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PLA ANUAL NORMATIU 2021 
 

 

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 2021, que conté les 

ordenances i reglaments previsibles d’aprovació, modificació o derogació al llarg del pròxim 

any, agrupades per regidories i àrees de gestió. 

 

No es tracta d’una recopilació exhaustiva, pel fet de no ser possible recollir aquells 

imprevistos en un entorn social i econòmic canviant, agreujat per un marc en situació 

d’adaptació a l’impacte de la pandèmia vinculada al virus SARS-CoV-2. 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 

 

 

 

 

Salut/Esports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenança 46 Taxa Gimnàs 

-“Revisió d’ordenances fiscals vigents i 

d’ordenances reguladores de prestacions 

patrimonials de caràcter públic no tributari, 

per donar compliment a les modificacions 

introduïdes al text refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals.” 

 

 

 

 

Acompliment normatiu 

Transposició 

reglamentaria local. 

 

 

 

 

Hisenda 

 

Ordenança 17 Documents 

Administratius 

-“Tipificació dels serveis oferts 

Actualització de les taxes en criteris de 

despesa” 

 

 

 

 

Adaptació i 

actualització de serveis 

públics 

 

 

 

Urbanisme 

Ordenança 9 – Emissió documents 

urbanístics. 

-“Tipificació dels serveis oferts 

Actualització de les taxes en criteris de 

despesa” 

 

Adaptació i 

actualització de serveis 

públics 

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.” 

 

 

Adaptació i 

actualització de serveis 

públics 
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2.-          NORMATIVA DE NOVA CREACIÓ 

 

 

 Comerç 

 

 

Ordenança reguladora del mercat 

setmanal 

 

 

 

 

 

Marc normatiu  per 

l’estandardització i 

simplificació dels 

tràmits per els 

participants del mercat 

setmanal. 

 

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 

 

 

Governació 

 

 

Ordenança Fiscal de Preus Públics 

-“Triatge, síntesi i previsió d’aquells serveis 

públics recollits en diverses ordenances. 

Recull Transversal Obres i Serveis, Cultura, 

Hisenda, Comerç, Turisme...” 

 

 

 

Acompliment amb els 

principis de la llei 

16/2015, de 21 de 

julio de simplificació 

administrativa 

 

 

Governació 

 

 

Ordenança reguladora de Subvencions 

 

 

Establiment d’un marc 

regulador sobre aquest 

tipus de moviments de 

caixa, dotacions i 

exercici de 

transparència 

 

3.-          NORMATIVA QUE ES DEROGA 

 

 

 

 

 

 

 

Governació 

Ordenança 40 Fiscal Equipaments i 

visites 

Ordenança 35 Taxa Piscines 

Ordenança 16 Fiscal Emissora de Radio 

 

-Valorar la fusió d’aquestes ordenances 

fiscals en un únic text proposat en 

l’ordenança de preus públics. Tot actualitzant 

i tipificant els serveis prestats en el context 

econòmic i d’abast actual. 

Recull Transversal Obres i Serveis, Cultura, 

Hisenda, Comerç, Turisme. 

 

 

 

 

 

Acompliment amb els 

principis de la llei 

16/2015, de 21 de 

julio de simplificació 

administrativa 
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