
f) Els organismes públics d’investigació, els establiments d’ensen-
yament en tots els seus graus finançats íntegrament amb fons de
l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o per
fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els establi-
ments d’ensenyament en tots els seus graus que, sense tenir ànim de
lucre, estessin en règim de concert educatiu, fins i tot si facilitessin als
seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els prestessin els serveis
de mitja pensió o internat i encara que per excepció venguin en el
mateix establiment els productes dels tallers dedicats a dit ensen-
yament, sempre que l’import de la dita venda, sense utilitat per cap
particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició
de matèries primeres o al sosteniment de l’establiment.

g) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i
sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter
pedagògic, científic, assistencial i d’ocupació que per l’ensenyament,
educació, rehabilitació i tutela dels minusvàlids realitzin, encara que
venguin els productes dels tallers dedicats a les dites finalitats, sempre
que l’import de la dita venda, sense utilitat per a cap particular o
tercera persona, es destini exclusivament a l’adquisició de matèries
primeres o al sosteniment de l’establiment. 

h) La Creu Roja Espanyola.
i) Els subjectes passius als quals els és d’aplicació l’exempció de

l’impost en virtut de tractats o convenis internacionals.
2. Els beneficis regulats en les lletres b), f) i g) de l’apartat anterior

tenen caràcter pregat, i es concediran, quan procedeixi, a instància
de part. 

3. Les cooperatives i les societats agràries de transformació
gaudiran, en els termes establerts en la seva normativa específica,
d’una bonificació del 95 per 100 de la quota i dels recàrrecs
d’aquest impost. 

5. Les fundacions i associacions que compleixin els requisits esta-
blerts en el capítol I del títol II de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i del
incentius fiscals al mecenatge, estaran exemptes de l’impost sobre
activitats econòmiques per les activitats que constitueixin el seu
objecte social o finalitat específica. 

Article 13. Inspecció
La inspecció d’aquest impost és realitzada pel propi Ajuntament o

per l’entitat qui tingui delegada aquesta facultat per part de
l’Administració Tributària de l’Estat, en el marc del corresponent acord
de delegació i segons el Reglament General d’Inspecció de Tributs i
les concordants i vigents ordenances general i fiscal.

Article 14. Infraccions i sancions
Les infraccions produïdes en l’àmbit del tribut es tipificaran i

sancionaran d’acord amb allò que disposen els articles 77 i següents
de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.

Garcia, 17 de març de 2003. — L’alcalde, Francisco Acero.
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Anunci

Aprovada inicialment per l’Ajuntament de Móra la Nova en Ple,
en sessió de data 24 de juliol de 2002, l’ordenança municipal per
la gestió dels residus de la construcció, i publicat el corresponent
anunci al BOP del dia 3.9.2002, núm. 204, i al tauló d’edictes
d’aquesta Corporació, per termini de 30 dies sense que s’hagi
presentat cap reclamació o al.legació, l’aprovació inicial ha esde-
vingut definitiva.

En aplicació de l’establert a l’article 66 del ROAS, es publica ínte-
grament.

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
DE LA CONSTRUCCIÓ

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte.
La present ordenança té per objecte regular la gestió controlada

de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció generals en les
obres d’enderrocament, construcció i excavació que es destinen al
seu abandonament, establint una regulació addicional a la d’ator-
gament de les llicències urbanístiques.

Article 2. Àmbit d’aplicació.
Aquesta ordenança és d’estricte compliment en tot el terme muni-

cipal de Móra la Nova.

Article 3. Definicions.
3.1 A l’objecte d’aquesta ordenança les terres i runes es classi-

fiquen en:
a) D’enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’ope-

ració d’enderrocament d’edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en
general.

b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’ori-
ginen en l’activitat de la construcció.

c) D’excavació: ter res, pedra o altres materials que s’originen en
l’activitat d’excavació.

3.2 A la vegada, es consideren tres supòsits bàsics d’obra:
a) Obra d’enderrocament: és l’obra subjecta a llicència urba-

nística on únicament s’ha d’enderrocar un edifici o construcció pree-
xistent.

b) Obra de nova construcció: és l’obra subjecta a llicència urba-
nística que genera residus derivats de l’activitat de la construcció, fruit
de l’excavació en el sòl o del rebuig.

c) Obra menor: és l’obra corresponent a petites reformes d’im-
mobles que no suposen el total enderrocament i/o les que no precisin
de projecte tècnic i estiguin subjectes a llicència urbanística.

Article 4. Regulació general.
4.1 En l’atorgament de les noves llicències d’obres d’enderro-

cament o de nova construcció, es determinarà una garantia o fiança
per a respondre que aquests materials residuals són gestionats en
instal·lacions autoritzades per a la seva recepció.

4.2 També es determinaran els costos originats per la gestió i/o
transport de les terres i runes d’obres d’enderrocament, obres de nova
construcció i obres menors, que el sol·licitant haurà de satisfer d’acord
amb el sistema de pagament determinat a l’article 5 d’aquesta orde-
nança.

Article 5. Procediment.
5.1 El sol·licitant d’una llicència d’obres d’enderrocament i/o

nova construcció, haurà d’incorporar en la documentació tècnica una
valoració del volum previsible de generació de terres i runes. Aquesta
previsió serà verificada dins el propi tràmit de la llicència, per part
dels serveis tècnics municipals.

5.2 Amb posterioritat a l’atorgament de la llicència que impliqui
producció de runes i terres (ja sigui d’enderrocs, d’excavacions...), el
sol·licitant haurà de complimentar els tràmits següents:

a) Quan la instal·lació de tractament de terres i runes sigui de
caràcter públic (per ser-ho d’àmbit municipal o supramunicipal), el
sol·licitant adquirirà un nombre de vals corresponents al volum previst
de terres i runes, tenint la possibilitat d’adquirir-los gradualment en
funció de les seves necessitats de gestió.

Els vals hauran de segellar-se en la instal·lació de gestió auto-
ritzada determinada per l’ajuntament i presentar-se posteriorment per
a la recuperació de la fiança, tal i com es determina en l’article 9
d’aquesta ordenança.

b) Quan la instal·lació de tractament de terres i runes sigui de
caràcter privat, degudament autoritzada, el sol·licitant haurà
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d’abonar el preu corresponent per al seu tractament i obtenir-ne la
seva justificació documental.

En ambdós casos, el sol·licitant haurà de constituir fiança per a
facilitar la correcta gestió de les terres i runes.

5.3 Estaran exemptes de prestació de fiança les empreses de la
construcció que gestionin els residus en plantes autoritzades de la
seva titularitat o de titularitat de les organitzacions empresarials del
sector de la construcció de la qual sigui membre. També estaran
exemptes si la planta és de titularitat de l’ens local que atorga la
llicència.

5.4 En qualsevol dels supòsits esmentats, s’haurà de comptar amb
la corresponent autorització municipal i acreditar la correcta gestió
davant la Junta de Residus quan aquesta així ho requereixi.

Article 6. Determinació de costos i garanties.
6.1 L’import de la fiança per a garantir la correcta gestió de les

terres i runes queda fixada d’acord amb la disposició addicional
primera del Decret 201/95 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs
i altres residus de la construcció, en les quanties següents:

a) Residus d’enderrocs i de la construcció: 1.000 pts/tona de
residus previstos en el projecte, amb un mínim de 10.000 ptes.

b) Residus d’excavacions, 500 ptes/tona, amb un mínim de
25.000 i un màxim de 2 milions de pessetes.

En aquells casos en que es demori la dificultat per a preveure el
volum de residus, la fiança es calcularà d’acord amb els percentatges
següents, a aplicar sobre el pressupost total de l’obra:

- obres d’enderrocament: 0,15%
- obres de nova construcció: 0,15%
- obres d’excavació: 0,07%
En qualsevol cas, l’import resultant de l’aplicació d’aquest percen-

tatges no podrà ser inferior als mínims o superior als màxims fixats en
el Decret 201/94.

6.2 La fiança serà constituïda pel sol·licitant a favor de l’ajun-
tament en el moment d’obtenir la llicència d’obres d’acord amb la
valoració del volum previsible de generació de terres i runes incor-
porat a la documentació tècnica de la sol·licitud de llicència d’obres
d’enderrocament, de nova construcció i/o excavacions i, en cas de
que es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la
quantia de la fiança es calcularà sobre la base dels percentatges
esmentats a l’apartat anterior.

6.3 L’administració podrà requerir al sol·licitant, quan detecti
algun defecte de la base de càlcul, la constitució de la resta de la
fiança corresponent a la diferència resultant del pressupost. La fiança
podrà fer-se efectiva pel sol·licitant pels mitjans següents:

a) Dipòsit en diner efectiu o en valors públics a la Caixa General
de Dipòsits o en les seves sucursals o, en el seu cas, a la Corporació
o Entitat interessada.

b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per un Banc o
banquer enregistrat oficialment, per una Caixa d’Estalvis confe-
derada, Caixa Postal d’estalvi o per Cooperatives de Crèdit qualifi-
cades.

Article 7. Règim de gestió.
El lloc de lliurament de les terres i runes serà indicat en la llicència

i podrà efectuar-se de les següents maneres:
a) Directament als contenidors col·locats d’acord amb les orde-

nances municipals o comarcals corresponents, que hauran estat
contractats pel propietari, productor o posseïdor dels residus, i que,
posteriorment, seran transportats al dipòsit controlat de runes auto-
ritzat.

b) Directament a les instal·lacions de gestió autoritzades (àrees
d’aplec provisional, dipòsit controlat, planta de reciclatge...) ja siguin
municipals, supramunicipals o comarcals, mitjançant el pagament del
preu corresponent en els casos que així procedeixi.

Article 8. Exclusions.
8.1 No es consideraran residus destinats a l’abandonament les

terres o materials procedents d’excavacions que hagin d’ésser reuti-

litzats com a rebliment per a una altra obra o ús autoritzat. En aquest
sentit, el titular de la llicència quedarà exempt del pagament del preu
corresponent, i, en conseqüència, de la presentació dels comprovants
justificatius.

8.2 En qualsevol cas, s’haurà de comptar amb la corresponent
autorització municipal i acreditar la correcta gestió davant la Junta de
Residus quan aquesta així ho requereixi.

Article 9. Retorn de la fiança.
L’import de la fiança serà retornat quan s’acrediti documentalment

que la gestió s’ha efectuat adequadament. En aquest sentit, serà
preceptiva la presentació dels comprovants justificatius del pagament
del preu corresponent.

Article 10. Execució de la fiança.
El no compliment de les determinacions d’aquesta ordenança en

qual a la correcta gestió de les terres i runes, serà motiu de l’execució
de la fiança per part de l’ajuntament per actuar subsidiàriament, inde-
pendentment de les sancions que puguin aplicar-se d’acord al règim
sancionador previst a la Llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora de
residus.

CAPÍTOL II

RÈGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI.

Article 11. 
Constituirà infracció tota actuació que vulneri les prescripcions

contingudes en aquesta ordenança i restarà subjecta a la imposició
de les sancions corresponents.

Article 12.
12.1 Es consideraran infraccions de la present ordenança les

previstes a la Llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus, i
seran sancionades d’acord amb el règim sancionador previst al
mateix text legal.

12.2 La quantia de la multa és com a mínim de 120,20 euros
fins a 6.010,12 euros ( com a màxim per a les sancions molts greus)
en el cas de municipis de menys de 50.000 habitants i fins a
60.101,12 euros (com a màxim per a les sancions molt greus) en el
cas dels municipis de més de 50.000 habitants.

Article 13. 
Les infraccions es qualifiquen en lleus, greus i molt greus. La seva

qualificació es farà tenint en compte els criteris continguts a la Llei
6/93, de 15 de juliol, reguladora de residus, arts. 80 i 81, a més
dels següents:

a) La major o menor transcendència de la infracció.
b) El prejudici ocasionat als interessos generals.
c) La reiteració per part de l’infractor.
d) El benefici que hagi aportat a l’infractor.
e) Qualsevol altra circumstància concorrent que incideixi en el

grau de culpabilitat de l’infractor.

Article 14.
Les sancions per infraccions previstes en aquesta ordenança no es

poden imposar si no en virtut de la incoació del corresponen expe-
dient sancionador que es tramitarà d’acord amb el que preveu el
marc normatiu vigent (Llei 30/92, de les administracions públiques i
procediment administratiu comú, RD 1398/93, que aprova el
reglament sancionador, i disposicions concordants).

Article 15.
Seran responsables de la comissió d’infraccions les persones,

físiques o jurídiques, que, per acció u omissió, contravinguin allò que
segons l’article 12è es considera infracció de la present ordenança. 

Article 16. 
Si l’actuació realitzada per l’infractor suposa risc potencial per la

salut de les persones, pel medi ambient o per qualsevol dels bens
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jurídics protegits per la legislació penal, o implica una manifesta
desobediència de les de l’autoritat local, l’administració municipal
cursarà la corresponent denúncia davant la jurisdicció ordinària, i, si
escau, donarà compte al Ministeri Fiscal.

Article 17.
En el cas de vulneració de les disposicions de la present orde-

nança, i amb independència de la imposició de les multes proce-
dents, l’administració municipal, amb la finalitat de restaurar els
espais malmesos amb motiu de les infraccions comeses, podrà
adoptar les mesures següents:

a) Suspendre provisionalment els treballs d’abocament que contra-
diguin les disposicions d’aquest reglament o siguin indegudament
realitzades.

b) Requerir a l’infractor per què en el termini atorgat introdueixi les
rectificacions necessàries per ajustar-les a les condicions del permís o
a les prescripcions d’aquesta ordenança i/o, en el seu cas, procedir
al restabliment dels espais degradats.

c) Ordenar l’aplicació de les mesures tècniques adequades que
garanteixin el compliment de les prescripcions d’aquesta ordenança,
i, en general, de la legislació vigent en la matèria.

d) Ordenar la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les
instal·lacions o qualsevol altre bé del domini públic que en resulti
afectat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Els titulars de les activitats i/o obres productores de terres o runes

iniciades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança
pendents encara de la seva gestió, tot i no haver constituït les fiances
corresponents, estan obligats a realitzar-la de manera adequada i
podran ser requerits per l’ajuntament en qualsevol moment i per tal
que així ho acreditin.

DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança entrarà en vigor una vegada publicat ínte-

grament el seu text i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils
comptats a partir de l’endemà del dia d’aquesta publicació en el
BOPT.

Móra la Nova, 15 de juliol de 2002.
Móra la Nova, 7 de març de 2003. — L’alcalde-president, Joan

M. Sabanza March.

2003/3239 - AJUNTAMENT DE MóRA LA NOVA

Anunci

Aprovada inicialment per l’Ajuntament de Móra la Nova en Ple,
en sessió de data 24 de juliol de 2002, l’ordenança municipal de
tinença d’animals, i publicat el corresponent anunci al BOP del dia
3.9.2002, núm. 204, i al tauló d’edictes d’aquesta Corporació, per
termini de 30 dies sense que s’hagi presentat cap reclamació o
al.legació, l’aprovació inicial ha esdevingut definitiva.

En aplicació de l’establert a l’article 66 del ROAS, es publica ínte-
grament.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS

TÍTOL I

OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1.
Aquesta ordenança regula les interrelacions entre les persones i

els animals domèstics o de companyia dins el terme municipal.

Article 2. 
S’entendrà per animals de companyia totes les subespècies i

varietats de gats (felis catus) i totes les subespècies i varietats de
gossos (canis familiaris).

Article 3. 
Estaran subjectes a l’obtenció prèvia de llicència municipal

d’obertura totes les activitats basades en la utilització d’animals.

TÍTOL II

SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS

CAPÍTOL I
NORMES DE CARÀCTER GENERAL.

Article 4.
S’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis particulars

sempre que es respectin les condicions higiènico-sanitàries i en cap
cas produeixin situació de perill per als veïns o per altres persones en
general o per al propi animal, que no suquin les derivades de la seva
naturalesa.

Article 5.
Els propietaris d’animals de convivència estan obligats a propor-

cionar-los l’alimentació i les cures adients, tant de tractaments
preventius de malalties com de guariments, a aplicar les mesures
sanitàries preventives que l’autoritat municipal disposi i, també, a faci-
litar-los un allotjament d’acord amb les exigències pròpies de la seva
espècie.

Article 6.
Les persones que utilitzin gossos per a la vigilància, els hauran de

procurar aliments, allotjament i cures adequades, els hauran de tenir
inscrits en el cens de gossos i hauran d’advertir, mitjançant un rètol,
la seva presència.

Article 7. 
D’acord amb la legislació vigent, queda expressament prohibit:
a) Causar danys o cometre actes de maltractament als animals

domèstics o salvatges en règim de convivència o capacitat.
b) Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o

parodies en les quals se’ls mati, fereix o hostilitzi.
c) En tot el terme municipal la caça, excepte llocs autoritzats, la

captura i l’enverinament d’animals, llevat els realitzats pels serveis
sanitaris en la seva funció de protegir la salut pública i en aquells
casos expressament autoritzats.

d) Vendre animals a menors de 14 anys i a persones incapaci-
tades jurídicament sense autorització dels qui en tenen la pàtria
potestat o tutela.

e) El comerç d’animals fora dels establiments autoritzats. Aquesta
prohibició és extensiva als mercats ambulants en què només es
permet el comerç de petits animals de producció i consum.

Article 8. 
El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat que

pugui derivar a tercers, és responsable dels danys, perjudicis i les
molèsties que ocasionin a les persones, als objectes, a les vies i als
espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que esta-
bleix l’art. 1905 del Codi Civil.

Article 9. 
9.1 Es prohibeix l’abandonament d’animals.
9.2 Les persones que no desitgin continuar tenint un animal

hauran de comunicar-ho a l’ajuntament per tal que els serveis
concertats o delegats passin a recollir-lo, i també hauran de facilitar
la targeta sanitària de l’animal.
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