ORDENANCES FISCALS
ORDENANÇA NÚM. 7
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL
SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ
RESPONSABLE, REVISIONS, MODIFICACIONS DE LES ACTIVITATS I ALTRES.

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i per l’article 57 i 20.4.i) del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable,revisions, modificacions de les activitats i altres que es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal tant tècnica com administrativa, que tendeix
a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal
s’ajusten al marc normatiu.
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que s’especifiquen a les
tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta ordenança
Article 3. Subjectes passius i responsables
Són subjectes passius contribuent les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei General tributària, titulars de l’activitat i/o instal·lació que fonamenti la intervenció integral de
l’administració municipal.
Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
jurídiques a que es refereix l’article 42 de la LGT.
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 els supòsits i amb l’abast que assenyala
l’article 43 de la LGT
3. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu,
en els termes previstos a la LGT.
Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.
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Article 6. Quota tributària
TARIFA
ACTIVITATS AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL (Llei 20/2009)
Taxa per la verificació de la documentació presentada i inscripció al Registre
Llicència ambiental
Autorització ambiental
ACTIVITATS INNOQÜES I DE BAIX RISC (Llei 16/2015)
Taxa per la verificació de la documentació presentada i inscripció al Registre
Innòcues (Annex I Llei 16/2015)– Declaració responsable
Taxa per la verificació de la documentació presentada i inscripció al Registre
De Baix Risc (Annex II Llei 16/2015) –Comunicació prèvia
ACTIVITATS RECREATIVES
a) Comunicació prèvia
1.Establiments fixos
2. Establiments no permanents
3. Activitats extraordinàries
b) Llicència municipal
1.Establiments fixos
2. Establiments no permanents
3. Activitats extraordinàries
MODIFICACIONS
Modificacions no substancials - règim de comunicació ambiental
Modificacions no substancials- règim de llicència ambiental
Modificacions no substancials – regim d’autorització ambiental
Modificacions no substancials – activitats innòcues declaració responsable
Modificacions no substancials – activitats de baixa incidència- comunicació prèvia
TRANSMISSIONS DE TITULARITAT
Comunicació ambiental
Llicència ambiental
Autorització ambiental
Activitats innòcues declaració responsable
Activitats de baixa incidència- comunicació prèvia

IMPORT
450,00 €
800,00 €
1.700,00 €
100,00 €
150,00 €

450,00 €
250,00 €
150,00 €
800,00 €
425,00 €
200,00 €
150,00 €
350,00 €
850,00 €
50,00 €
75,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
50,00 €
75,00 €

Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que constitueix el fet
imposable. S’entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de la sol·licitud o document que
s’iniciï el corresponent procediment, si els subjecte passiu la formula expressament.
2. Quan el procediment s’iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte, la taxa s’acredita en la
data en què es dicti resolució d’incoació del corresponent procediment.
3. Quan l’activitat o la instal·lació es realitzin sense haver-se verificat o comprovat prèviament per
l’Ajuntament que s’ajusten al marc normatiu a que fa referència l’article 2 d’aquesta ordenança, la taxa
s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que constitueix el fet imposable.
4. Una vegada iniciada l’obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la denegació de
l’objecte dels corresponents procediments a que es refereixi l’article 2 o per la seva concessió supeditada a
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condicions, ni per la renúncia, o desistiment del sol·licitant un cop s’hagi resolt el procediment
corresponent.
Article 8. Liquidació i ingrés
Una vegada resolt l’expedient, s’efectuarà la liquidació i es notificarà al subjecte passiu que substitueix el
contribuent per al seu ingrés a les arques municipals utilitzant els mitjans de pagament i els terminis que
assenyala el Reglament General de Recaptació.
La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb allò que es preveu en la Llei general tributària,
en altres Lleis reguladores de la matèria i disposicions dictades per a llur desenvolupament.
Article 9. Inspecció, recaptació, infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també a la determinació de les sancions que
corresponguin en cada cas, s’ha d’aplicar el règim regulat en la Llei general tributària i en les disposicions
que la desenvolupin.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta,
s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en que es produeixi la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 14 d’octubre
de 2013 i ha quedat aprovada definitivament, en no haver-se presentat al·legacions. Entrarà en vigor l’1 de
gener de 2014 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva aprovació provisional al BOPT número 242 de data 21 d’octubre de 2013.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva aprovació definitiva al BOPT número 291 de data 19 de desembre de 2013.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOPT número 301 de data 31 de desembre de 2015.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOPT número 240 de data 20 de desembre de 2016.
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