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En compliment d’allò que disposen l’article 17 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 111 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,  l’article 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim Local de  
Catalunya, es fa públic que L’Ajuntament de Farrera, en sessió plenària de data 10 de maig de 2010, 
va aprovà provisionalment l’ordenança núm. 11 de Taxa per l’accés motoritzat al medi natural del 
municipi de Farrera. 
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 103, del dia 27 de juliol de 
2010, i atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin 
presentat reclamacions, l’acord provisional, que s’especifica seguidament, esdevé definitiu: 
 
Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per  l’accés motoritzat al medi natural del 
municipi de Farrera  
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del que estableixen els art. 15, 19, 20.3 i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals i la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat 
al medi natural i el decret 166/1998, de 08 de juliol, que la desenvolupa, aquest ajuntament estableix 
la taxa per l’accés motoritzat al medi natural del municipi de Farrera. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït pel 
trànsit per les pistes forestals. 
Únicament queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança les pistes que no tenen 
sortida. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així 
com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, a les quals s’atorguin les 
llicències per a la utilització privativa o l’aprofitament espacial dels terrenys d’ús públic. 
 
Article 4. Responsables 
Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les 
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària. 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i amb l’abast que 
assenyala l’article 40 de la Llei general tributària. 
 
Article 5. Règim d’autoritzacions 
L’alcaldia és òrgan competent per concedir l’autorització d’activitats organitzades de circulació 
motoritzada en grup quan l’itinerari afecti total o parcialment el nostre municipi. 
Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o sotsarrendar-se a tercers. 
L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència. 
Els organitzadors de l’activitat han de fer la sol·licitud a aquest ajuntament quan el recorregut afecti 
només al nostre municipi o bé, al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, quan afecti a més 
d’un municipi. 
A la petició s’haurà d’acompanyar els plànols de l’itinerari previst i documentació de l’activitat a 
desenvolupar, així com del nombre de vehicles a motor que s’empraran per la sortida. 
La sol·licitud s’haurà de trametre a l’òrgan competent amb un mes d’antelació a la realització de 
l’activitat. 
En el supòsit d’activitats organitzades de circulació motoritzada de caràcter periòdic i continuat, 
l’autorització municipal tindrà una vigència quinzenal, limitant les sortides a un total de cinc. 
Transcorregut aquest termini s’haurà de sol·licitar novament la preceptiva autorització. Malgrat això, 
s’haurà de comunicar pels organitzadors de l’activitat qualsevol variança que afecti a l’itinerari i al 
nombre de vehicles a motors emprats en la sortida. 
Pel que fa a les empreses ubicades en el municipi que es dediquin a organitzar sortides amb 
periodicitat diària i per hores, no s’estableix límit de sortides, malgrat això, l’autorització tindrà 
també un vigència quinzenal. 
L’ajuntament disposa del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la recepció 
de la sol·licitud d’autorització per pronunciar-se. Transcorregut aquest termini l’autorització 
s’entendrà atorgada per silenci administratiu positiu. 



 
Article 6. Quota tributària 
La quota de la taxa regulada en aquesta ordenança és fixarà en 5 euros vehicle dia, quedant exempts 
d’aquesta taxa els veïns del municipi. 
 
Article 7. Normes de gestió 
Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran en la forma i en el termini establerts en 
l’autorització municipal.  
En cas que l’autorització sigui presumpta per l’aplicació del silenci administratiu, el pagament de les 
tarifes s’haurà de fer efectiu mitjançant transferència bancària al compte de l’ajuntament, abans de 
sol·licitar una propera autorització. 
 
Article 8. Meritació 
La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que ha de coincidir amb 
el de la concessió de la llicència, si es va sol·licitar. 
Sense perjudici del que estableix el punt anterior, cal dipositar l’import de la taxa quan es presenti la 
sol·licitud d’autorització per gaudir especialment del domini públic local en benefici particular. 
Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la meritació de la 
taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament. Quan es tracti de concessions 
d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer dia de cada un del període 
natural del temps assenyalat a la tarifa. 
 
Article 9. Limitacions i prohibicions 
Són d’aplicació les limitacions i prohibicions establertes en la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació 
de l’accés motoritzat al medi natural i en el projecte del Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
L’ajuntament que hagi autoritzat aquestes activitats poden afegir modificacions o limitacions, tan pel 
que fa al recorregut com al nombre de participants, i incorporar-hi els condicionants específics que 
consideri necessaris per evitar danys a les persones, als béns i al medi natural. 
Les empreses o entitats que organitzin excursions motoritzades què tinguin la seva seu en el municipi 
hauran de disposar de la preceptiva llicència ambiental per exercir la seva activitat, poden 
ésser sancionats si no és així. 
Limitar o prohibir l’autorització municipal ambiental a aquelles empreses que vulguin instal·lar la seva 
seu en el municipi, com a mesura dissuatòria a la proliferació d’empreses organitzadores 
d’activitats de circulació motoritzada en el medi natural. 
 
Article 10. Responsable 
Serà sota la responsabilitat del subjecte passiu, tots els danys que es puguin ocasionar en el transcurs 
de l’activitat.  
 
Article 11. Infraccions i sancions 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general tributària i 
la normativa que la desplega. 
Seran d’aplicació les infraccions i sancions administratives tipificades en la Llei 9/14995, de 27 de 
juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 
 
Article 12. Restitució del medi a l’estat anterior 
La imposició de sancions és independent de l’obligació, exigible en qualsevol moment, de restituir el 
de físic a l’estat anterior a la comissió de la infracció i de l’obligació d’indemnitzar pels danys 
i els prejudicis ocasionats.” 
Disposició final 
Aquesta ordenança fiscal la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 
dia 10 de maig de 2010, entrarà en vigor a partir de la seva publicació integra en el BOP 
de Lleida. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva 
derogació expresses. 
Burg, 25 de setembre de 2010 
L’alcalde, Jordi Caselles i Juanbaró 
− ♦ − 


