ACTA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local, 25 de febrer de 2021 Ens:
Ajuntament de Camarles
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Antoni Navarro Serra
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 25 de febrer de 2021
Hora d'inici: 09:15
Hora de finalització: 10:30
Lloc: Saló de Plens
Assistents:
Sr. Ramon Brull Melich (FIC VP-FIC) Sra. Yolanda
Guillem Clua (ERC - AM)
Sra. Patricia Andrés Valldepérez (FIC VP-FIC)
ACORDS
LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL, 26 DE GENER DE 2020
Acta aprovada per unanimitat
2. JUNTA DE GOVERN LOCAL, 01 DE FEBRER DE 2020
Acta aprovada per unanimitat
RELACIÓ DE FACTURES 004/2020
3. RELACIÓ 004/2020 FACTURES PER A L'APROVACIÓ.
Aprovat per unanimitat
Fets
Es dóna lectura i s’analitza la relació de factures 04/2020 que comença amb la núm. Registre 000652 , de
Joan Rovira Melich , referent a l’actuació online durant el confinament pel Còvid-19per import de 285,00 €
i acaba amb el núm. Registre 000924 de Marti-Fernandez Instal·lacions S.L , referent als treballs de treure
senyeres de la Coberta dels Lligallos per un import de 55,66 €, amb un total de CENT QUARANTAQUATRE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (144.565,96 €).

Fonaments del dret
Article 166 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes Locals. Facultat delegada
en la Junta de Govern Local en virtut d’acord del Ple Municipal de data 5 de juliol de 2019
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En conseqüència, S'ACORDA:
1r. Aprovar la relació de factures núm. 04/2020 per import total de 144.565,96 .-€
2n. donar trasllat d’aquest acord a la Junta de Govern Local, òrgan competent per a la seva aprovació.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al que finalitzi la declaració de l’estat d’ alarma, independentment
del temps transcorregut des de la data de la pràctica de la notificació
/publicació de la resolució.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al que finalitzi la declaració de l’estat d’
alarma, independentment del temps transcorregut des de la data de la pràctica de la notificació/publicació
de la resolució.
COMUNICACIONS HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC
4. COMUNICACIÓ PRÈVIA HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC JOHN DOMINGO GUART
Aprovat per unanimitat
Fets
Identificació de l’expedient: 2021-045
Tipus d’activitat: Habitatge d’ús turístic
Titular Sol·licitant: John Domingo Guart
Emplaçament: Carrer Sant Joan, núm. 80 Lligallo del Gànguil
Amb data 19 de gener de 2021 el Sr. John Domingo Guart va presentar escrit de comunicació prèvia
d’inici d’una activitat destinada a habitatge d’ús turístic de l’habitatge situat al carrer Sant Joan, núm. 80
Lligallo del Gànguil del municipi de Camarles.
Fonaments de dret
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2/2019 de data 5 de juliol de 2019, es van efectuar les delegacions
de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.
El Títol II del Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús
turístics, regula els “ habitatges d’ús turístic”.
Títol II del Decret 75/2020, de 4 d’agost de Turisme de Catalunya
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Inscriure l’esmentada activitat d’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC al Carrer Sant Joan, núm. 80
Lligallo del Gànguil del municipi de Camarles en el Registre municipal d’activitats, sense perjudici de
la verificació posterior del compliment dels requisits que preveu la legislació sectorial per a l’exercici de
l’activitat. L’exercici de l’activitat es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i
tècniques que hagin lliurat les certificacions i les comprovacions corresponents.
Segon.- INSCRIURE l’esmentada activitat en el Registre municipal d’Habitatges d’ús turístic amb numero
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2021-001.
Tercer.- TRAMETRE al Registre de Turisme de Catalunya l’alta d’aquesta activitat.
Quart.- ADVERTIR a l’interessat/ada que d’acord amb l’establert a l’article Article 221-2 del Decret
75/2020, de 4 d’agost de Turisme de Catalunya els requisits i serveis de l’activitat són els següents:
-1 Els habitatges no poden ser ocupats amb més places de les indicades a la cèdula d'habitabilitat i, en
qualsevol cas, la seva capacitat màxima no pot excedir de 15 places.
-2 Els habitatges han d'estar suficientment moblats i dotats dels aparells i dels estris necessaris per ser
ocupats immediatament, amb la finalitat de prestar un servei d'allotjament correcte en relació amb la
totalitat de places que disposin, i tot en perfecte estat d'higiene.
-3 El propietari o propietària de l'habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar a les
persones usuàries i als veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediataconsultes i
incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic.
-4 El propietari o la propietària, o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un servei d'assistència
i manteniment de l'habitatge.
-5 El propietari o la propietària de l'habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de lliurar ales persones
usuàries un document que reculli les normes de convivència acordades per la comunitat de propietaris on
s'integra l'habitatge, si n'hi ha. Aquest document ha d'estar redactat, com a mínim, en els idiomes
següents: català, castellà, anglès i francès.
En cas que la persona usuària d'un habitatge d'ús turístic atempti contra les regles bàsiques de la
convivència o incompleixi ordenances municipals dictades a aquest efecte, la persona titular de la
propietat, o la persona gestora de l'habitatge d'ús turístic, ha de requerir a la persona cessionària que
abandoni l'habitatge immediatament.
-6 Els habitatges d'ús turístic han d'exhibir en un lloc visible i fàcilment localitzable per a les persones
usuàries la comunicació del NIRTC, la seva capacitat màxima i el telèfon del servei d'assistència i
manteniment. Aquells que encara no disposin del NIRTC, transitòriament, han desuplir-ne l'exhibició amb
la comunicació del número provisional al qual es fa referència a l'article121-1.2 d'aquest Decret.
-7 Els requisits turístics mínims consten a l'annex 6 d'aquest Decret.
Exhibició de la comunicació del NIRTC i de la capacitat autoritzada a l’interior de l’
X
Habitatge
Places màximes( sempre que la cèdula no estableixi un nombre inferior)

15

Facilitar el número de telèfon a usuaris i veïns per incidències

X

Empresa d’assistència i manteniment

X

Document e normes de convivència, si n’hi ha ( Lliurat)

X

Setè.-Aprovar la liquidació de la taxa per l’activitat municipal, tècnica i administrativa de verificació i
comprovació de l’activitat desenvolupada, per import de 100 Euros.
Règim de recursos:
Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execucióde l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació disposeu dels següents terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no foshàbil, fins el següent
dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de ladata de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a laseva
exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment hauràde lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

4. LLICÈNCIA D'OBRES MENORS, EXP. 24/20 DE E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. PER
A LÍNIA SOTERRÀNIA B.T. A 400 V PER A NOU SUBMINISTRAMENT ALPOLÍGON INDUSRTRIAL,
A LA NAU DE FITOSANITARIS ANTONI HUGUETS, S.L.
Aprovat per unanimitat.
Fets
En data 20/03/2020 i registre d'entrada 507, l'empresa E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES,S.L.U., va
sol·licitar llicència d'obres menors per al projecte de línia soterrània baixa tensió a 400V per a nou
subministrament a la nau de Fitosanitaris Antoni Huguets, S.L. del Polígon Industrial "Venta Nova".
Fonaments de dret
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refòs
de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i sotmesos a règim de
comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats
són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de
l'ajuntament de Camarles.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de delegació
efectuada, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2/2019 de juliol.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la sol·licitud de llicència urbanística, presentada per EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., on demana llicència d'obres menors per al projecte de línia
soterrània de baixa tensió a 400V per a nou subministrament a la nau de Antoni Huguets, S.L. del Polígon
Industrial "Venta Nova" d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del Reglament
sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto el següent
informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’ agost, el qual
s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, les obres que es pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència
d’obres sinó que resten subjectes a comunicació prèvia.
Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 128 del vigent POUM dintre de SÒL URBÀ, Zona d'Indústria
(CLAU 7).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres menors per per a línia soterrània de baixa tensióa 400 V
per a nou subministrament al Polígon Indusrtrial, a la nau de Fitosanitaris Antoni Huguets, S.L. d'aquest
municipi, amb les següents condicions:
1.- La runa generada per les obres es transportarà a l'abocador autoritzat D. 201/94 i Llei 15/03 de protecció
del medi ambient i foment de reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l'edificació.
2.- Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.776,75 x 3,50%
Taxa administrativa
1.776,75 x 0,25%

62,19.-€
4,44.-€

TOTAL

66,63.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia
incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística,
però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia
naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
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QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada llicència d'obres menors pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) + Taxa administrativa per la concessió de llicències, per un
import total de 66,63.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
Taxa administrativa

1.776,75 x 3,50%
1.776,75 x 0,25%

TOTAL

62,19.-€
4,44.-€
66,63.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execucióde l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després dedescomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció
per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment hauràde lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA - IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa - IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular - IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva notificació
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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1. LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 79/20 DE E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. PER
A PROJECTE DE REFORMA TECNOLÒGICA DEL C.T. XD412 PER INSTAL·LACIÓ DE NOVES
CEL·LES COMPACTES SF6
Aprovat per unanimitat.
Fets
En data 12 d'agost de 2020 i registre d'entrada núm. 1083, ha tingut entrada sol·licitud de llicència d'obres
majors per al projecte d'execució de reforma tecnològica del C.T. XD412 per instal·lació de noves cel·les
compactes SF6, amb emplaçament al C/ 12 d'aquest municipi, per l'empresa E-DISTRIBUCIÓN REDES
DIGITALES S.L.U.
Amb la sol•licitud s'ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentació exigida per
la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig (RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995 (ROAS)
d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del sòl definits a la
legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística, a les
normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
3. L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’ acord amb la
legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o
parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’ aquestes
instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
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k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de
telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les
infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació
sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència urbanística prèvia:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en sòl no
urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de l'article 187 ter,
el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística els actes següents:
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració, si
no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’ execució subsidiària incorpora el
projecte tècnic requerit.
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins
rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’ executin a l’empara d’un instrument
d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració competent en matèria
de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’ una
administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en matèria
de medi ambient.
4. L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per a atorgar la
llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors siguin
contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de llicència
urbanística han d’estar motivades.
5. L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la legislació i el
planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents al moment de la seva
resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la falta de resolució expressa de la sol•licitud,
tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un certificat de règim urbanístic vigent.
6. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta sol•licitud de
llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2 mesos. Tal i com estableix l’art.
188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el sentit del
silenci en aquesta matèria és positiu llevat del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret legislatiu i llevat
dels casos previstos a l'article
9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
7. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per acabar-les.
Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys per acabar-les, tal i com
determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el mateix sentit, l'article 37.1 del Decret 64/2014
(RPLU). Un cop transcorregut el termini per començar o acaba les obres, incloses les seves pròrrogues sense
que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art. 37.2 RPLU, el qual afegeix
que les llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La persona titular de la llicència
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urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’ inici d’obres estesa per
la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per aquesta
mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de
l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la
persona titular de la llicència urbanística.
8. En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el termini d’un mes
comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un certificat de l’ens gestor referent a la
quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2 del Decret 89/2010. 9. En virtut de l’art. 21.1.q) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’òrgan competent per atorgar la llicència
urbanística és l’alcalde, si el pla d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la
junta de govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de les entitat locals.
En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’ emet informe
FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol•licitada, amb els condicionaments
següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitudd'ocupació
de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del mediambient i
foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM de Camarles, a SÒL URBÀ -Zona
d'Urbà Tradicional - (Clau 2).
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació.
El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 14.172,99 €. Aprovar la
liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 496,05 € i la liquidació
de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 35,43 € amb un import total de
531,48 €, amb caràcter provisional atès que al moment derealitzar-se la inspecció definitiva de l’obra,
la liquidació en podria resultar modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística queposa fi a
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del diasegüent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execucióde l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article 75.6 decret 391/1996, d'1 de
març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després dedescomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis: *Si la notificació de la
liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el
dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins elsegüent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació
es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del
segon mes posterior o si aquestno fos hàbil, fins el següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent
sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els
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conseqüentsrecàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
7. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 80/20 DE E-DISTRIBUCIÓN
REDES DIGITALES S.L.U.
Aprovat per unanimitat.
Fets
En data 10 d'agost de 2020 i registre d'entrada núm. 1069, ha tingut entrada sol•licitud de llicència d'obres
majors per al projecte d'execució de reforma tecnològica del C.T. XD403 per instal·lació de noves cel·les
compactes SF6, amb emplaçament al C/ 27 d'aquest municipi, per l'empresa E-DISTRIBUCIÓN REDES
DIGITALES S.L.U.
Amb la sol•licitud s'ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentació exigida per
la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 demaig
(RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995(ROAS)
d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de laconstrucció
de Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decretlegislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació id’ús del sòl definits a
la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística,
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a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
3. L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’ acord amb la
legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o
parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes
instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de
telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte
les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la
legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi
estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència urbanística prèvia:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme ensòl no
urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de l'article 187
ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística els actes
següents:
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració,
si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’ execució subsidiària incorpora
el projecte tècnic requerit.
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de
camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’ executin a l’empara d’un
instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’ una
administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en
matèria de medi ambient.
4. L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per aatorgar la
llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors siguin
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contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de llicència
urbanística han d’estar motivades.
5. L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la legislació i el
planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents al moment de la
seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la falta de resolució expressa de la
sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un certificat de règim urbanístic vigent.
6. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta sol•licitud de
llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2 mesos. Tal i com estableix
l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el
sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret
legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article
9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
7. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre peracabarles. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys per acabar-les, tal i
com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el mateix sentit, l'article 37.1 del
Decret 64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per començar o acaba les obres, incloses les
seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art.
37.2 RPLU, el qual afegeix que les llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La
persona titular de la llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de
l’acta d’ inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat
final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la
declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística.
8. En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el termini d’un
mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un certificat de l’ens gestor
referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2del Decret 89/2010. 9. En virtut de
l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’òrgan competent per
atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra
cosa, delegable en la junta de govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de
les entitat locals.
En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’ emet informe
FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol•licitada, amb els condicionaments
següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitudd'ocupació
de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del mediambient i
foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM de Camarles, a SÒL URBÀ -Zona
d'Urbà Tradicional - (Clau 2).
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació.
El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 14.172,99 €. Aprovar la
liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 496,05 € i la liquidació
de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 35,43 € amb un import total de
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531,48 €, amb caràcter provisional atès que al moment derealitzar-se la inspecció definitiva de l’obra,
la liquidació en podria resultar modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística queposa fi a
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del diasegüent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execucióde l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després dedescomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis: *Si la notificació de la
liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el
dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins elsegüent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació
es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del
segon mes posterior o si aquestno fos hàbil, fins el següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent
sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els
conseqüentsrecàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
8. LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 91/20 DE E- DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. PER A
SUBSTITUCIÓ D'INTERRUPTOR SECCIONADOR DE TALL A L'AIRE S14190 PER INTERRUPTOR
SECCIONADOR SF6 TEL·LECOMANAT, AL POLÍGON 21 - PARCEL·LA 2
Aprovat per unanimitat.
Fets
En data 4 de setembre de 2020 i registre d'entrada núm. 1190, ha tingut entrada sol•licitud de llicència
d'obres majors per a substitució d'interruptor seccionador de tall a l'aire S14190 per interruptor seccionador
SF6 tel·lecomanat, amb emplaçament al Polígon 21 - Parcel·la 2, per l'empresa E-DISTRIBUCIÓN REDES
DIGITALES S.L.U.
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Amb la sol•licitud s'ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentació exigida per
la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 demaig
(RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995(ROAS)
d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de laconstrucció
de Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decretlegislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del sòl definits a
la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística,
a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
3. L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’ acord amb la
legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o
parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes
instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de
telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte
les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la
legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi
estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència urbanística prèvia:
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a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme ensòl no
urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de l'article 187
ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística els actes
següents:
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració,
si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’ execució subsidiària incorpora
el projecte tècnic requerit.
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de
camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’ executin a l’empara d’un
instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’ una
administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en
matèria de medi ambient.
4. L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per aatorgar la
llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors siguin
contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de llicència
urbanística han d’estar motivades.
5. L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la legislació i el
planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents al moment de la
seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la falta de resolució expressa de la
sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un certificat de règim urbanístic vigent.
6. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta sol•licitud de
llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2 mesos. Tal i com estableix
l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el
sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret
legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article
9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny
.
7. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre peracabarles. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys per acabar-les, tal i
com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el mateix sentit, l'article 37.1 del
Decret 64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per començar o acaba les obres, incloses les
seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art.
37.2 RPLU, el qual afegeix que les llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La
persona titular de la llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de
l’acta d’ inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat
final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la
declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística.
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8. En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el termini d’un
mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un certificat de l’ens gestor
referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2del Decret 89/2010. 9. En virtut de
l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’òrgan competent per
atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el plad’ordenació urbanística municipal no disposa una altra
cosa, delegable en la junta de govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de
les entitat locals.
En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’ emet informe
FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol•licitada, amb els condicionaments
següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algun moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud d'ocupació
de via pública en aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del mediambient i
foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 162 del vigent POUM de Camarles, a SÒL NO
URBANITZABLE - Sòl de Protecció Territorial - (Clau 21-a).
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació.
El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 16.681,88 €. Aprovar la
liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 583,87 € i la liquidació
de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 41,70 € amb un import total de
625,57 €, amb caràcter provisional atès que al moment derealitzar-se la inspecció definitiva de l’obra,
la liquidació en podria resultar modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística queposa fi a
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del diasegüent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execucióde l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després dedescomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis: *Si la notificació de la
liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el
dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins elsegüent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació
es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del
segon mes posterior o si aquestno fos hàbil, fins el següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent
sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els
conseqüentsrecàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
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Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
9. LLICÈNCIA D'OBRES MENORS, EXP. 25/20 DE E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. PER
ESTESA LÍNIA SOTERRÀNIA DE BAIXA TENSIÓ A 400 V PER A NOUSUBMINISTRAMENT AL C/
ALDEA, NÚM. 17 - POLÍGON INDUSTRIAL "VENTA NOVA".
Aprovat per unanimitat.
Fets
En data 01/04/2020 i registre d'entrada 534, l'empresa E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES,S.L.U., va
sol·licitar llicència d'obres menors per estesa línia soterrània de baixa tensió a 400 V per a nou
subministrament al C/ Aldea, núm. 17 - Polígon Industrial "Venta Nova", d'aquest municipi.
Amb la documentació presentada, s'acompanya memòria tècnica per a l'execució de l'obra.
Fonaments de dret
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legiaslatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refòs
de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i sotmesos a règim de
comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats
són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de
l'ajuntament de Camarles.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de delegació
efectuada, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2/2019 de juliol.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la sol·licitud de llicència urbanística, presentada per EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., on demana llicència d'obres menors per estesa línia
soterrània de baixa tensió a 400 V per a nou subministrament al C/ Aldea, núm. 17 - Polígon Industrial
"Venta Nova", d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el
següent informe de conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del Reglament
sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto el següent
informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’ agost, el qual
s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
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econòmica, les obres que es pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència
d’obres sinó que resten subjectes a comunicació prèvia.
Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 128 del vigent POUM dintre de SÒL URBÀ, Zona
d'Indústria (CLAU 7).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres menors per estesa línia soterrània de baixa tensió a
400 V per a nou subministrament al C/ Aldea, núm. 17 - Polígon Industrial "Venta Nova"
d'aquest municipi, amb les següents condicions:
1.- La runa generada per les obres es transportarà a l'abocador autoritzat D. 201/94 i Llei 15/03 de protecció
del medi ambient i foment de reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l'edificació.
2.- Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
Taxa administrativa

1.033,69 x 3,50%
1.033,69 x 0,25%

TOTAL

36,18.-€
2,58.-€
38,76.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia
incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística,
però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia
naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada llicència d'obres menors pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) + Taxa administrativa per la concessió de llicències, per un
import total de 66,63.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
Taxa administrativa

1.033,69 x 3,50%
1.033,69 x 0,25%

TOTAL

36,18.-€
2,58.-€
38,76.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
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llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execucióde l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després dedescomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via
de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa
IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
10. LLICÈNCIA D'OBRES MENORS, EXP. 96/20 DE E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., PER
PROJECTE LÍNIA AÈRIA BAIXA TENSIÓ A 400 V PER A NOU SUBMINISTRAMENT AL POLÍGON 19
- PARCEL·LA 130 D'AQUEST TERME MUNICIPAL.
Aprovat per unanimitat.
Fets
En data 28 de febrer de 2020 i registre d'entrada núm. 373, ha tingut entrada la sol•licitud de llicència
d'obres menors pel projecte línia aèria baixa tensió a 400 V per a nou subministramental polígon 19 parcel·la 130 d'aquest terme municipal., per l'empresa E-DISTRIBUCIÓNREDES DIGITALES S.L.U.
Amb la sol•licitud s'ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentacióexigida per la
normativa aplicable, segons consta a l’expedient.
Fonaments de dret
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legiaslatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refòs
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de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i sotmesos a règim de
comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats
són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de
l'ajuntament de Camarles.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de delegació
efectuada, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2/2019 de juliol.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la sol·licitud de llicència urbanística, presentada per EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., on demana llicència d'obres menors per al projecte de línia
aèria baixa tensió a 400 V per a nou subministrament al polígon 19 - parcel·la 130 d'aquest terme municipal
i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb
la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del Reglament
sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto el següent
informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’ agost, el qual
s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, les obres que es pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència
d’obres sinó que resten subjectes a comunicació prèvia.
Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 161 del vigent POUM dintre de SÒL NO URBANITZABLE,
Sòl de Protecció Especial (CLAU 20-a).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres menors pel projecte línia aèria baixa tensió a 400 V per a nou
subministrament al polígon 19 - parcel·la 130 d'aquest terme municipal, amb les següents condicions:
1.- La runa generada per les obres es transportarà a l'abocador autoritzat D. 201/94 i Llei 15/03 de protecció
del medi ambient i foment de reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l'edificació.
2.- Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança
Fiscal
Taxa administrativa

777,86 x 3,50% (projecte + puntalet)
777,86 x 0,25%

TOTAL

IMPORT
27,23.€
1,94.-€
29,17.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia
incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística,
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però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia
naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada llicència d'obres menors pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) + Taxa administrativa per la concessió de llicències, per un
import total de 29,17.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança
Fiscal
Taxa administrativa

777,86 x 3,50% (projecte + puntalet)
777,86 x 0,25%

TOTAL

IMPORT

27,23.-€
1,94.-€
29,17.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execucióde l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després dedescomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via
de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa
IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
11. LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 126/20 DE ELÉCTRICA DEL EBRO S.A.U., PER A ESTESA
AÈRIA BAIXA TENSIÓ A 400 V PER A NOU SUBMINISTRAMENT AL POLÍGON 13 -PARCEL·LA 6
D'AQUEST TERME MUNICIPAL.
Aprovat per unanimitat.
Fets
En data 1 de desembre de 2020 i registre d'entrada núm. 1745, ha tingut entrada sol•licitud de llicència
d'obres majors per a estesa aèria baixa tensió a 400 V per a nou subministrament al polígon 13 - parcel·la
6 d'aquest terme municipal, per l'empresa ELÉCTRICA DEL EBRO S.A. U.
Amb la sol•licitud s'ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentacióexigida per la
normativa aplicable, segons consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 demaig
(RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995(ROAS)
d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decretlegislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracionspúbliques
(LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del sòl definits a
la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística,
a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
3. L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’ acord amb la
legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o
parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
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f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes
instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de
telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte
les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la
legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi
estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència urbanística prèvia:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme ensòl no
urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de l'article 187
ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística els actes
següents:
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració,
si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’ execució subsidiària incorpora
el projecte tècnic requerit.
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de
camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’ executin a l’empara d’un
instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració competent
en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’ una
administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en matèria
de medi ambient.
4. L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per aatorgar la
llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors siguin
contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de llicència
urbanística han d’estar motivades.
5. L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la legislació i el
planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents al moment de la
seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la falta de resolució expressa de la
sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un certificat de règim urbanístic vigent.
6. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta sol•licitud de
llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2 mesos. Tal i com estableix
l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el
sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret
legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article 9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
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7. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre peracabarles. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys per acabar-les, tal i
com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el mateix sentit, l'article 37.1 del Decret
64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per començar o acaba les obres, incloses les seves
pròrrogues sense que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art. 37.2
RPLU, el qual afegeix que les llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La persona
titular de la llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’
inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final
d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades norequereixen direcció facultativa
per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la declaració
responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística.
8. En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el termini d’un
mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un certificat de l’ens gestor
referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2 del Decret 89/2010.
9. En virtut de l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’òrgan
competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla d’ordenació urbanística municipal no
disposa una altra cosa, delegable en la junta de govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament
d’organització i funcionament de les entitatlocals.
En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’ emet informe
FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol•licitada, amb els condicionaments
següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitudd'ocupació
de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del mediambient i
foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 162 del vigent POUM de Camarles, a SÒL NO
URBANITZABLE - Sòl de Protecció Territorial (Clau 21-a).
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació.
El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 818,28 € (segonsprojecte
d'instal·lació cable fins escomesa 318,28 € + instal·lació puntalet metàl·lic 500 €).
Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 28,64 € i la
liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 2,05 € amb un import
total de 30,69 €, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de
l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística que
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del diasegüent de la
seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
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llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execucióde l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després dedescomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis: *Si la notificació de la
liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el
dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins elsegüent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació
es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del
segon mes posterior o si aquestno fos hàbil, fins el següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent
sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els
conseqüentsrecàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
12. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 59/20 PER A CONSTRUCCIÓ D'UNA TANCA
PERIMETRAL A LA FINCA UBICADA AL C/ SERRA CANIGÓ, NÚM. X (LLIGALLO DEL ROIG)
D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.
Fets
En data 16/06/2020 i registre d'entrada núm. 793, el Sr. S.V:R, va sol·licitar autorització per construir una
tanca perimetral a la seva finca ubicada al C/ Serra Canigó, núm.X (Lligallo del Roig) d'aquest municipi.l
Fonaments de dret
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legiaslatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refòs
de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i sotmesos a règim de
comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats
són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de
l'ajuntament de Camarles.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de delegació
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efectuada, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2/2019 de juliol.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada pel Sr. S.V.R, on
comunica l'inici de les obres per construir una tanca perimetral a la seva finca ubicada al C/ Serra Canigó,
núm.X (Lligallo del Roig) d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del Reglament
sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto el següent
informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’ agost, el qual
s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, les obres que es pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència
d’obres sinó que resten subjectes a comunicació prèvia.
Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 135 del vigent POUM a SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT PMU 5 Ligallo del Roig Nord.
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Que segons l'art. 53 i 54 del Decret Legialatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text Refòs de
la Llei d'Urbanisme i 65 del Decret 64/2014 Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU), es
pot considerar la construcció de la tanca com a FAVORABLE, amb ús de caràcter provisional segons
les condicions mes abaix detallades.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per la construcció d'una
tanca perimetral a la seva finca ubicada al C/ Serra Canigó, núm. 3 (Ligallo del Roig) d'aquest municipi,
amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi ambient i
foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Acceptació per part del propietari i dels gestors o explotadors dels usos i les obres en virtud del
contracte d'arrendament o qualsevol altre negoci jurídic de cessar els usos i de desmuntar oenderrocar les
obres i tanques construides, quan ho acordi l'administració actuant, sense dret a percebre indemnització
per aquest concepte ni per la finalització del contracte d'arrendament ni de qualsevol altre negoci jurídic.
3.- El compromís de les persones esmentades de reposar la situació alterada pels usos i obres sol·licitats
al seu estat originari.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 3.321,50 x 3,50%

116,25.€

TOTAL

116,25.€

c) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
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SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia
incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística,
però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia
naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre construccions
instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 116,25.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 3.321,50 x 3,50%

116,25.€

TOTAL

116,25.€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execucióde l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després dedescomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via
de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa
IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
12. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 7/21 DE AGRÍCOLA
HORTEBRE S.L., PER CANVI DE COBERTA I ADEQUACIÓ NAU EXISTENT
Aprovat per unanimitat.
Fets
En data 18 de gener de 2021 i registre d'entrada núm. 61, ha tingut entrada sol•licitud de llicència d'obres
majors per canvi de coberta i adequació nau existent al polígon 12 - parcel·la 12 i 13 (Ligallo del Gànguil)
d'aquest terme municipal, per l'empresa AGRÍCOLA HORTEBRE, S.L.
Amb la sol•licitud s'ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentacióexigida per la
normativa aplicable, segons consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1) Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 demaig
(RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995(ROAS)
d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decretlegislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracionspúbliques
(LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2) D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del sòl definits a
la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística,
a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
3) L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
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c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’ acord amb la
legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o
parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes
instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de
telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte
les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la
legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi
estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència urbanística prèvia:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
d) Els usos i les obres provisionals.
e) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme ensòl no
urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de l'article 187
ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística els actes
següents:
e) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
f) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
g) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració,
si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’ execució subsidiària incorpora
el projecte tècnic requerit.
h) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de
camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’ executin a l’empara d’un
instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració competent
en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’ una
administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en matèria
de medi ambient.
4) L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per aatorgar la
llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors siguin
contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de llicència
urbanística han d’estar motivades.
5) L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la legislació i el
planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents al moment de la
seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la falta de resolució expressa de la
sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un certificat de règim urbanístic vigent.
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6) D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta sol•licitud de
llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2 mesos. Tal i com estableix
l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el
sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret
legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article 9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
7) Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre peracabar-les.
Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys per acabar-les, tal i com
determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el mateix sentit, l'article 37.1 del Decret
64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per començar o acaba les obres, incloses les seves
pròrrogues sense que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art. 37.2
RPLU, el qual afegeix que les llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La persona
titular de la llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’
inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final
d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades norequereixen direcció facultativa
per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la declaració
responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística.
8) En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el termini d’un
mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un certificat de l’ens gestor
referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2 del Decret 89/2010.
9) En virtut de l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’òrgan
competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla d’ordenació urbanística municipal no
disposa una altra cosa, delegable en la junta de govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament
d’organització i funcionament de les entitatlocals.
En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’ emet informe
FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol•licitada, amb els condicionaments
següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud
d'ocupació de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del mediambient i
foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 163 del vigent POUM de Camarles, a SÒL NO
URBANITZABLE - Sòl de Protecció Preventiva (Clau 22-a).
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació.
El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 119.455,86 €. Aprovar la
liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 4.180,96 € i la
liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 298,64 € amb un import
total de 4.479,60 €, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva
de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística queposa fi a
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del diasegüent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació”.
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Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execucióde l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després dedescomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis: *Si la notificació de la
liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el
dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins elsegüent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació
es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del
segon mes posterior o si aquestno fos hàbil, fins el següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent
sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els
conseqüentsrecàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
14.- LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 14/21 DE F.M.P, PER A CONSTRUCCIÓ D'UNA CASETA
D'EINES A LA PARCEL·LA 83 DEL POLÍGON XX D'AQUEST TERME MUNICIPAL.
Aprovat per unanimitat.
Fets
En data 3 de febrer de 2021 i registre d'entrada núm. 136, ha tingut entrada sol•licitud de llicència d'obres
majors per a la construcció d'una caseta d'eines a la parcel·la 83 del polígonXX d'aquest terme municipal,
pel Sr. F.M.P.
Amb la sol•licitud s'ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentacióexigida per la
normativa aplicable, segons consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 demaig
(RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995(ROAS)
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d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decretlegislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracionspúbliques
(LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del sòl definits a
la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística,
a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
3. L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’ acord amb la
legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o
parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes
instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de
telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte
les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la
legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi
estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència urbanística prèvia:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme ensòl no
urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de l'article 187
ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística els actes
següents:
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració,
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si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’ execució subsidiària incorpora
el projecte tècnic requerit.
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de
camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’ executin a l’empara d’un
instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’ una
administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en
matèria de medi ambient.
4. L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per aatorgar la
llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors siguin
contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de llicència
urbanística han d’estar motivades.
5. L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la legislació i el
planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents al moment de la
seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la falta de resolució expressa de la
sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un certificat de règim urbanístic vigent.
6.
7. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta sol•licitud de
llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2 mesos. Tal i com estableix
l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el
sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret
legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article 9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
8. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre peracabarles. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys per acabar-les, tal i
com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el mateix sentit, l'article 37.1 del
Decret 64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per començar o acaba les obres, incloses les
seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art.
37.2 RPLU, el qual afegeix que les llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La
persona titular de la llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de
l’acta d’ inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat
final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la
declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística.
9. En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el termini d’un
mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un certificat de l’ens gestor
referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2del Decret 89/2010. 9. En virtut de
l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’òrgan competent per
atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra
cosa, delegable en la junta de govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de
les entitat locals.
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En conseqüència, S'ACORDA
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’ emet informe
FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol•licitada, amb els condicionaments
següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitudd'ocupació
de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del mediambient i
foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 162 del vigent POUM de Camarles, a SÒL NO
URBANITZABLE - Sòl de Protecció Territorial (Clau 21-a).
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació.
El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 9.890,00 €. Aprovar la
liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 346,15 € i la liquidació
de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 24,73 € amb un import total de
370,88 €, amb caràcter provisional atès que al moment derealitzar-se la inspecció definitiva de l’obra,
la liquidació en podria resultar modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística queposa fi a
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del diasegüent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execucióde l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després dedescomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis: *Si la notificació de la
liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el
dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins elsegüent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació
es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del
segon mes posterior o si aquestno fos hàbil, fins el següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent
sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els
conseqüentsrecàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment hauràde lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
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l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
15.- RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 15/21 DE
F.C.G, PER A LA CONSTRUCCIÓ D´UN MAGATZEM D'EINES,AL POLÍGON 9 - PARCEL·LES XX I
XX D'AQUEST TERME MUNICIPAL.
Aprovat per unanimitat.
Fets
En data 4 de febrer de 2021 i registre d'entrada núm. 140, ha tingut entrada sol•licitud de llicència d'obres
majors per a la construcció d'un magatzem per a eines amb emplaçamental polígon 9 - parcel·les XX
i XX d'aquest terme municipal, pel Sr. F.C.G.
Amb la sol•licitud s'ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentació exigida per
la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 demaig
(RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995(ROAS)
d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de laconstrucció
de Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decretlegislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del sòl definits a
la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística,
a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
3. L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’ acord amb la
legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o
parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
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h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes
instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de
telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte
les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la
legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi
estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència urbanística prèvia:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme ensòl no
urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de l'article 187
ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística els actes
següents:
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració,
si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’ execució subsidiària incorpora
el projecte tècnic requerit.
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de
camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’ executin a l’empara d’un
instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’ una
administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en
matèria de medi ambient.
4. L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per aatorgar la
llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors siguin
contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de llicència
urbanística han d’estar motivades.
5. L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la legislació i el
planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents al moment de la
seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la falta de resolució expressa de la
sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un certificat de règim urbanístic vigent.
6. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta sol•licitud de
llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2 mesos. Tal i com estableix
l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el
sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret
legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article 9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret
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legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
7. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre peracabarles. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys per acabar-les, tal i
com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el mateix sentit, l'article 37.1 del
Decret 64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per començar o acaba les obres, incloses les
seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art.
37.2 RPLU, el qual afegeix que les llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La
persona titular de la llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de
l’acta d’ inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat
final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la
declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística.
8. En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el termini d’un
mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un certificat de l’ens gestor
referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2del Decret 89/2010.
9. En virtut de l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’òrgan
competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el plad’ordenació urbanística municipal no
disposa una altra cosa, delegable en la junta de govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització
i funcionament de les entitat locals.
En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’ emet informe
FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol•licitada, amb els condicionaments
següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud d'ocupació de
via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del mediambient i
foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 162 del vigent POUM de Camarles, a SÒL NO
URBANITZABLE - Sòl de Protecció Territorial (Clau 21-a).
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació.
El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 15.300,00 €. Aprovar la
liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 535,50 € i la
liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 38,25 € amb un
import total de 573,75 €, amb caràcter provisional atès que al moment derealitzar-se la inspecció
definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística queposa fi a
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del diasegüent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execucióde l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article 75.6 decret 391/1996, d'1 de
març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després dedescomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis: *Si la notificació de la
liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el
dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins elsegüent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació
es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del
segon mes posterior o si aquestno fos hàbil, fins el següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent
sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els
conseqüentsrecàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment hauràde lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
16.- LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 16/21 DE E-DISTRTIBUCIÓN RREDES DIGITALES, S.L.,
PER A LÍNIA SOTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ, PER DESPLAÇAMENT A L'AVGDA. H. HINER, NÚM. 77
- POLÍGON INDUSTRIAL, PARCEL·LA 59.
Aprovat per unanimitat.
Fets
En data 05/02/2021 i registre d'entrada 151, l'empresa E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES,S.L.U.,
va sol·licitar llicència d'obres majors per estesa línia soterrània baixa tensió a 3x230
/400 V, per un desplaçament a l'Avgda. H. Hiner, núm. 77 - Polígon Industrial "Venta Nova" - parcel·la 59
d'aquest municipi.
Amb la sol·licitud han aportat memòria tècnica per a l'execució de l'obra.
Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 demaig
(RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995(ROAS)
d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
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construcció de Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decretlegislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracionspúbliques
(LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del sòl definits a
la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística,
a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
3. L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’ acord amb la
legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o
parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes
instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de
telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte
les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la
legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi
estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència urbanística prèvia:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme ensòl no
urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de l'article 187
ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística els actes
següents:
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració,
si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’ execució subsidiària incorpora
el projecte tècnic requerit.
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d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de
camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’ executin a l’empara d’un
instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’ una
administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en
matèria de medi ambient.
4. L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per aatorgar la
llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors siguin
contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de llicència
urbanística han d’estar motivades.
5. L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la legislació i el
planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents al moment de la
seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la falta de resolució expressa de la
sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un certificat de règim urbanístic vigent.
6. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta sol•licitud de
llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2 mesos. Tal i com estableix
l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el
sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret
legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article 9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
7. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre peracabarles. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys per acabar-les, tal i
com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el mateix sentit, l'article 37.1 del
Decret 64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per començar o acaba les obres, incloses les
seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art.
37.2 RPLU, el qual afegeix que les llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La
persona titular de la llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de
l’acta d’ inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat
final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la
declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística.
8. En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el termini d’un
mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un certificat de l’ens gestor
referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2del Decret 89/2010. 9. En virtut de
l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’òrgan competent per
atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el plad’ordenació urbanística municipal no disposa una altra
cosa, delegable en la junta de govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de
les entitat locals.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la sol·licitud de llicència urbanística, presentada per EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., on demana llicència d'obres majors per estesa línia
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soterrània baixa tensió a 3x230/400V, per un desplaçament a l'Avgda.
H. Hiner, núm. 77 - Polígon Industrial "Venta Nova" - parcel·la 59 d'aquest municipi i comunicar que per
part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat ambla seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del Reglament
sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto el següent
informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’ agost, el qual
s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, les obres que es pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència
d’obres sinó que resten subjectes a comunicació prèvia.
Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 128 del vigent POUM dintre de SÒL URBÀ, Zona
d'Indústria (CLAU 7).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres majors per estesa línia soterrània baixa tensió a 3x230
/400 V, per un desplaçament a l'Avgda. H. Hiner, núm. 77 - Polígon Industrial "Venta Nova" - parcel·la 59
d'aquest municipi, amb les següents condicions:
1.- La runa generada per les obres es transportarà a l'abocador autoritzat D. 201/94 i Llei 15/03 de protecció
del medi ambient i foment de reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l'edificació.
2.- Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
Taxa administrativa

1.212,89 x 3,50%
1.212,89 x 0,25%

TOTAL

IMPORT
42,45.-€
3,03.-€
45,48.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia
incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística,
però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia
naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada llicència d'obres menors pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) + Taxa administrativa per la concessió de llicències, per un
import total de 45,48.-€ amb el següent desglossament:

Carrer Vint, n.20 43894 Camarles | Tel. 977 47 00 07 | ajuntament@camarles.cat | www.camarles.cat

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

1.212,89 x 3,50%

Taxa administrativa

1.212,89 x 0,25%

TOTAL

IMPORT

42,45.-€
3,03.-€
45,48.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execucióde l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després dedescomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via
de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment hauràde lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa
IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
17.- LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 18/21 DE B.R.M, PER A CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA
DE 18 M2 I UN PORXO-COBERT AMB BARBACOA DE 20 M2, AL JARDÍ DE L'IMMOBLE UBICAT AL
C/ 14, NÚM. X D'AQUEST MUNICIPI.
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Aprovat per unanimitat.
Fets
En data 11 de febrer de 2021 i registre d'entrada núm. 185, ha tingut entrada sol•licitud dellicència
d'obres majors per a construcció d'una piscina de 18 m2 i un porxo-cobert ambbarbacoa de 20
m2, al jardí de l'immoble ubicat al C/ 14, núm. X d'aquest municipi., pel Sr. BRM.
Amb la sol•licitud s'ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentació exigida per
la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 demaig
(RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995(ROAS)
d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de laconstrucció
de Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decretlegislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació id’ús del sòl definits a
la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística,
a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
3. L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’ acord amb la
legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o
parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes
instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.

Carrer Vint, n.20 43894 Camarles | Tel. 977 47 00 07 | ajuntament@camarles.cat | www.camarles.cat

m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de
telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte
les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la
legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi
estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència urbanística prèvia:
a)
La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme ensòl no
urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de l'article 187
ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística els actes
següents:
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració,
si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’ execució subsidiària incorpora
el projecte tècnic requerit.
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de
camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’ executin a l’empara d’un
instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’ una
administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en
matèria de medi ambient.
4. L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per aatorgar la
llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors siguin
contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de llicència
urbanística han d’estar motivades.
5. L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la legislació i el
planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents al moment de la
seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la falta de resolució expressa de la
sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un certificat de règim urbanístic vigent.
6. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta sol•licitud de
llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2 mesos. Tal i com
estableix l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del que estableix l’art. 5.2 d’aquest
mateix Decret legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article 9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
7. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre peracabarles. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys per acabar-les, tal i
com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el mateix sentit, l'article 37.1 del
Decret 64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per començar o acaba les obres, incloses les
seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art.
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37.2 RPLU, el qual afegeix que les llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La
persona titular de la llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de
l’acta d’ inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat
final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la
declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística.
8. En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el termini d’un
mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un certificat de l’ens gestor
referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2del Decret 89/2010. 9. En virtut de
l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’òrgan competent per
atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra
cosa, delegable en la junta de govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de
les entitat locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’ emet informe
FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol•licitada, amb els condicionaments
següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitudd'ocupació
de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del mediambient i
foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM de Camarles, a SÒL URBÀ -Zona
d'Urbà Tradicional (Clau 2).
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació.
El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 22.649,15 €. Aprovar la
liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 792,72 € i la liquidació
de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 56,62 € amb un import total de
849,34 €, amb caràcter provisional atès que al moment derealitzar-se la inspecció definitiva de l’obra,
la liquidació en podria resultar modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística queposa fi a
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del diasegüent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execucióde l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després dedescomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis: *Si la notificació de la
liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el
dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins elsegüent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació
es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del
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segon mes posterior o si aquestno fos hàbil, fins el següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent
sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els
conseqüentsrecàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
18. APROVACIÓ PREVIA PROJECTE D'EXECUCIÓ LÍNIA AÈRIA BT A 400V PER A UNA AMPLIACIÓ
DE POTÈNCIA AL POLÍGON 15, PARCEL·LES 74 I 87 DE CAMARLES, EDISTRIBUCIÓN REDES
DIGITALES SLU, EN NOM D'AGRÍCOLA HORTEBRE, S.L
Aprovat per unanimitat.
Fets
Amb data 06 de novembre de 2019, registre d'entrada 4390390004-1-2019-001920- 2,
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU, en nom de AGRÍCOLA HORTEBRE S.L,
presenta projecte d'execució de línia BT A 400V, per a una ampliació de potència al Polígon 15,parcel·les
74 i 87 de Camarles”.
Fonaments de dret
Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol Articles 53 i 54 del Decret
64/2014, de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística.
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Camarles- POUM- article 163 Sòl de Protecció Preventiva (
Clau 22.a)
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar prèviament l'expedient de sol·licitud de llicència d’obres execució de línia aèria BT A
400V, per a una ampliació de potència al Polígon 15, parcel·les 74 i 87 de Camarles” i exposar-ho a
informació pública durant el termini d'un mes, al BOPT i a la seu electrònica de l'Ajuntament perquè tots
aquells que es considerin afectats per l'obra esmentada puguin efectuar les observacions i les reclamacions
que creguin convenients.
Segon.-Transcorregut el termini d'informació pública trametre l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de
Terres de l'Ebre per a la seva aprovació definitiva
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
EXPEDIENTS D’ACTIVITATS
19.- LLICÈNCIA AMBIENTAL EXP. 4/20 DE TALLER MECÀNIC G.P. MOTOR, S.L. PER L'ACTIVITAT
DE TALLER REPARACIÓ DE VEHICLES AMB XAPA I PINTURA AMBEMPLAÇAMENT AL POLÍGON
INDUSTRIAL "VENTA NOVA" - PARC. 59
Aprovat per unanimitat.

Fets
1. El Sr. JOAN GUART AUXACHS, amb NIF. XXXXX777-D, va sol·licitar, en data 19.07.2020, número de
registre d’entrada núm. 955, la llicència ambiental per a l’activitat de TALLER DE REPARACIÓ DE
VEHICLES AMB CABINA DE PINTURA, amb emplaçament al Polígon Industrial “Venta Nova” – parcel·la
59, amb referència cadastral 2158923CF0125N0001OO.
2. Amb la sol·licitud va presentar la documentació necessària d’acord amb l’article 39.2 de la LPCAA.
3. En el tràmit d’informació pública i veïnal no s’han presentat al·legacions.
4. Per part del COPATE, en data 22.01.2021, s’ha emès l’informe integrat corresponent respecte el
projecte presentat, amb el resultat de suficient i idoni.
Fonaments de dret
1. L’article 45.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
estableix que a la vista que no s’han presentat al·legacions durant el tràmit d’ informació pública, dels
informes emesos i de l’avaluació de l’incidència ambiental o, si s’escau,del que resultat de la declaració
d’impacte ambiental, l’OTAC emet informe integrat i l’òrgan competent municipal elabora la proposta de
resolució provisional, amb els continguts que es determinen a l’article 49 de l’esmentada llei, i també els
que es puguin establir per reglament.
2. De conformitat amb l’article 46.1 de la LPCAA, s’informarà a les parts interessades sobre la proposta
de resolució provisional, perquè en el termini màxim de 15 dies puguin presentar les al·legacions, els
documents i les justificacions que considerin oportunes.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Atorgar la llicència ambiental al Sr. JOAN GUART AUXACHS, per a l’activitat de TALLER DE
REPARACIÓ DE VEHICLES AMB CABINA DE PINTURA, que s’ubicarà al
Polígon Industrial “Venta Nova” – parcel·la 59, amb referència cadastral 2158923CF0125N0001OO,
subjecte al compliment de les mesures descrites en el projecte tècnic presentat, respecte al qual, el
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COPATE ha fet la següent:
Avaluació
Examinada la documentació tècnica presentada per al desenvolupament de l’activitat de tallerde
reparació de vehicles en pintura s’avalua el següent:
1. Pel que fa al vector de residus, a la taula de classificació d’aquests, es defineixen la quantitat
generada de tots els residus, així com la gestió d’aquests.
2. En relació al vector d’aigües residuals, es descriuen les consideracions indicades en l’informe
d’insuficiència emès anteriorment. Es defineix la procedència de totes les aigües residuals
generades (estació de servei i rentador) s’indica el balanç d’aigües final.

Conclusions
•
•

Efectuat l’anàlisi de la suficiència de la documentació tècnica complementària que s’hi adjunta,
informo amb caràcter de suficient.
Trametre l’informe de suficiència a l’Ajuntament de Camarles per tal de continuar amb latramitació
pertinent i sotmetre l’expedient a la informació pública i veïnal, d’acord amb l’ article 41 de la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa de la llicència ambiental concedida, per un import de 420 €.
Deurà liquidar també, l’import de 75 € per la publicació de l’edicte d’informació pública al BOP.
IMPORT TOTAL A LIQUIDAR. ............. 495 €
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després dedescomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis: *Si la notificació de la
liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el
dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins elsegüent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació
es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del
segon mes posterior o si aquestno fos hàbil, fins el següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent
sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els
conseqüentsrecàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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20. INFORME FINAL RELATIU A INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA A EDAFO GM, S.A.
Aprovat per unanimitat
Informe final relatiu a inspecció ambiental integrada a EDAFO GM, S.A.
Es dona compte de l'informe final relatiu a la inspecció ambiental integrada de l'establiment EDAFO GM,
S.A., aportat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. El referit informe conclou, que l'activitat garanteix
un compliment adequat de les condicions fixades en l'autorització ambiental integrada. No obstant,
respecte la valoració del grau de compliment de dites condicions, s'han detectat incompliments qualificats
com a "no importants", associats a les següents matèries: - Emissions a l'atmòsfera. - Prescripcions
específiques: gestors de residus.
- Sorolls i vibracions. - Producció de residus. - Contaminació lumínica. En l'apartat, accions a executar pel
titular, s'adverteix a l'empresa que en termini immediat, deurà adequar l'activitat a les condicions
establertes en l'autorització ambiental integrada o bé regularitzar la situació administrativa de l'activitat
d'acord amb els procediments regulats en els articles 59 o 63 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats.
ALTRES
21. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 105/20 PER A MODIFICACIÓ I
ADAPTACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA DE 125 A 230V, AMB EMPLAÇAMENT ALC/ DEL
PRAT, NÚM. X (LLIGALLO DEL GÀNGUIL) D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat
Fets
En data 05/10/2020 i registre d'entrada núm. 1339, la Sra. A.R.P, va sol·licitar autorització per modificació
i adaptació de la instal·lació elèctricda de 125 a 230V, amb emplaçament al C/ del Prat, núm. X (Lligallo
del Gànguil) d’aquest municipi.
Fonaments de dret
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legiaslatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refòs
de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i sotmesos a règim de
comunicació prèvia. Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d'edificació i
ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística. Atès el previst en l'ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l'ajuntament de Camarles. Atès que
l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de delegació efectuada,
mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2/2019 de juliol.
En conseqüència, PROPOSO:
Primer.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada per la Sra. AMPARO
ROYO PRÍNCEP, on comunica l'inici de les obres per modificació i adaptació de la instal·lació eléctrica de
125 a 230 V (Ligallo del Gànguil) d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals
s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’ article 74.1 del Reglament
sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto el següent
informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1 /2010, del 3 d’ agost, el qual
s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
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administrativa de l’ Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una
llicència d’obres sinó que resten subjectes a comunicació prèvia.
Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 126 del vigent POUM a ZONA URBÀTRADICIONAL
Ligallo del Gànguil – (Clau 3).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Que segons l'art. 53 i 54 del Decret Legialatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text Refòs de
la Llei d'Urbanisme i 65 del Decret 64/2014 Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU), es
pot considerar la construcció de la tanca com a FAVORABLE, amb ús de caràcter provisional segons les
condicions mes abaix detallades.
d) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per modificació i adaptació
de la instal·lació eléctrica de 125 a 230V, amb emplaçament al C/ del Prat, núm. 5 (Ligallo del Gànguil)
d'aquest municipi, amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi ambient i
foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Acceptació per part del propietari i dels gestors o explotadors dels usos i les obres en virtud del
contracte d'arrendament o qualsevol altre negoci jurídic de cessar els usos i de desmuntar oenderrocar les
obres i tanques construïdes, quan ho acordi l'administració actuant, sense dret a percebre indemnització
per aquest concepte ni per la finalització del contracte d'arrendament ni de qualsevol altre negoci jurídic.
3.- El compromís de les persones esmentades de reposar la situació alterada pels usos i obres sol·licitats
al seu estat originari. d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions
i obres de l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:
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