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PLA ANUAL NORMATIU 2022 
 

 
D’acord amb l’article 132 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, i amb la voluntat d’elevar les iniciatives reglamentaries per la 
seva aprovació, s’elabora el present Pla Anual Normatiu de Bellpuig 2022, que conté les 
ordenances i reglaments previsibles d’aprovació, modificació o derogació al llarg del pròxim 
any, agrupades per regidories i àrees de gestió. 
 
Aquest pla i la seva publicació han se servir com a guió de treball de prioritats i que ofereix 
la protecció jurídica suficient per la legitimació d’una administració transparent i un govern 
obert a la ciutadania.  
 
 

AREA PROPOSTA OBJECTIUS 

 1.-          NORMATIVA QUE ES PREVEU MODIFICAR 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hisenda 

 
Ordenança Fiscal núm. 33 Taxa 
vinculada a parades, barraques, casetes 
de venda, espectacles o atraccions 
situades en terrenys d'ús públic i 
indústries al carrer o ambulants. 

 
Actualització dels 
règims d’aplicació, 
exempcions i tarifes 
aplicables per 
temporalitat 

Ordenança Fiscal núm. 19 Impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 

Actualització 
normativa i adequació 
a les modificació El 
text refós de la Llei 
d’hisendes locals 
aprovat per RDL 
2/2004, TRLHL regula 
en els articles 15  

Ordenança Fiscal núm. 17 Documents 
Administratius 
-“Tipificació dels serveis oferts 
Actualització de les taxes en criteris de 
despesa” 

Adaptació i 
actualització de serveis 
públics 

Ordenança Fiscal núm. 9 – Emissió 
documents urbanístics. 
-“Tipificació dels serveis oferts 
Actualització de les taxes en criteris de 
despesa”  
 

Adaptació i 
actualització de serveis 
públics 

Ordenança Fiscal núm. 18 sobre l’impost 
d’activitats econòmiques. 
Definició de les àrees d’afectació i exclusions 
pel tipus de servei 

Actualització dels 
règims d’aplicació, 
exempcions 

 
Urbanisme 
 
 
  

POUM de Bellpuig:  
Adequació i publicació de reconeixements 
modificacions i reconeixements parcials 

 
 

Acompliment normatiu  
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Educació i 
Cultura 

Ordenança 26 Tarifes Llar d’Infants 
Ordenança 27 Tarifes EMMB 
-“Revisió anual, actualització de les tarifes 
aplicades als serveis municipals per raons de 
despeses de servei o afluència als mateixos en 
cas de ser necessaris.” 

Adaptació i 
actualització de serveis 
públics 

2.-          NORMATIVA DE NOVA CREACIÓ 
 
 
 

Governació 

Reglament Cementiri 
“Nova creació o reformulació de l’ordenança 
actual exclusivament fiscal, per la introducció 
de procediments de gestió de l’espai de 
cementiri municipal, degut al recurs limitat 
sobre aquest patrimoni” 
  

Marc normatiu  per els 
procediments vinculats 
a la gestió de l’espai i 
recursos de cementiri 

 
 

Urbanisme 

Ordenança reguladora de les 
característiques Tècniques per l’ocupació 
de Terrasses sobre espais públics 

Establiment d’un marc 
regulador tècnic sobre 
aquest tipus de 
construccions i la seva 
normalització 

 
Activitats 

Reglament sobre registre sanitari 
d'indústries i productes alimentaris 
Registre de les activitats vinculades a la 
venda, comerç i gestió de Productes 
alimentosos i alimentaris destinats al consum 
humà.  
Materials i objectes destinats a estar-hi en 
contacte  
També d’útils tecnològics utilitzats en 
l’elaboració d’aliments. 

Marc normatiu local 
per la gestió del 
registre per part de les 
activitats d’aquesta 
índole en el municipi. 

 
3.-          NORMATIVA QUE ES DEROGA 
   

  

 
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT, en data de la seva signatura per Jordi 
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