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Referència: 2022/4228Y
Sol·licitud: CONFECCIÓ I APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU
Assumpte: Pla normatiu 2022
SECRETARIA (MVS) 

PLA NORMATIU 2022

En compliment del que preveu l’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i davant les 
diverses mancances i necessitats per l’adequada gestió de l’Administració municipal, 
es considera necessari aprovar el següent Pla normatiu de l’Ajuntament de 
Llucmajor per a l’any 2022:

 Batlia: 
 Modificació del Reglament regulador de la celebració de matrimonis civils. Es 

pretén incrementar els dies de celebració, per donar més facilitats a la 
ciutadania.

 Aprovació d’una Ordenança reguladora de l’estètica exterior dels locals i 
establiments comercials. Dins l’àmbit global de l’objectiu de millorar el comerç 
local, serà útil comptar amb una ordenança que defineixi uns paràmetres i uns 
criteris sobre l’estètica que han de tenir els locals i establiments. 

 Modificació de l’Ordenança municipal de circulació. Es pretén possibilitar 
l’extensió del sistema d’aparcament tarifat a altres nuclis del terme municipal 
de Llucmajor i incorporar les previsions necessàries respecte dels vehicle 
elèctrics.

 Regidoria de Serveis Socials, Dependència, Tercera Edat, i Cementeri:
 Aprovació d’un Reglament del cementeri municipal. L’Ajuntament de Llucmajor 

no compta, a dia d’avui, amb una norma que reguli el funcionament i la gestió 
del cementeri municipal, que permeti una gestió adequada i transparent 
d’aquest equipament, la transmissió dels drets funeraris, les actuacions 
derivades de l’activitat funerària, etc.

 Regidoria de Recursos Humans, Hisenda, Contractació Pública:
 Modificació de les ordenances fiscals reguladores de l’IBI i l’ICIO per fer les 

adaptacions pertinents per a l’establiment de bonificacions sobre instal·lacions 
de sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar. 

 Modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes i preus públics 
municipals. S’han d’introduir els canvis necessaris per adaptar les taxes i 
preus públics a la realitat econòmica i social del municipi. 

 Regidoria d’Entorn i Manteniment Urbà: 
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 Modificació de l’Ordenança reguladora de la neteja viària, la recollida i el 
tractament de RSU, de 2005. La realitat social i ambiental ha canviat molt en 
els darrers 12 anys, i cal també adaptar l’ordenança a la vigent regulació en 
matèria de residus per tal d’assolir majors percentatges de reducció, 
reutilització i reciclatge. L’objectiu de la nova regulació haurà de servir per 
millorar i regular la neteja, i fomentar la prevenció i la gestió de residus per 
aconseguir un millor resultat ambiental global.

 Regidoria de Comerç, Mercats, Fires, i Atenció a la Ciutadania a s’Arenal:
 Modificar l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic amb taules, 

cadires, i elements auxiliars. És necessari revisar l’actual ordenança, per fer 
una millor regulació de l’ocupació del domini públic, i incloure també l’ocupació 
amb expositors i mercaderies dels locals comercials, etc.

 Aprovar una nova Ordenança reguladora dels mercats municipals, que 
modifiqui o derogui la vigent Ordenança per la qual es regula l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora d’un establiment comercial permanent, 
de 2009. Hi ha problemes en la gestió del dia a dia dels mercats que no es 
resolen amb l’actual regulació, i també és necessari adaptar la regulació a la 
normativa supramunicipal, i regular de bell nou aspectes com l’emplaçament 
de les paradetes, horaris, productes de venda, etc.

 Regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient:
 Modificació de l’Ordenança de protecció del medi ambient. La vigent 

Ordenança s’aprovà l’any 1992, i es va modificar l’any 2000, amb la qual cosa 
és necessari escometre una important modificació per adaptar-la a les 
necessitats actuals i a la realitat del municipi a dia d’avui. 

 Modificació de l’Ordenança reguladora de la tinença i protecció dels animals 
de companyia i potencialment perillosos. És necessari actualitzar el règim 
sancionador i regular la intervenció del voluntariat en la gestió de colònies 
felines. 

 Aprovació d’un Reglament de la canera municipal. La gestió ordinària de la 
canera municipal requereix poder disposar d’un reglament, particularment en 
matèria de regulació de la intervenció del voluntariat. 

 Regidoria de Turisme, Festes, Innovació i Transparència:
 Aprovació d’una Ordenança reguladora de productes audiovisuals. El seu 

objecte serà regular l’activitat de rodatge de pel·lícules de cinema, programes 
de televisió, documentals, anuncis publicitaris, vídeos, reportatges fotogràfics o 
qualsevol altre producte audiovisual que es desenvolupi en el municipi i que 
requereixi o afecti a bens i/o serveis de titularitat o competència municipal.
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 Regidoria d’Atenció a la Ciutadania a les Urbanitzacions, i Participació 
Ciutadana: 

 Modificació del Reglament de participació ciutadana. Es pretén adaptar-lo a la 
realitat social de Llucmajor, i estimular la motivació de la ciutadania per 
participar en la presa de decisions de l'Ajuntament.

 Regidoria de Mobilitat i Transports: 
 Modificació de l’Ordenança municipal reguladora del servei de taxi. Després de 

gairebé quatre anys d’aprovar aquesta nova Ordenança, que va suposar la 
introducció de nombrosos canvis respecte de la regulació anterior, s’ha posat 
de manifest la necessitat d’introduir alguns canvis en el text normatiu. 

Aquest Pla normatiu ha estat aprovat mitjançant el Decret 2022001562, de data 13 
d’abril de 2022. 

Llucmajor, en la data de la signatura electrònica.

Batle-President

Firmat electrònicament per:

Eric Jareño Cifuentes
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