
preveu l’article 16.3 del present estatut, s’incorporarà a la
plantilla municipal a partir del termini de tres anys, sempre i quan
hagin superat, si és el cas, els corresponents processos de
funcionarització i estabilitat, i d’acord amb el compliment de la
normativa vigent.

− ♦ −

AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARAN

EDICTE 8607

Auent estat expausada ath public, perth tèrme reglamentari, era
ordenança municipau reguladora des licéncies urbanistiques
subjectes a camunicacion prealabla, sense que s’age presentat
cap de reclamacion, quede aprovada definitiuament, publicant-se
integrament eth tèxte dera madeisha: 
Ordenança municipau reguladora des licéncies urbanistiques

subjèctes a comunicacion prealabla
Article 1. Objècte
Ei objècte d’aguesta Ordenança eth desvolopament d’aquerò
previst en article 96 deth decrèt 179/95, de 13 de junh, peth quau
s’apròve eth Reglament d’òbres, activitats e servicis des ens
locaus, damb coordinacion damb açò regulat en matèria de
licéncies urbanistiques enes articles 179 de la Lei 2/02, de 14 de
març, d’Urbanisme, entara regulacion des supòsits denominadi
de “comunicacion prealabla”, enes quaus entara sua execucion se
reemplace eth besonh dera obtencion de licéncia per ua
comunicacion prealabla, per escrit, der interessat ara
Administracion municipau, quan se tracte d’òbres de pòga entitat
tecnica, entas quaus non ei de besonh era presentacion de
projècte tecnic, e d’autes actuacions ena via publica e/o bastisses.
Article 2. Encastre materiau
Es actuacions comunicades comprenen aqueres installacions o
òbres que, dada era pòga entitat tecnica, juridica e impacte
urbanistic o ambientau, sonque auràn d’èster metudes en
coneishement dera Administracion municipau entath sòn examèn
documentau per auança, abantes d’iniciar era sua execucion, e as
efèctes de constància dera sua realizacion e possible contròtle
posterior e entà comprovar era sua adaptacion ara normatiua
vigenta que sigue d’aplicacion en cada supòsit.
S’inclodissen en aguesta figura juridica es següent tipes
d’actuacions:
1) Òbres de mielhora de codines, lavabos o lauaders, que non
supòsen alteracions ena distribucion interiora der abitatge o
locau.
2) Perbocar, enguishar o pintar parets e/o tets interiors.
3) Cambiar eth paviment deth solèr o gradons.
4) Enrajolar parts interiors.
5) Cambiar o reparar installacions interiors (aigua, gas,
electricitat, telefon)
6) Collocar o reparar eth cèu ras.
7) Formacion o modificacion d’aparadors e mostradors en locaus
comerciaus.
8) Trebalhs de neteja e pavimentacion de jardins en interior d’un
terren, tostemp que non se des·hèiguen es ja existents.
9) Reparar o substituir baishants d’aigües pluviaus (quan non
calgue bastida de mès de 2 mètres de nautada).
10) Reparar o pintar perbocats de façades e sòcles (quan non
calgue bastida de mès de 2 mètres de nautada) respectant es
critèris de mielhora der entorn urban per çò que tanh ath color e
ara textura escuelhuda.
11) Cambiar pòrtes, hièstres o persianes en façada sense
modificar es dimensions dera dubertura.
12) Collocacion de rèishes.
13) Reparacions puntuaus de cubèrtes e/o terrasses, de
complexitat e risc objectiu baishi.
14) Collocacion de tendolets (toldos).

Article 3. Requisits documentaus e tecnics
Damb caractèr generau, entà toti es supòsits:
- Instància damb donades personaus d’identificacion e direccion
a efèctes de notificacions.
- Acreditacion de representacion, en sòn cas, tant a títol particular
legau, coma professionau.
- Situacion dera òbra o activitat a realizar (direccion dera
madeisha).
Òbres de conservacion e manteniment:
- Memòria dera actuacion que se va a hèr, damb un cròquis/plan
d’emplaçament.
- Pressupòst detalhat per partides (includint materiaus e man
d’òbra).
- Fotografia (en cas d’exteriors).
Òbres de condicionament menor:
Viuendes:
- Memòria dera actuacion que se va a realizar damb un
cròquis/plan dera viuenda,  indicant a on se van a hèr es òbres.
- Pressupòst detalhat per partides, includint materiaus e man
d’òbra.
Locaus
- Memòria descriptiua des òbres, includint cròquis, plan dera
zòna d’actuacion e d’emplaçament.
- Pressupòst detalhat per partides, includint materiaus e man
d’òbra.
- Fotografia interior e dera façada exterior.
- Referéncia o fotocòpia dera licéncia de dubertura.
Parament exterior
- Memòria detalhada dera actuacion, indicant es materiaus a
emplear (es sues caracteristiques, color e uniformitat damb era
rèsta dera façada), e dessenh dera façada.
- Pressupòst detalhat per partides, includint materiaus e man
d’òbra.
- Fotografia dera façada.
Article 4. Procediment
1. Era comunicacion aurà d’efectuar-se en imprés normalizat
pera Administracion municipau, e èster presentada en Registre
municipau, degudament complimentada e acompanhada dera
documentacion generau e especifica entà cada supòsit.
2. Eth sagèth de registre d’entrada, per miei de diligéncia
administratiua, der organ competent entà conéisher dera
actuacion comunicada, equivalerà ar assabentat dera
Administracion municipau, exceptat que se dongue eth supòsit
contemplat en apartat a) d’aguest article.
3. Analizada era documentacion aportada damb era
comunicacion, e en foncion dera adequacion o non deth sòn
contengut ar ordenament urbanistic e normatiua sectoriau e as
prescripcions deth present procediment, era tramitacion des actes
comunicats, contunharà e/o acabarà de bèra ua d’aguestes
formes.
a) Quan der examèn dera documentacion resulte qu’ei
incomplèta, serà requerit entara subsanacion corresponent,
cossent damb çò que ditz er article 71 dera Lei 30 de 1992, de 26
de noveme, de regim juridic des administracion publiques e deth
procediment administratiu comun
b) Quan s’estime qu’era actuacion comunicada non ei includida
entre es numerades en aguesta ordenança, en tèrme non superior
a dètz dies obrèrs, compdadi des de londeman dera data d’entrada
en registre municipau, se notificarà ar interessat eth besonh de
qu’ajuste era sua actuacion as normes establides entath tipe de
licéncies de que se tracte; aguest tèrme poderà ampliar-se per
rasons justificades
c) Enes auti casi se completarà era comunicacion damb ua
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diligéncia de “conforme” signada peth tecnic adscrit as Servicis
Tecnics Municipaus, estimant acabat eth procediment e
archivant-se sense cap mès de formalitat era comunicacion, sense
perjudici dera liquidacion que procesdisque, e dera notificacion
que sigue de besonh posteriorment
4. En cap de cas s’enteneràn obtengudes per silenci administratiu
es licéncies o autorizacions tramitades per aguest sistèma que
vagen en contra dera legislacion o deth planejament urbanistic, o
quan per causa de falsejament o omission de donades ena
sollicitud non sigue possible era notificacion d’adequacion dera
actuacion a que se referis er apartat b).
Non auràn efècte es actuacions comunicades damb era
documentacion incorrècta, incomplèta o erronèa.
5. En cap de cas es actuacions comunicades poderàn iniciar-se
abantes de que transcorren dètz dies obrèrs a compdar de
londeman dera data dera sua metuda en coneishement dera
Administracion Municipau.

Aguest procediment sonque serà aplicable enes supòsits e enes
condicions establides anteriorment.
6. Es autes actuacions non includides en aguesta ordenança
quedaràn subjèctes ath procediment normau de sollicitud e
resolucion exprèssa regulat ena normatiua especiau, que sigue
aplicable entas licéncies urbanistiques, d’activitats classificades
o de proteccion mieiambientau, installacion e de dubertura
d’activitats.
Eth regim procedimentau ath quau aguestes actuacions son
subjèctes non exonère as titulars des madeishes des sues
obligacions de caractèr fiscau, administratiu o civiu establides
ena normatiua vigent que sigue d’aplicacion.
Article 5. Condicions generaus e efèctes dera actuacion
comunicada
Produsirà efèctes entre er Ajuntament e eth subjècte a qui se
referisque era actuacion, mès non alteraràn es situacions
juridiques privades entre aguest e es autes persones. Se realizarà
deishant sauvadi es drets de propietat e sense perjudici de tercèrs.
Solet se poderàn executar es òbres descrites. Se se realize un aute
tipe d’actuacions que non siguen es exprèssament contemplades
aurà de sollicitar-se era corresponenta autorizacion, sense
perjudici des sancions que se poguen méter, prealable expedient
sancionador per infraccion urbanistica.
Non aurà efècte se damb era se vò portar entà deuant ua
ocupacion deth domeni public.
Er interessat aurà d’auer a dispausacion des servicis municipaus
er imprés contient era comunicacion diligenciada, facilitant er
accès ara òbra deth personau des nomentadi servicis, entà
inspeccions e comprovacions.
Es òbres menors auràn de realizar-se en tèrme de sies (6) mesi
des dera data dera comunicacion, transcorrut aguest tèrme
s’enten caducada era licéncia, a non èster qu’er interessat
sollicite prorogacion o aplaçament entara execucion des òbres,
interrumpint eth compde deth tèrme. Era prorogacion entara
execucion des òbres sollicitades poderà arténher enquia un
maxim de dotze (12) mesi de tèrme.
En cap de cas pòden realizar-se òbres o actuacions en contra dera
legislacion vigenta ena matèria o deth planejament urganistic.
Compliràn totes es dispausacions vigentes en matèria de
bastiment, seguretat e salut en trebalh que s’agen de contemplar
en exercici dera activitat immobiliària.
Non poderàn èster invocades entà excludir o amendrir era
responsabilitat civiu o penau ena quau auessen incorrut es titulars
en exercici des actuacions autorizades.
Es autorizacions seràn transmisibles, mès er antic e eth nau titular
ac auràn de comunicar per escrit ar Ajuntament, sense aguesta
comunicacion toti dus quedaràn subjèctes as responsabilitats
derivades dera actuacion emparada pera licéncia.

Quan se pretengue introdusir modificacions pendent era
execucion des òbres, s’aurà de comunicar aguest hèt ar
Ajuntament per miei d’imprés normalizat.
Ena realizacion des trebalhs serà obligat reparar es desperfèctes
que coma conseqüéncia dera òbra s’originen ena via publica e
d’auti espacis colindants, e a mantier aguesti en condicions de
seguretat, salubritat e limpiesa.
Serà proïbit plaçar enes carrèrs, places e passegi, bastides,
escales, maquines, utisi o insturments, atau coma quinsevolh
classa d’objèctes e materiaus de construccion que poguen
dificultar eth transit public, e non dispausen d’autorizacion
especifica.
Article 6. Regim de contròtle e inspeccion municipau
Es Servicis Tecnics Municipaus haràn es foncions inspectores
que les autrege era legislacion vigenta, damb er objècte de
comprovar e investigar eth compliment dera legislacion
urbanistica.
Article 7. Infraccions e sancions
a) En tot çò que tanh as infraccions produsides coma
conseqüéncia des òbres o installacions menors, metudes en
coneishement dera Adminsitracion municipau per miei der acte
de comunicacion prealable, atau coma era sua qualificacion e es
sancions que poguen meter-se, s’aplicaràn es dispausacions
generaus de caractèr sectoriau a trauèrs deth corresponent
procediment sancionador, coma era Lei 2/02, de 14 de març,
d’Urbanisme e eth Reglament de disciplina urbanistica entàs
infraccions d’aguest tipe enes òbres menors e d’auta normatiua
sectoriau d’ambit comunitari, nacionau, autonomic e municipau
que sigue d’aplicacion a cada actuacion comunicada.
b) Per un aute costat, constituïssen infraccion administratiua es
accions e omissions que contravenguen es normes contengudes
en aguesta ordenança, atau coma era desobediéncia as mandats
d’establir es mesures correctores senhalades o de seguir
determinada conducta, en relacion damb es matèries qu’es
madeishes regulen.
c) Sense perjudici dera exigéncia, enes casi que procedisque, des
corresponents responsabilitats civius e penaus, es infraccions ad
aguesta ordenança seràn sancionades per Alcalde, excèpte es casi
en qu’aguesta facultat sigue atribuïda a d’auti organs, laguens des
limits qu’era legislacion aplicable autorize, prealabla instruccion
deth corresponent expedient, en quau, en tot cas, se darà
audiéncia ar interessat.
d) Entara graduacion des respectives sancions, se valoraràn
conjuntament es següentes circonstàncies:
- Naturaleza dera infraccion.
- Grad de perilhositat entàs persones o causes.
- Grad d’intencionalitat.
- Reincidéncia.
- Gravetat deth mau causat.
- D’autes circonstàncies concurrents que s’estime convenient
considerar. Serà considerat reincident eth titular o particular
qu’auesse estat sancionat enes dotze mesi precedents, peth
madeish concèpte, un o mès còps.
e) Eth regim de sancions serà eth previst en article 211 dera Lei
2/02, de 14 de març d’Urbanisme.
f) En tot cas, damb independéncia des sancions que podessen
procedir, auràn d’èster objècte dera corresponenta compensacion
des maus e perjudicis que s’auessen causat enes bens e drets de
titularitat municipau, o adscrits as servicis publics, o en sòn cas,
era reposicion des causes ath sòn estat anterior.
Dispausacion finau
Aguesta ordenança entrarà en vigor as quinze dies, a compdar de
londeman dera sua publicacion integra en Butletin Oficiau dera
Província, de conformitat damb çò que ditz er article 66 deth
decrèt 178/95, de 13 de junh, peth quau s’apròve eth Reglament
d’òbres, activitats e servicis des ens locaus.
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Vielha, 4 de noveme de 2004
Era secretària, Pilar Hervada Vidal

− ♦ −

AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARAN

EDICTE 8663

Aprovada iniciaument pera Corporacion municipau en session
deth dia 28 d’octobre de 2004 era modificacion puntuau num. 47
des normes subsidiàries e complementàries de planejament dera
Val d’Aran que consistis en prumèr lòc: ena correccion d’un error
de zònificacion en nuclèu de Betren, e en dusau lòc: a er objècte
de poténciar era proteccion des patis tradicionaus aranesi en
carrèr Major de Betren. Aguesta modifiacion sonque afecte as
finques plagades entre eth carrèr Major e eth límit deth solèr
urban en Betren. Ha estat redactada pera arquitècta municipau
Marta Bunyesch Martimpé.
Tanben se determine era suspension der autrejament de licéncies
de parcellacion, bastiment e esbausament de bastendes, enes
parcelles catastraus num. 06980/07; 06980/08; 02000/03;
02000/12; 02000/16 e 02000/18.
Se met a informacion publica peth tèrme d’un mes, a compdar de
londeman dera publicacion d’aguest edicte en BOP, pendent eth
quau poderà èster examinat er expedient enes dependéncies der
Ajuntament de Vielha-Mijaran, plaçades en carrèr Sarriulèra
num. 2 de Vielha, de deluns a diuendres e des des nau deth maitin
enquia es dues dera tarde, entà poder hèr es allegacions que se
creiguen de besonh.
En cas que non i age cap allegacion. s’entenerà aprovada
provisionaument era present modificacion sense besonh de cap
mès acòrd.
Vielha, 3 de noveme de 2004
Era Secretària (il·legible)

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
EDICTE 8846

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL
En compliment del que disposa l’art. 43 del decret 136/99, de 18
de maig, pel qual s’aprova el Reglament general del
desplegament de la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’administració ambiental, se sotmet a informació
pública, durant un termini de vint dies hàbils, l’expedient núm.
15/04, que es tramita a instàncies de Forjados Bausta Catalunya,
SA, amb CIF A25015777, per a la concessió de llicència
ambiental (annex II.2) per a l’exercici de l’activitat consistent en
fabricació d’armadures per a estructures, ubicada al polígon la
Nora, sector B, parcel·les 1 - 2 d’aquest municipi, perquè
qualsevol persona que s’hi consideri afectada pugui formular les
al·legacions i observacions que estimi pertinents, per qualsevol
dels mitjans previstos a l’art. 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. 
Alcoletge, 12 de novembre de 2004
L’alcaldessa, Rosa del Carme Camps Cortassa

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
EDICTE 8809

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 4
de novembre de 2004, l’expedient núm. 1 de modificacions de
crèdit del pressupost de l’exercici de 2004, consistent en crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, a finançar mitjançant nous
i majors ingressos.
S’exposa al públic pel termini de quinze dies, per tal de què es

puguin presentar reclamacions davant la Corporació, de
conformitat amb el que preveu l’article 169 i 177 del Reial decret
legislatiu 2/04, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
En cas de no presentar-se’n, aquest acord inicial esdevindrà
definitiu sense necessitat de prendre un altre acord per part de la
Corporació.
Alguaire, 10 de novembre de 2004
L’alcaldessa, Olga Fransi González

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ARSÈGUEL
ANUNCI 8789

En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/88, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que
l’Ajuntament en sessió del Ple amb data 29 de setembre ha
aprovat per majoria absoluta, entre d’altres, els acords següents:
“Modificació de l’ordenança fiscal núm. 11 de la taxa per al
cementiri.
Primer. Modificar l’article 6. a) fixant l’import de la taxa per la
concessió de nínxol al cementiri municipal en 1.000 euros (mil
euros).
Segon. Modificar l’article 3 introduint el següent paràgraf a
continuació de l’existent “ Es fixa com a condició per ser titular
d’un concessió administrativa de nínxol al cementiri municipal la
necessitat d’estar empadronat al municipi d’Arsèguel, establint
com a màxim la possibilitat de tenir un nínxol per persona. 
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1
de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, i 178.1b) del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals
aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de
l’Ajuntament durant 30 dies hàbils comptadors des de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, perquè els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes.
En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional
esdevindrà definitiu.
Arsèguel, 30 d’octubre de 2004
L’alcalde, Antoni Casanovas Alís

− ♦ −

AJUNTAMENT DE BELIANES
EDICTE 8788

Aprovació definitiva de l’ordenança municipal número 14,
reguladora de la taxa del cementiri municipal.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 16 de setembre de
2004, va aprovar inicialment l’ordenança municipal número 14,
reguladora de la taxa del cementiri municipal. Atès que durant el
període d’exposició al públic no s’ha presentat cap al·legació o
reclamació, l’acord ha esdevingut definitiu, segons l’article 49 de
la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de règim local, modificada per
la Llei 11/99, de 21 d’abril.
Contra l’acord anterior que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a
comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte, d’acord
amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades poden optar per
interposar contra aquest acord un recurs de reposició davant el
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