2.2.- Taxa per l’atorgament de les llicències de les activitats sotmeses al
règim d’intervenció integral de l’administració local

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empar del que disposen els articles 58 i 20.4, de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, aquest Ajuntament aprova les taxes per la
tramitació i l'atorgament de llicència de les activitats sotmeses al règim d'intervenció
integral de l'administració ambiental que es regulen al Decret 143/2003 de 10 de juny ,
i el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable es determina per la prestació dels serveis tècnics i administratius
dimanants de la sol·licitud de les autoritzacions, de les llicències ambientals i de les
activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, de les quals, inexcusablement,
han d'estar proveïts els establiments o locals on es desenvolupin les activitats incloses
als annexos I, II.1, II.2 i III de la Llei 3/1998.
Constituiran el fet imposable als efectes d'aquesta Ordenança els casos següents:
a) La primera instal·lació d'establiments.
b) Els trasllats de local.
c) El canvi o ampliació d'activitat, en relació al que ja està autoritzat.
d) Acolliment a la DA 1a del Decret 136/1999
e) La legalització d’activitats ja existents
Article 3. Subjecte passiu
1. 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 peticionàries de les autoritzacions i llicències gravades en aquesta
Ordenança, o que en resultin beneficiades.
2. En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, els subjectes
passius seran els titulars de l'activitat sotmesa.
3. En el supòsit d'haver obert l'establiment sense la preceptiva llicència municipal, o
sense haver efectuat la pertinent comunicació, es constitueix en subjecte passiu
d'aquesta taxa la persona física o jurídica que desenvolupi l'activitat.
Article 4. Responsables
1. 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.
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2. 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 abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
No obstant, els trasllats d’activitats dins del mateix municipi estaran exemptes de
pagar la taxa.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà per aplicació de les tarifes següents:
a) Per la tramitació de les llicències sotmeses al règim d’autorització ambiental
segons els annexes I, i II.1 ...........................................................
2.554,00 €
b) Per la tramitació de llicències sotmeses al règim de llicencia ambiental segons
l’annex II.2 ..........................................................................................
1.540,50 €
c) Per la tramitació de llicències sotmeses al règim de comunicació prèvia:
C1 segons l’annex III ........................................................ 1.027,00 €
C2 innòcues i similar ........................................................
527,00 €
d)Per canvis de titularitat .....................................................................

256,75 €

e) Per tramitació de controls inicials, periòdics i revisions de les llicències ambientals
vigents annexos I i II ............................................................................
256,75 €
f) Per tramitació de controls inicials, periòdics i revisions de les llicències ambientals
vigents annex I II .................................................................................
308,10 €
g) Per la tramitació d’activitats extraordinàries o puntuals d’actes lúdics, culturals i
esportius: ................................................... 0,2€/persona; segons l’aforament autoritzat.
h) Per la tramitació d’autoritzacions per la instal·lació temporal de venda de productes
pirotècnics.........................
200 €

Les activitats realitzades per entitats sense ànim de lucre estaran bonificades en un
100%.

2. Quan es produeixi acord denegatori de la llicència, es liquidarà el 100% de la taxa
que correspondria pagar si s'hagués concedit.
3. Fins a la data en què s'adopti l'acord municipal sobre la concessió de la llicència, els
interessats podran renunciar-hi expressament, i en aquest supòsit, els drets liquidables
quedarien reduïts al 50% del que correspondrien.
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4. Quan es produeixi la caducitat de l'expedient per causa imputable al sol·licitant, es
liquidarà el 50% de la taxa que correspondria, segons el tipus de llicència sol·licitada,
si s'hagués concedit la llicència ambiental.
Article 7. Meritació de la taxa
1. La taxa de les activitats de l'annex I del Decret 143/2003 meritarà quan es presenti
la sol·licitud que iniciï l'actuació o l'expedient, el qual no es realitzarà o tramitarà sense
que s'hagi efectuat el pagament.
2. En les activitats dels annexes II.1, II.2 i III del Decret 143/2003 l'obligació de
contribuir naixerà en el moment de formular-se la sol·licitud de llicència o d'efectuar-se
la comunicació prèvia o, si no se sol·licita o la comunicació no s'efectua, en el moment
que es produeixi el requeriment de legalització de l'activitat al subjecte passiu. En
aquest últim cas, simultàniament al requeriment, l'Ajuntament podrà, si s'escau,
requerir l'autoliquidació de la corresponent taxa, sense menyscapte de procedir a la
seva liquidació provisional quan sigui exigible.
3. Les sol·licituds de llicència o la comunicació prèvia haurà de formular-se abans de
l'obertura i posada en funcionament dels establiments o instal·lacions de què es tracti.
Article 8. 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.
Article 9. Tramitació dels controls periòdics i revisions de les llicències incloses
a l’Annex III.
El control periòdic de les llicències incloses a l’annex III es realitzaran, d’acord amb el
que estipula l’art. 89.1 del Decret 136/99, cada 5 anys i consistirà en la presentació per
part del titular de l’activitat d’un informe emès per un tècnic competent en la matèria
amb un contingut mínim al que s’estipula a l’art 93 del mateix reglament.
Un cop presentada aquesta documentació al Registre d’Entrada d’aquest Ajuntament,
es citarà al titular de l’activitat i al tècnic redactor del control per fer una inspecció in
situ al lloc on s’exerceix l’activitat juntament amb l’Enginyer Municipal.
Arran d’aquesta inspecció el tècnic municipal emetrà un informe sobre si s’entén el
control favorable o desfavorable. En aquest últim cas s’hauran de subsanar les
deficiències.
Disposició final
La present ordenança ha estat modificada en sessió plenària de 19 d’octubre de 2017 i
publicada al BOPT 243 de 20 de desembre de 2017.
El Secretari

Vist i plau
L’alcalde
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