ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ LLICÈNCIA
AMBIENTAL, LLICÈNCIA D’ACTIVITATS CLASSIFICADES I LLICÈNCIA D’ACTIVITATS NO
CLASSIFICADES I ALTRES ACTES DE NATURALESA AMBIENTAL
I. Naturalesa i fet imposable
ARTICLE 1
D’acord amb el que preveuen els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local 20 a 27 i 57 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’estableix
la taxa per a la intervenció, llicència ambiental, llicència d’activitats classificades i llicència d’activitats no
classificades i altres actes de naturalesa ambiental.
ARTICLE 2
1.

Constitueix el fet imposable de la taxa:
-

L’activitat municipal, tècnica i administrativa, relativa a l’avaluació ambiental de caràcter integral de les
activitats del municipi, amb la finalitat d’atorgar, les llicències ambientals, les llicències d’activitats
classificades i les llicències d’activitats no classificades, així com de tramitar les autoritzacions
ambientals, i les altres actuacions que reglamentàriament procedeixin en l’àmbit de les competències
atribuïdes a l’Ajuntament per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, del Parlament de Catalunya, d'Intervenció
Integral de l'Administració Ambiental així com l’activitat municipal realitzada en els supòsits de revisió i
control d’aquelles autoritzacions, llicències ambientals, llicències d’activitats classificades i llicències
d’activitats no classificades.

-

L’activitat municipal realitzada amb motiu de la transmissió de les autoritzacions, llicències i permisos
ambientals en l’àmbit de les competències atribuïdes per la Llei 3/1998 esmentada.

-

L'activitat municipal tècnica i administrativa realitzada amb motiu de l'avaluació de les comunicacions
prèvies per a l'exercici d'activitats.

2.

Tindran la consideració d’activitats les edificacions, construccions i instal·lacions, i també les superfícies
cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que s’utilitzin per a qualsevol dels usos específics previstos
en el Pla General, amb excepció del d’habitatge, fins i tot aquelles de caràcter auxiliar o complementari, es
comuniquin o no amb l’establiment principal.

3.

Estan subjectes a aquesta taxa :
a)

Les autoritzacions, llicències ambientals, llicències d’activitats classificades
d’activitats no classificades pel primer establiment de les activitats

b)

Els canvis de titularitat

c)

Les ampliacions de superfície d’una mateixa activitat

d)

Les ampliacions d’activitats dintre d’un mateix establiment

e)

Les dues ampliacions anteriors conjuntes

f)

Les revisions periòdiques de les autoritzacions i llicències ambientals

g)

Els controls inicials de les activitats

h)

Els controls periòdics de les activitats

i)

L’adequació de les activitats preexistents a la normativa vigent

j)

La legalització de les activitats preexistents

k)

les modificacions no substancials d’activitats.

i llicències
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l)

Les comunicacions prèvies substitutives de les llicències per a l’exercici d’activitats.

ARTICLE 3
Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin ser titulars d’una autorització, llicència
ambiental, llicència d’activitat classificada i llicència d’activitat no classificada, o bé aquelles que tot i no disposantles exerceixin una activitat.
ARTICLE 4

1.

Aquells establiments que, amb motiu d’un canvi de titularitat, facin reformes o millores relatives a la
supressió de barreres arquitectòniques, gaudiran d’una reducció del 90% de la quota que els correspongui,
segons la classificació de l’activitat.

2.

Les modificacions d'activitats prèviament legalitzades que tinguin per objecte l'eliminació de barreres
arquitectòniques gaudiran d'una reducció del 50% de la quota que correspongui segons aquesta ordenança.

ARTICLE 5
Les quotes que s'hauran de satisfer per a la concessió de les llicències a què es refereix l'article 2 d'aquesta
ordenança seran les que resultin de l'aplicació de les tarifes següents:

EPÍGRAF CONCEPTE
1

TARIFA (€)

Llicències ambientals i llicències d'activitats classificades
La quota tributària es determinarà segons la superfície de l'establiment
Fins a 50 m2
De 51 a 100 m2
De 101 a 200 m2
De 201 a 400 m2
De 401 a 600 m2
De 601 a 1.000 m2
De 1.001 a 3.000 m2
De 3.001 a 5.000 m2
més de 5.000 m2
a partir de 5.000 m2, per cada 1.000 m2 o fracció

1.035,00
1.390,00
1.720,00
2.225,00
2.555,00
2.890,00
4.785,00
8.340,00
12.225,00
1.450,00

Les activitats que són exclusivament d'aparcament privat de vehicles, així
com la superfície destinada a aparcament al servei d'una activitat principal
acreditaran el 50% de la quota prevista en l'escala anterior.

Les activitats ramaderes, agrícoles o rústiques en general tributaran per les
actuacions municipals el 10 % de les tarifes que resultin d’aplicar els
paràmetres establerts en aquest epígraf.

2

Autorització ambiental
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Les activitats subjectes al règim d’autorització ambiental, tributaran per les
actuacions municipals, el 50% de les quotes previstes per a les llicències
ambientals

3

Controls inicials i periòdics

3.1

La primera visita tècnica de comprovació per a la posta en marxa de l'activitat
no acreditarà cap quota addicional a la de la corresponent llicència .

3.2

Les segones i següents visites per al control inicial acreditaran cadascuna una
quota de

3.3

Els controls periòdics de qualsevol activitat acreditaran una quota del 25% de
les previstes per a la primera instal·lació

4

Revisions

4.1

La revisió periòdica (8 anys) o anticipada de les activitats subjectes a
autorització ambiental, tributarà el 15% de les tarifes previstes per a la
primera instal·lació.

4.2

La revisió periòdica (8 anys) o anticipada de les activitats subjectes a llicència
ambiental, tributaran el 25% de les tarifes previstes per a la primera
instal·lació

5

Adequacions

114,80

L’adequació de les activitats existents degudament legalitzades a la normativa
vigent, tributaran el 25 % de les tarifes previstes per a la primera instal·lació

6

Legalitzacions
La legalització de les activitats preexistents que no disposaven de llicència
tributarà d’acord amb l’escala de tarifes i quotes de la primera instal·lació.

7

Canvis de titularitat
Els canvis de titularitat, sigui quin sigui el tipus de llicència o autorització,
acreditaran una quota única de

8

Modificacions

8.1

Les ampliacions de superfície sense canvi d’activitat tributaran en funció de la
superfície ampliada segons les quotes previstes per a la primera instal·lació.

8.2

Les ampliacions d’activitats en el mateix local, sense ampliació de superfície
tributaran en funció de l’espai destinat a la nova activitat. En cas de no ser
possible la diferenciació física d’espais, tributaran el 50% de les quotes
previstes per a la primera instal·lació.

8.3

Modificacions no substancials

9

Activitats provisionals i/o temporals

9.1

Les obertures temporals per motiu de trasllat forçós per un període màxim de
6 mesos no tributaran cap quota.

9.2

Les obertures temporals voluntàries

57,90

215,00

tributaran un 10% de les quotes
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previstes per a la primera instal·lació, si no superen el període d’un mes, i el
50% fins a un màxim de 6 mesos. A partir de 6 mesos tributaran la totalitat de
la quota.
Els actes o espectacles de pública concurrència considerats llicències
temporals a l’ordenança municipal sobre establiments de pública
concurrència, tributaran una quota única de
9.3

Les obertures provisionals dels establiments de pública concurrència, mentre
es tramita la llicència definitiva, tributaran el 25% de la quota corresponent a
la primera instal·lació.

10

Comunicacions prèvies a l'inici d'activitats

114,80

La quota tributària es determinarà segons la superfície de l'establiment
10.1

Amb projecte tècnic

10.1.a)

Fins a 50 m2

10.1.b)

De 51 a 100 m2

10.1.c)

De 101 a 200 m2

10.1.d)

De 201 a 400 m2

10.1.e)

De 401 a 600 m2

10.1.f)

De 600 a 1.000 m2

10.2

Sense projecte tècnic

10.2.a)

Fins a 50 m2

10.2.b)

De 51 a 100 m2

10.2.c)

De 101 a 200 m2

691,00
1.037,00
1.383,00
1.720,00
2.225,00
2.556,00

346,00
518,00
691,00

Les activitats que són exclusivament d'aparcament privat de vehicles, així
com la superfície destinada a aparcament al servei d'una activitat principal
acreditaran el 50% de la quota prevista en l'escala anterior.

Les activitats ramaderes, agrícoles o rústiques en general, i únicament pel
que fa als espais oberts en sòl no urbanitzable, tributaran per les actuacions
municipals el 10 % de les quotes previstes per a les llicències ambientals,
d'activitats o comunicacions prèvies. La part d'activitat que se situï en
edificacions no gaudirà d'aquesta reducció.

11

Les persones interessades en la concessió d’una autorització ambiental o
d’una llicència ambiental o d’activitats classificades, o no classificades podran
presentar prèviament a la petició una sol·licitud de consulta sobre la idoneïtat
de l’emplaçament, requisits o límits que calguin per l’exercici de l’activitat.
Aquesta consulta acreditarà una quota de

12

La no admissió a tràmit de la sol·licitud, el desistiment de l'interessat previ a la
resolució, o la denegació de la sol·licitud, acreditarà la quota tributària de

114,80

167,00

ARTICLE 6
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1.

La Taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet
imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada l'activitat el moment de la presentació de la sol·licitud de
la llicència.

2.

Quan l'activitat s'hagi realitzat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï
efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si l'activitat disposa o no de les condicions exigibles,
amb independència de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui instruir per tal d’autoritzar o denegar la
realització de l’activitat.

3.

Es preveu el retorn parcial de la taxa si la sol·licitud no finalitza amb l'atorgament de la llicència, ja sigui per
desistiment previ de la persona sol·licitant, sigui per denegació o no admissió a tràmit. En qualsevol cas
l'Ajuntament retindrà sempre la quantitat prevista l’epígraf 13 en concepte de tarifa mínima pel servei prestat.

ARTICLE 7

1.
La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, en el termini dels deu dies hàbils següents a la presentació de la
sol·licitud de llicència.
2.
No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l'expedient el pagament previ de la taxa
acreditada o, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament del seu pagament.
3.
Si la resolució és desfavorable, es procedirà a tramitar d'ofici l'expedient de devolució dels imports
indegudament satisfets.
4. L'ajuntament podrà exigir la presentació de l'autoliquidació i el pagament de la taxa en el moment de la
sol·licitud, en els casos de les tarifes corresponents a segones i següents visites per al control inicial i en els
casos de consultes prèvies.
ARTICLE 8
La taxa regulada per aquesta ordenança és independent i compatible amb les taxes que s'acreditin per a la
utilització privativa o especial de la via pública i de béns i instal·lacions d'ús públic municipal.
ARTICLE 9
La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen.
ARTICLE 10
La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que siguin
d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria
i les disposicions que les desenvolupen.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 4 d’agost de 2009 i continuarà en vigor mentre no
s'acordi la seva modificació o derogació.
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