CONSELL DE COMÚ
20 DE DESEMBRE DE 2019
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna
Sessió: ordinària
Hora de l’inici: 18:05 h
Hora d’acabament: 18:07 h
Assistents:
Els Honorables Senyors i Senyores:
J. Àngel Mortés Pons
Gemma Riba Casal
Vanessa Fenés Areny
Xavier Herver Merino
Marc Pons Pons
Jordi Serracanta Marcet
Maria del Mar Coma Padilla
Eva Choy Guiu
Actua com a secretària: la Sra. Noelia Vicente Martínez.
Excusen la seva absència l'Honorable conseller Samuel Duró Backes i
l’Honorable consellera Sandra Tudó Montanya.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28 de novembre
de 2019.
2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les propostes de les actes de
les Juntes de Govern del 25 de novembre i del 2, 9 i 16 de desembre de 2019.

CC/19-12-20

1/19

Assumptes no previstos a l’ordre del dia :
El Sr. Cònsol major dona la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix l’article 22.2 de
l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú
d'Ordino.
No havent-hi cap intervenció es passen a tractar els diferents punts de l’ordre del
dia.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 28
de novembre de 2019
El Sr. Consol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a
formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració.
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple
aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 28 de
novembre de 2019.

2. Ratificació dels acords i aprovació, si escau, de les
propostes de les actes de les Juntes de Govern del 25 de
novembre i del 2, 9 i 16 de desembre de 2019.
JUNTA DE GOVERN
DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Número 3046299, de data 15 de novembre de 2019.
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Obra Menor:
Número 3046209, de data 12 de novembre de 2019.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Donar conformitat a la sol·licitud número 3046302.
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓ I CULTURA
Acord:
Donar conformitat al conveni 2019/1071.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Cens electoral
Número 3046289, de data 14 de novembre de 2019.
Comerç
-

Número 3044405, de data 17 de maig de 2019.
Número 3046070, de data 24 d’octubre de 2019.
Número 3046129, de data 30 d’octubre de 2019.
Número 3046142, de data 4 de novembre de 2019.
Número 3046184, de data 7 de novembre de 2019.
Número 3046189, de data 8 de novembre de 2019.
Número 3046308, de data 19 de novembre de 2019.
Número 3046325, de data 20 de novembre de 2019.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Donar conformitat perquè la funcionaria 635 assisteixi a una formació.

-

Donar conformitat a compensar els auxiliars de circulació amb retribució o
temps de descans, segons el detall presentat.

-

Nomenar la treballadora pública indefinida P.F.M.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1114.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
-

Resoldre favorablement la sol·licitud efectuada pel Club Judo Ordino, en data
22 de novembre.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud efectuada per l’AFA Sant Ermengol en
data 25 de novembre.

-

Donar conformitat a la sol·licitud efectuada per l’Associació de la gent gran
d’Ordino.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/1192, per un import total de 73.014,55 €.
• O 2019/38755, per un import de 36.141,77 €.
• O 2019/38754, per un import de 2.177,87 €.
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-

Modificacions pressupostàries

• Transferència de crèdit a la Conselleria de Benestar social per un import de
1.000 €.
• Generació de crèdit a la Conselleria de Turisme i Esports per un import de
52.800 €.
JUNTA DE GOVERN
DEL 2 DE DESEMBRE DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.
2.

S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 2 de desembre de 2019.
Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:

OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Número 3046375, de data 26 de novembre de 2019.
Número 3046393, de data 27 de novembre de 2019.

Obra Menor:
Número 3046421, de data 29 de novembre de 2019.
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Sol·licitud número 3044264, de data 6 de maig de 2019.
Sol·licituds números 30462015 i 3046206, de data 12 de novembre de 2019.

ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
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Comerç
-

Número 3045638, de data 18 de setembre de 2019.
Número 3046324, de data 20 de novembre de 2019.
Número 3046351, de data 22 de novembre de 2019.
Número 3046357, de data 22 de novembre de 2019.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Establir els horaris detallats a l’acta d’alguns equips de treball del Departament
de Manteniment i Serveis pels dies 24 i 31 de desembre de 2019.

-

Autoritzar el personal indefinit i els treballadors públics interins amb relacions
de treball de 6 mesos o més del Comú d’Ordino a gaudir d’un dels dos pont
previstos pel 2020.

-

Vist l’edicte del 4 de novembre de 2019, donar conformitat a:
• Declarar desert l’edicte del procés selectiu d’ingrés en primera
convocatòria.
• Continuar el procés de provisió de la plaça vacant a través d’un procés
selectiu d’ingrés en segona convocatòria.

-

Vist l’edicte del 28 d’octubre de 2019, donar conformitat a:
• Declarar desert l’edicte del procés selectiu
convocatòria.
• Continuar el procés de provisió de la plaça vacant.

-

d’ingrés

en

segona

Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1184.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/1241, per un import total de 63.835,75 €.
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•
•
•
•
•
•
•

O 2019/40108, per un import de 95.051,55 €.
ACLO 2019/40109, per un import de 396 €.
ACLO 2019/40112, per un import de 82,85 €.
O 2019/40113, per un import de 736,62 €.
LO 2019/40118, per un import de 1.014,61 €.
O 2019/40135, per un import de 314,40 €.
ACLO 2019/40, per un import de 450 €.

- Modificacions pressupostàries
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i
Circulació per un import de 1.600€.
- Central de Contractació
Adjudicar el concurs públic nacional, amb caràcter d’urgència, per al
subministrament d’un vehicle tipus cabina space.

JUNTA DE GOVERN
DEL 9 DE DESEMBRE DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 2 de desembre de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries:
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Es resol favorablement la sol·licitud següent:
Obra Menor:
Número 3046426, de data 3 de desembre de 2019.
Es resol desfavorablement la sol·licitud següent:
Obra Major:
Número 3046366, de data 25 de novembre de 2019.
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CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
Acord:
Donar conformitat a la sol·licitud número 3045889.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Informació:
Es modifica el S’ha modificat el formulari de sol·licitud de targeta d’autobús
parroquial (T3-047).
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
-

Número 3046384, de data 26 de novembre de 2019.
Número 3046428, de data 2 de desembre de 2019.

Utilització d’espais
Número 3046505, de data 5 de desembre de 2019.
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Declarar desert el concurs de mobilitat interna per cobrir una plaça de treball.

-

Donar conformitat perquè les funcionaris 592 i 22 donin suport al Departament
de Dinamització en una celebració.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Acord:
• Autoritzar Cims Màgics SL l’organització de la competició de l’Andorra Ultra
Trail Vall Nord del 7 al 12 de juliol de 2020, utilitzant la xarxa de camins de
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la parròquia amb un marcatge temporal amb banderetes i cintes dels
diferents recorreguts.
• Autoritzar l’accés motoritzat a l’organització de l’Andorra Ultra Trail Vall
Nord a les zones ZUE1, ZUE2, ZUE3 del parc natural de la vall de Sorteny i
l’accés motoritzat a la zona ZUE4 a un únic vehicle 4x4 (o quad) per pujar
l’avituallament.
• Pel que fa a la cursa Eufòria, l’òrgan de gestió del parc natural de la vall de
Sorteny consensuarà amb l’organització el traçat dels possibles trams que
se situïn fora dels camins marcats i facilitarà a l’organització el traçat GPS
dels mateixos per que els corredors ho respectin.
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
TURISME
Es resol favorablement la proposta de despesa següent:
AC 2019/41450, per un import de 9.482,33 €.
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acords:
-

Donar conformitat a la sol·licitud efectuada per l’Escola Andorrana maternal i
de primera ensenyança d’Ordino.
Donar conformitat a la sol·licitud efectuada per l’AMPA del col·legi Janer.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
O 2019/1296, per un import total d’11.921 €.
• ACLO 2109/41291, per un import de 1.000 €.
- Central de Contractació
-

Donar conformitat a signar una addenda al contracte 2017/128.

CC/19-12-20

9/19

Adjudicar el concurs públic nacional per habilitar una zona de repòs i reparar
el transformador d’Ansalonga.
- Informe seguiment 3r trimestre 2019 Comú d’Ordino
D’acord amb l’article 98 de la llei 10/2003 de les finances comunals, i amb el
capítol setè de la llei 32/2014 de SFEPF, es lliura la documentació corresponent al
3r trimestre de l’exercici 2019, que consta de l’informe d’intervenció en relació als
aspectes derivats de la LSFEPF i l’informe del Departament de Finances de
seguiment pressupostari trimestral a 30 de setembre del 2019 dels comptes
comunals.
- Baixes d’immobilitzat
A proposta de la Junta, donar conformitat a la baixa definitiva del registre
d’immobilitzat de l’actiu descrit a continuació, que no s’ha trobat inventariat en els
registre del Comú d’Ordino:
Núm.

Descripció

Quantitat Import

Pantalla tàctil d’informació de ITO
situada a la plaça de l’oficina de turisme.

Pendent
amort.

1

0

Aquest material es dona de baixa per la seva obsolescència i el seu destí és la
deixalleria.

JUNTA DE GOVERN
DEL 16 DE DESEMBRE DE 2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. S'aprova l'acta de la Junta de Govern de data 9 de desembre de 2019.
2. Informacions i propostes dels cònsols i de les conselleries.
OBRES I URBANISME
OBRES I URBANISME
Acords:
A proposta de la junta, deixar sense efecte el conveni 67/2016.
CC/19-12-20

10/19

Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
-

Número 3046360, de data 25 de novembre de 2019.

-

Número 3046552, de data 12 de desembre de 2019.

-

Número 3046555, de data 13 de desembre de 2019.

Obra Menor:
Número 3046516, de data 9 de desembre de 2019.
Obra Major:
Número 3046545, de data 11 de desembre de 2019.
ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ I COMERÇ
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Informació:
S’ha creat el formulari i el tràmit de sol·licitud de concessió d’un lloc
d’enterrament (T3-344).
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:
Comerç
-

Número 3046281, de data 12 de novembre de 2019.
Número 3046174, de data 7 de novembre de 2019.
Número 3046499, de data 4 de desembre de 2019.

Utilització d’espais
-

Número 3046544, de data 11 de desembre de 2019.

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Acords:
-

Modificar el complement de banda del funcionari 800.

-

Nomenar, amb caràcter d’urgència, treballador públic interí 1151.
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-

Nomenar els treballadors públics indefinits R.G.S i D.G.C.

-

Donar conformitat perquè la funcionaria 24 i les treballadores públiques
indefinides 274 i 636 realitzin una formació.

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU
Acord:
-

Resoldre favorablement la sol·licitud efectuada per la comissió de festes de la
Cortinada i Arans.

-

Resoldre favorablement la sol·licitud efectuada pel Club Triatló Andorra.

FINANCES I PRESSUPOST
INTERVENCIÓ I FINANCES
Informació:
- Control Financer
• Es lliura l’informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes anuals
i de gestió de la temporada 2018/2019 acabada el 31/5/2019 i corresponents
a la societat Secnoa, SA.
• Es lliura l’informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes anuals
de l’exercici acabat el 31/12/2018 corresponents a la societat Vallnord, SA.
• Es lliura l’informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes anuals
de l’exercici acabat el 31/12/2018 corresponents a l’Esbart Valls del Nord.
• Es lliura l’informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes anuals
de l’exercici acabat el 31/12/2018 corresponents a la societat CIMS MÀGICS
per l’organització de l’esdeveniment Ultratrail 2018.
Acords:
- Ordres de pagament
• Relació d’ordres de pagament:
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O 2019/1301 per un import total de 60.163,91 €.
- Modificacions pressupostàries
• Transferència de crèdit a la Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació
per un import de 2.600 €.
- Modificacions de l’Ordinació tributària del 2020
• A proposta de la junta, s’aprova la modificació de l’Ordinació tributària per a
l’exercici 2020, següent:
Exposició de motius:
Vista l’Ordinació tributària, del 28 de novembre del 2019, per a l’exercici 2020 publicada al BOPA
núm. 104 de data 4 de desembre de 2019.
Vista l’obligació derivada de l’establert per l’article 22 de la Llei 3/2019 del 17 de gener de
mesures urgents que implica la subjecció dels habitatges d’ús turístic a l’impost de radicació
d’activitats comercials en base als metres quadrats de l’immoble subjecte i deixen d’estar
subjectes a l’impost de rendiments arrendataris.
Vist que l’actual Ordinació tributària per a l’exercici 2020 no contempla aquest aspecte, i vista la
necessitat de regular-lo, per la qual cosa es creu convenient modificar els articles escaients.
El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia 20 de desembre del 2019 ha aprovat la
següent:
Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària del 28 de novembre del 2019 per a l’exercici
2020.
Article primer
S’aprova modificar l’article 42 “ Impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i
professional”, que queda redactat de la següent manera:
Article 42 . Impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals
1. Naturalesa jurídica i fet generador
L'impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals és un impost de
naturalesa directa que grava l’exercici d’una activitat comercial, empresarial o professional
realitzada en el territori de la parròquia d’Ordino.
El fet generador de l’impost és l’exercici de qualsevol de les referides activitats.
Són activitats comercials, empresarials i professionals, les que impliquin l'ordenació per compte
propi de factors de producció materials i humans o d'algun d'ells, amb la finalitat d'intervenir en la
producció, la realització o la comercialització de béns i serveis.
També té la consideració d’activitat comercial, empresarial o professional, a l’efecte de l’aplicació
d’aquest impost, l’explotació d’un o més habitatges d’ús turístic (HUT), tant per persones físiques
CC/19-12-20

13/19

com per persones jurídiques, fins i tot quan no es requereixi la inscripció en el Registre de Comerç
d’acord amb la Llei general de l’allotjament turístic.
2. Exempcions
Es troben exempts de l’impost les activitats agrícoles realitzades per persones físiques.
3. Obligats tributaris
És obligat tributari la persona física o jurídica titular administratiu de l’autorització de l’activitat
econòmica, i en tot cas, aquella persona, física o jurídica, que l’estigui exercint d’acord amb el fet
generador.
També tenen la mateixa consideració d’obligats tributaris, les societats civils, herències jacents,
comunitats de béns i totes les entitats o patrimonis autònoms que, malgrat no tenir personalitat
jurídica, constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició.
En el supòsit de l’activitat relacionada amb l’explotació d’habitatges d’ús turístic (HUT) és l’obligat
tributari, el titular de l’immoble objecte d’explotació o, si escau, el seu substitut.
L’explotació directa sense intermediaris de fins a dos HUT per part d’un mateix propietari es
considera rendiment patrimonial i no requereix la inscripció en el Registre de Comerç, per la qual
cosa, l’enregistrament a efectes fiscals es realitzarà d’acord amb la resolució d’inscripció al
registre d’habitatges d’ús turístics del Ministeri corresponent.
4. Període impositiu i meritament
El període impositiu és l'any natural.
L'impost es merita el dia 1 de gener de cada any.
En el cas de què l'activitat s'iniciï després de l'1 de gener, l'impost es merita a la data d’inici de
l’activitat. En aquest cas la quota tributària es calcula proporcionalment al nombre de trimestres
naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs el de l'inici de l'activitat.
En el cas de què l'activitat finalitzi abans del 31 de desembre, la quota tributària es calcula
proporcionalment al nombre de trimestres naturals durant els quals s'ha dut a terme l'activitat,
inclòs el de finalització de l'activitat.
De sol·licitar-se un canvi en l'activitat principal, l'obligat tributari haurà de satisfer la quota resultant
de calcular l'impost a raó del nombre de trimestres naturals vençuts en els que s'ha dut a terme
l'activitat anterior i pel que respecta a la nova activitat a raó del nombre de trimestres naturals que
restin per finalitzar l'any, inclòs el trimestre d'inici d’aquesta nova activitat.
5. Base de tributació
La base de tributació es determina en funció dels metres quadrats de la superfície d’explotació,
ponderada per un índex de localització.
La superfície d’explotació és la superfície total dels locals destinats a la realització de l’activitat,
expressada en metres quadrats i, si és el cas, mitjançant la suma de totes les seves plantes.
En el cas que l’activitat consisteixi en l’explotació d’habitatges d’ús turístic (HUT), la superfície
d’explotació es correspon amb la superfície destinada a vivenda de cadascun dels habitatges d’ús
turístic objecte d’aquesta explotació, expressada en metres quadrats.
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En els casos següents s’ha de prendre com a superfície d’explotació un màxim del 40% de la
superfície:
a)
Superfície no construïda o descoberta dedicada al dipòsit de matèries primeres o
productes de qualsevol classe.
b)
Superfície construïda o coberta dels magatzems i dipòsits de tot tipus.
Mentre que en els següents, només ha de considerar-se com a superfície d’explotació l’1% de la
superfície:
a)
No construïda o descoberta dedicada, en general, a qualsevol aspecte de l’activitat de
què es tracti, inclosos els aspectes accessoris o complementaris d’aquesta activitat, com la
superfície ocupada per vials, jardins, zones de seguretat, etc.
b)
Superfície dels aparcaments coberts o descoberts, sempre que l’activitat desenvolupada
a títol principal no sigui la d’aparcament.
En el supòsits d’establiments radicats fora de la parròquia i que en aquesta únicament es
desenvolupi l’activitat de dipòsit o emmagatzematge, la base de tributació serà el 100% de la
superfície amb aplicació del tipus de gravamen establert al codi 63.1. de la classificació d’activitats
econòmiques. En aquests casos el titular d’aquesta activitat te l’obligació de comunicar al Comú
aquesta situació, als efectes del registre fiscal.
Als efectes de modular la base de tributació, els índex de localització establerts a la parròquia són
els següents:
a)
Coeficient de 0,75 pels comerços radicats en la zona del casc antic, restant definida
aquesta zona segons les ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació
d’edificis que forma part del Pla d’Ordinació urbanística parroquial (POUP), vigent.
b)

Coeficient equivalent a 1 pels comerços radicats a la resta de la parròquia.

6. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen aplicable, es calcula en euros per metres quadrats, segons l’activitat
principal definida d’acord amb la Classificació d’activitats econòmiques d’Andorra, tal i com es fixa
a continuació:
Secció
01
02
05
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Descripció
Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Silvicultura, explotació forestal i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Pesca, aqüicultura i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Extracció i aglomeració d'antracita, hulla, lignit i torba
Extracció de petroli brut i de gas natural; activitats dels serveis
Extracció de minerals d'urani i de tori
Extracció de minerals metàl·lics
Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
Indústries de productes alimentaris i begudes
Indústries del tabac
Indústries tèxtils
Indústries de la confecció i de la pelleteria
Preparació, adobament i acabament del cuir; fabricació d'articles de

Preu/m2
1,957
1,957
1,957
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
2,576
100,000
100,000
100,000
100,000
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marroquineria
20
21
22
23
24
25
26
27.1
27.2
27.3

33
34
35

Indústries de la fusta i del suro, llevat de mobles; cistelleria
Indústries del paper
Edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears
Indústries químiques
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
Fabricació de tubs
Altres activitats de transformació del ferro, de l'acer i de ferroaliatges
Producció i primera transformació de metalls preciosos i altres metalls no
fèrrics
Fosa de metalls
Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
Fabricació de maquinària i materials elèctrics
Fabricació de materials electrònics; fabricació d'equips i aparells de ràdio,
televisió
Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i
rellotgeria
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Fabricació d'altres materials de transport

36
37
40
41

Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
Reciclatge
Producció i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
Captació, depuració i distribució d'aigua

27.4
27.5
28
29
30
31
32

2,576
100,000
1,030
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
25,000
100,000
6,181
11,126
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
2,060
6,181
1,430
6,181

45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
50.1
50.2
50.3

Preparació d'obres
Construcció general d'immobles i obres d'enginyeria civil
Instal·lacions d'edificis i obres
Acabament d'edificis i obres
Lloguer d'equips de construcció o demolició amb operari
Venda de vehicles de motor
Manteniment i reparació de vehicles de motor
Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor

50.4
50.5

Venda, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors, i dels seus
recanvis i accessoris
Venda al detall de carburants per l'automoció

6,181
3,900

51
52
55.1
55.21
55.22
55.23.10
55.23.11
55.23.12

Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat de vehicles de motor i
motocicletes
Comerç al detall, llevat de comerç de vehicles de motor, motocicletes
Hotels
Albergs juvenils i refugis de muntanya
Càmping i caravàning
Apartaments turístics
Habitatges d’ús turístic
Comerços gestors d’habitatges d’ús turístic

2,060
0,816
0,306
0,153
0,102
0,306
13,030
0,306
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13,908
7,000
13,908
12,000
13,908
6,181
6,181
6,181
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55.23.20
55.23.30
55.23.40
55.23.50
55.23.60
55.24
55.3
55.4
55.5
60
61
62
63.1
63.2

Aparthotels
Xalets
Bungalows
Centres i colònies de vacances
Cases de camp i granges
Allotjaments especials no turístics
Restaurants
Establiments de begudes
Menjadors col·lectius i provisió de menjars preparats
Transport terrestre; transport per canonades
Transport marítim, de cabotatge i per vies de navegació interiors
Transport aeri i espacial
Manipulació i dipòsit de mercaderies
Altres activitats afins al transport

74.1

Activitats de les agències de viatge, majoristes i detallistes de turisme, i altres
activitats d'ajut al sector turístic
Organització del transport de mercaderies
Correus i telecomunicacions
Activitats d'òrgans tècnics executius de l'autoritat financera
Activitats de les entitats bancàries
Caixers automàtics
Activitats de les entitats financeres no bancàries de crèdit especialitzat
Activitats de les entitats financeres d'inversió
Activitats de les entitats financeres de serveis diversos
Activitats d'assegurances, llevat de la Seguretat Social obligatòria
Activitats auxiliars del sistema financer, llevat d'assegurances
Activitats auxiliars de les assegurances
Activitats immobiliàries
Lloguer de maquinària i equips sense operari, d'efectes personals i estris
Activitats informàtiques
Recerca i desenvolupament
Activitats jurídiques, de comptabilitat, teneduria de llibres, auditoria, assessoria
fiscal, estudis de mercat i enquestes d'opinió pública; consulta i
assessorament sobre direcció i gestió empresarial, gestió de societats de
cartera.

74.2
74.3
74.4
74.5
74.6
74.7
74.8
75
80
85.1
85.2
85.3

Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria, i altres activitats relacionades amb
l'assessorament tècnic.
Assaigs i anàlisis tècniques
Publicitat
Selecció i col·locació de personal
Serveis d'investigació i de seguretat
Activitats industrials de neteja
Activitats empresarials diverses
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria
Educació
Activitats sanitàries
Activitats veterinàries
Activitats de serveis socials

63.3
63.4
64
65.1
65.20.00
65.20.01
65.3
65.4
65.5
66
67.1
67.2
70
71
72
73
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0,306
0,306
0,306
0,306
0,306
4,080
0,306
0,306
0,306
2,060
2,060
2,060
2,060
2,060
3,060
6,181
6,181
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
6,181
100,000
6,181
12,362
2,060
2,060
2,060

6,181
6,181
6,181
6,181
6,181
6,181
6,181
6,181
2,060
1,020
6,181
6,181
1,020
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90
92.1
92.2
92.3
92.4
92.5

Activitats de sanejament públic
Activitats cinematogràfiques i de vídeo
Activitats de ràdio i televisió
Altres activitats artístiques i d'espectacles
Activitats d'agències de notícies
Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres institucions cultural

92.61
92.62
92.7
93

Gestió d'estadis i altres instal·lacions esportives
Altres activitats relacionades amb l'esport
Activitats recreatives diverses
Activitats diverses de serveis personals

100,000
2,060
2,060
0,102
2,060
0,102
0,080
0,102
0,102
2,060

7. Quota de tributació
La quota tributària resulta d’aplicar a la base de tributació el tipus de gravamen.
S’estableixen les següents quotes mínimes i màximes de l’impost:
a)
Mínima: resultant de (tipus de gravamen de l’activitat que correspongui x base de
tributació de 20 metres quadrats x índex de localització del carrer), que no pot ser inferior a 30
euros.
b)
Màxima: 300.000 euros.
8. Bonificacions
Amb la voluntat d’afavorir la creació d’activitat, en el cas d’empresaris que iniciïn una nova activitat
comercial, empresarial o professional, l’obligat tributari es pot beneficiar de les bonificacions
següents:
a)
Reducció del 100% de les quotes tributàries que es meritin durant els primers 12 mesos a
comptar des de l’inici de l’activitat, o bé,
b)
Reducció del 50% de les quotes tributàries que es meritin durant els 12 mesos següents a
l’inici de l’activitat i fins a un total de 24 mesos posteriors a l’esmentat inici de l’activitat.
La bonificació no resulta aplicable en el cas d’haver-se exercit l’activitat amb anterioritat, encara
que sigui com a conseqüència d’un canvi de titularitat.
9. Gestió i liquidació
D’acord amb la Llei qualificada de competències dels comuns i la Llei 12/2013, del 13 de juny, del
comerç, per a l’exercici de qualsevol activitat comercial o industrial dins el territori de les Valls
d’Andorra i en concret a la parròquia d’Ordino, és indispensable i obligatori gaudir de l’autorització
del Comú i trobar-se inscrit als corresponents registres comunals.
L’incompliment d’aquesta obligació serà constitutiu d’infracció i de la corresponent sanció.
En el cas de no haver-se sol·licitat l’autorització corresponent i haver-se produït el fet generador, el
pagament de l’impost serà independent de l’obligació de sol·licitar-la i també de l’expedient
sancionador que pugui instruir-se.
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Amb caràcter previ a tramitar-se qualsevol sol·licitud relacionada amb l’impost, el bé immoble en el
que radiqui l’activitat haurà d’estar degudament inscrit als diferents registres comunals.
En supòsits d’inici d’activitat, caldrà fer efectiva la quota tributària a la data d’autorització de
l’obertura, d’exercici i inscripció al Registre de comerç del Comú.
En el cas de finalització o cessament de les activitats, en el moment de resoldre sobre la sol·licitud
de la baixa el Comú regularitzarà d’ofici la devolució d’ingrés de l’excés de quota tributària.
Als efectes de què no es generi l’obligació tributària corresponent, en cas de baixa o cessament
de les activitats resulta necessari que el titular presenti declaració de baixa del cens de radicació.
En cas contrari, l’impost es meritarà i s’imposarà en els termes establerts a l’Ordinació. En aquest
supòsit, l’obligat tributari no tindrà dret al retorn de la quota tributària.
Disposició Final
La present Ordinació entrarà en vigor el primer dia del mes de gener del 2020.

-

Publicacions BOPA

• Publicar al BOPA la relació EMB12, de notificació d’acord d’embargament de
diferents deutes vers el Comú d’Ordino.
• Publicar al BOPA la relació MULT24, la notificació col·lectiva de sancions de
circulació que no han pogut estar notificades de forma individual.
Es ratifiquen els acords i s’aproven les propostes de la Junta de Govern del 25 de
novembre i del 2, 9 i 16 de desembre de 2019, per unanimitat.
No havent-hi cap manifestació en contra per part dels assistents, s’aprova l’acta
d’aquest Consell de Comú per unanimitat.
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió.
P.O. del Comú,
La secretària general
Zita Barrio Lopez
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Vist i plau,
El cònsol major
J. Àngel Mortés Pons
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