ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

I. DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1.
D’acord amb l’article 20 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en
relació amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, i la resta de normativa aplicable, l’Ajuntament
estableix la taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció de l’Administració
municipal en activitats i instal·lacions i altres normatives sectorials.

II. FET IMPOSABLE
Article 2.
El fet imposable està determinat per l’activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, que tendeix a verificar si les instal·lacions i els establiments
compleixen les condicions sobre el medi ambient, la seguretat i salut de les
persones, o qualsevol de les altres exigides per la normativa d’aplicació com a
pressupost necessari i previ pels serveis prestats per l’Ajuntament en els
procediments de llicència ambiental, comunicació amb incidència ambiental,
comunicació sense incidència ambiental (innòcues) o llicència municipal dels
establiments subjectes a la normativa espectacles públics i les activitats
recreatives en funció del títol o règim de comunicació, entre els esmentats, i tot
allò a què hagin d’ajustar-se aquests establiments, d’acord amb les
prescripcions de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions, la normativa
espectacles públics i les activitats recreatives, el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals i la resta de normativa específica d’aplicació.
El fet imposable estarà determinat, així mateix, per les tasques de control
ambiental i els procediments de modificació i revisió dels diferents règims o
procediments d’intervenció municipal.

III. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 3.
S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal
que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, es considera iniciada
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l'activitat en la data de presentació de la sol·licitud del corresponent règim de
llicència o comunicació.
Tanmateix, quan s’hagi iniciat l’exercici de l’activitat o l’execució de les
instal·lacions sense que hagin finalitzat els procediments de prevenció i control
previstos en la legislació, els quals faculten el titular per realitzar aquells actes, la
taxa s’acreditarà en el moment que s’iniciï efectivament l’activitat municipal que
podria determinar si l’activitat o instal·lació és autoritzable. Tot això amb
independència de l’inici de l’expedient administratiu que s’hagi d’instruir per a
l’autorització d’allò realitzat o per procedir, si escau, a ordenar el tancament de
l’establiment, el cessament de l’activitat o el desmantellament de les
instal·lacions en el cas de no ser autoritzables.

IV. SUBJECTE PASSIU
Article 4.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques o jurídiques, les herències jacents, les comunitats de béns i la resta
d'entitats que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, que
sol·licitin, provoquin o en interès de les quals es prestin els serveis.
V. BASE IMPOSABLE
Article 5.
Constituirà la base d’aquesta exacció la naturalesa o tipus d’activitat en funció de
la seva inclusió en els diferents règims que preveu la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

VI. TARIFES
Article 6.
Els drets relatius al diferents règims de llicència i comunicació d’aquesta
Ordenança queden fixats així:
EUROS
Règim de llicència ambiental
1981,07
Règim de llicència municipal dels establiments subjectes a la
1502,65
normativa espectacles públics i les activitats recreatives
Règim de comunicació amb incidència ambiental, dels
1396,37
establiments subjectes a la normativa espectacles públics i les
activitats recreatives i d’altres contemplades en la normativa
sectorial (com els establiments comercials) amb projecte
tècnic.
Règim de comunicació sense incidència ambiental i sense
670,28
projecte tècnic (innòcues i comunicació amb documentació
tècnica)
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El titular d’un local o solar no comercial amb una superfície inferior a 100 m 2,
destinat a la guarda de vehicles d’ús particular, abonarà la quantitat de 97,73 €,
en concepte d’activitat subjecta al règim de comunicació sense incidència
ambiental i sense projecte tècnic.
Cada vegada que l’Ajuntament realitzi el control periòdic que determina la Llei
20/2009 (article 71 i disposició transitòria quarta) el seu propietari haurà de
pagar el 50% del que li correspondria pagar per a la prestació dels serveis per
a cada règim d’intervenció municipal.

VII. AMPLIACIONS I CANVIS DE TITULARITAT
Article 7.
1. Les ampliacions de superfície de locals on es desenvolupi una activitat amb
llicència i les modificacions no substancials de l’activitat tributaran un 30%
de la taxa que correspondria al règim de llicència o comunicació originari,
en aplicació d’aquesta Ordenança.
2. Els expedients tramitats amb motiu del canvi de titularitat d’una activitat
-transmissions “mortis causa” i “inter vivos”- tributaran un 30% de la taxa
que li correspondria al règim de llicència o comunicació en aplicació
d’aquesta Ordenança. Aquesta tramitació suposarà la revisió administrativa
de l’expedient originari i la comprovació tècnica de les instal·lacions per
controlar que l’activitat s’ajusta al règim de llicència o comunicació.
En el supòsit de comprovar l’existència d’una variació substancial de
l’activitat –i sempre que pugui ser compatible amb el règim de llicència o
comunicació– es requerirà la seva legalització, aplicant-se la taxa ordinària
corresponent prevista a l’article 6.

Article 8.
Per a la liquidació d'aquesta taxa es seguiran les normes següents:
a) Quan en un mateix local hi hagi diverses indústries o comerços, o
coexisteixin indústries o activitats auxiliars o complementàries, cada una haurà
de proveir-se del règim de llicència o comunicació corresponent sempre que
siguin de titulars diferents.
b) Cas que la indústria es redueixi, la llicència ja obtinguda continuarà gaudint
de plena validesa, fora que en la reducció no es modifiqui la seva índole.
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VIII. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 9.
1. Gaudiran d'exempció fiscal total però no de l'obligació de proveir-se del règim
de llicència o comunicació corresponent les activitats següents:
a) Les societats anònimes laborals, les cooperatives de consum i les industrials
inscrites en el Registre de Cooperatives de la Generalitat, les mutualitats i les
entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge,
sempre que compleixin els requisits establerts en aquesta llei quan justifiquin
la seva inscripció en els registres corresponents.
b)

Els trasllats motivats per una situació eventual d'emergència per causa
d'obres en els locals, sempre que disposin de la llicència corresponent.

c)

Els trasllats que siguin conseqüència d’enderrocaments forçosos,
enfonsaments, incendis, inundacions i aquells altres que es realitzin en
compliment de la gestió urbanística municipal i d'ordres i disposicions
oficials.

d)

El canvi de la raó social de societats no anònimes, per defunció dels socis.

e) El canvi de titularitat de negocis que sigui degut a la transformació de la
forma jurídica de les societats en les quals no canviïn els socis que la
constitueixen.
2. L'exempció establerta a l'apartat b) anterior inclou la reobertura del local
primitiu un cop reparat o reconstruït.
Quant a l'exposició referida a l'apartat c), aquesta inclou el local primitiu un cop
reparat o reconstruït, o bé un nou local que el substitueixi, sempre que el titular
no hagi rebut indemnització per aquest concepte.
Seran condicions comunes a ambdues exempcions que el local objecte de
reobertura tingui igual superfície que el primitiu, o que no l’excedeixi per sobre
del 10%, i que s'hi exerceixi la mateixa activitat.
3. És condició indispensable per tal d’obtenir tot benefici fiscal, la sol·licitud
prèvia de l’interessat en la data de presentació de la sol·licitud del corresponent
règim de llicència o comunicació. Si la sol·licitud s’efectua en un moment
posterior, és a dir, quan s’hagi meritat la liquidació de la taxa, el subjecte passiu
tindrà dret, si s’escau, a la devolució d’ingressos indeguts corresponent.
Article 10.
1. Gaudiran d'una bonificació del 50% de les seves quotes els trasllats
d'establiments o locals des de zones en què no correspon la seva instal·lació,
per bé que estigui permesa o tolerada, fins aquelles altres que l'Administració
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municipal consideri adequades, sempre que es tracti de desenvolupar en el
nou local la mateixa activitat d'abans.
Així mateix, gaudiran d'una bonificació del 50% aquells negocis que realitzin
reformes per a la modernització de l'establiment, sempre que, s’hi continuï
realitzant la mateixa activitat.
2. En funció dels llocs de treball que creï l'establiment que vagi a obrir i així
mateix en raó de les inversions econòmiques realitzades, s’estableixen les
bonificacions següents:
a) En les empreses en què es creïn llocs de treball fins a 5 treballadors
s'atorgarà una bonificació d'un 3%per cada lloc contractat.
Quan els llocs de treball creats oscil·lin entre 5 i 10, la bonificació d'un
2% per treballador contractat.
Si es tracta de més de 10 llocs de treball, aquella bonificació serà d'un 1%
per cada treballador contractat.
NOTA: Els nous llocs de treball s'hauran de justificar degudament i el
personal que els ocupi haurà de provenir de persones aturades inscrites a
l'INEM local.
b) Per raons de reactivació econòmica i en funció de les inversions que
s’efectuïn en establiments, la taxa per a l’expedició del règim de llicència
o comunicació municipal corresponent es bonificarà en un 1% per cada
6.967,90 euros que s’inverteixi i es justifiqui complidament, fins a un límit
màxim de 348,45 euros.
NOTA: En qualsevol cas, en els supòsits que concorrin conjuntament les
bonificacions dels punts 2.1 i 2.2 anteriors, la bonificació total no
ultrapassarà els 696,80 euros.
3. Gaudiran d’una bonificació del 20% de la taxa, les empreses que disposin
del certificat del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS),
tal com especifica la disposició addicional sisena de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
IX. NORMES DE GESTIÓ
Article 11.
1. El pagament de la taxa no pressuposa ni atorga el règim de llicència o
comunicació corresponent mentre no es disposi d’aquest i, si escau, de
l'oportuna acta de comprovació.
2. Les persones interessades en l’obtenció dels règims de llicència o
comunicació esmentats hauran de presentar la sol·licitud o comunicació a
l’Ajuntament, que podrà exigir el pagament de la taxa amb caràcter previ a
la tramitació de l’expedient. En aquest cas, es notificarà a l’interessat la
liquidació corresponent amb l’advertiment que si no s’abona en el termini
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que a l’efecte se li atorgui, se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud i
s’arxivarà l’expedient.
Article 12.
1. En el cas que el sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a la
resolució de l’expedient, la taxa es reduirà un 50% del que li correspondria
per l’expedició del règim de llicència o comunicació corresponent (el
subjecte passiu haurà de satisfer el 50% de l’import de la taxa), sempre que
s’hagi iniciat efectivament la seva tramitació. S’entendrà iniciada
efectivament la tramitació quan el sol·licitant hagi rebut qualsevol notificació
al respecte.
No es meritarà la taxa en els supòsits de desistiment previ a l’inici de la
tramitació efectiva. Un cop concedit el règim de llicència o comunicació la
taxa s’haurà de satisfer íntegrament, fins i tot quan l’interessat renunciï de la
mateixa.
2. En el supòsit de declaració de caducitat de la sol·licitud, la taxa es reduirà
un 30% del que li correspondria per l’expedició del règim de llicència o
comunicació corresponent (el subjecte passiu haurà de satisfer el 70% de
l’import de la taxa).
3. En el cas de la denegació dels diferents supòsits indicats en l’article 2, la
taxa serà reduïda un 10% del que li correspondria si s’hagués atorgat el
règim de llicència o comunicació corresponent (el subjecte passiu haurà de
satisfer el 90% de l’import de la taxa).
4. No procedirà cap reducció en qualsevol dels supòsits següents:
a) Que l’establiment o local hagi estat funcionant abans de la resolució
denegatòria.
b) Que la denegació abans apuntada es fonamenti en el fet de no haver
adoptat les mesures correctores de caràcter tècnic que s’haguessin
fixat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en els quals es facin remissions a preceptes
d’aquesta Ordenança, s’entendrà que són automàticament modificats i
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes
legals i reglamentaris dels quals portin causa.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança estarà en vigor durant l’exercici 2014 i següents, a no ser
que s’acordi la seva modificació o derogació.

