiaris
hauran de presentar el pla de protecció civil objecte de subvenció aprovat
pel ple de l’Ajuntament.
D’acord amb els anteriors antecedents es formula la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- APROVAR el Pla de Protecció Civil-Manual d’actuacions per a
inundacions (INUNCAT) del municipi de Flix.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord al Serveis Territorials d’Interior,
Unitat territorial de protecció civil.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS A FAVOR.

*************************************************
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8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No s’hi presenten.
*************************************************
9.- DESPATX OFICIAL I INFORMES DIVERSOS
9.1. DECRETS D’ALCALDIA
Decret

Data

167/2010
168/2010
169/2010
170/2010
171/2010
172/2010
173/2010

22/10/2010
27/10/2010
27/10/2010
03/11/2010
09/11/2010
11/11/2010
12/11/2010

174/2010
175/2010
176/2010
177/2010
178/2010
179/2010
180/2010
181/2010
182/2010
183/2010

12/11/2010
17/11/2010
22/11/2010
22/11/2010
23/11/2010
23/11/2010
23/11/2010
23/11/2010
25/11/2010
25/11/2010

184/2010 25/11/2010
185/2010 25/11/2010
186/2010 25/11/2010

Referència

Expedient modificació crèdit 6/2010
Aprovació Pla Seguretat i Salut C/1 Ventonella Baixa
Pròrroga contracte Nerea Castellví
Autorització ocupació Aula de cultura a empresa "Gaudí"
Decret convocatòria Junta de Govern 23/2010
Sol·licitud subvenció Escola Música al Consell Comarcal
Canvi adscripció llicència taxi a nom de Manuel Fernández
Alentorn a dos nous vehicles.
Modificació rebuts arbitris municipals
Decret correcció acord Junta 26-10
Encomanament d'actuacions prèvies
Desestimació responsabilitat patrimonial Isidoro Domènech
Inici expedient PLU Said Boukka
Decret pagament subvenció Societat Pescadors "El Lucio"
Contractació Manuel A. Helbich
Convocatòria Junta de Govern extraordinària 24 de novembre
Concessió llicències obres Sistemes Turístics
Convocatòria Junta de Govern 25/10 el 29 de novembre de
2010
Convocatòria Ple ordinari de 29 de novembre
Arxiu expedients sancionadors Albert Poblado España
Admissió a tràmit de la reclamació de responsabilitat
patrimonial del Sr. Andreu Carranza Font

VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ LA RATIFICACIÓ DELS ANTERIORS DECRETS D’ALCALDIA,
ES RATIFIQUEN PER UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL
PLE, 10 VOTS A FAVOR.
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9.2. INFORMES DIVERSOS
L’Alcalde, Sr. Oscar Bosch, informa dels següents assumptes:
a) Concurs del nou projecte de captació d’aigua al municipi. Es detalla al
projecte presentat pel CTM (Centre Tecnològic de Manresa).
b) Signatura del conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge
per tal de garantir l’abocador del Racó de la Pubilla en la quarta fase i la
posterior cessió d’ús a Ercros.
c) La passera del pont no té data prevista i s’estan barallant diferents
solucions per a la rotonda de damunt la via, per la qual s’ha demanat per
part dels òrgans competents la col·laboració de l’Ajuntament.
d) Visita del president de la Federació de Pesca, que va mostrar el seu
interès per organitzar competicions de pesca a l’embassament si
l’Ajuntament millora certes infraestructures. També es contempla la
possibilitat de signar un conveni.
e) Signatura el dijous, dia 2 de desembre, d’un conveni amb Medi Ambient
per traure a lloguer pisos no adjudicats de la promoció de vivendes de
protecció oficial.
*************************************************
10.- PRECS I PREGUNTES
Per part dels Regidors assistents al Ple, no se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a secretari
municipal, en dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c)
del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
L’Alcalde-President,
El Secretari ,

Oscar Bosch Pujol
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