APROVACIÓ DEFINITIVA 15.12.2016

ORDENANÇA FISCAL Núm. 4.4 .- TAXA PER SERVEIS D’INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA DE LES ACTIVITATS
Article 1. FONAMENT I NATURALESA
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix la taxa per la
prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i
les empreses a través de la submissió a prèvia autorització, llicència,
comunicació prèvia i/o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici
de les activitats.
Article 2. FET IMPOSABLE
1. El fet imposable es determina per la prestació dels serveis tècnics i
administratius, desenvolupats amb motiu de l’obertura d’establiments industrials
i comercials o la revisió de les seves instal·lacions, que tendeix a verificar si
aquests reuneixen les condicions requerides per al seu funcionament, com a
pressupòsit necessari orientat a la tramitació o la revisió de la preceptiva
autorització o llicència, o la comprovació dels documents presentats o a
presentar a l’Administració municipal quan l’exercici de l’activitat estigui
sotmesa a l’obligació de presentar una comunicació i/o declaració responsable.
2. S’entendrà que l’activitat administrativa afecta, es refereix o beneficia de
forma particular el subjecte passiu, quan sigui motivada directament o
indirectament per ell mateix, per raó de les seves actuacions o omissions que
obliguin l’Ajuntament, encara que no hi hagi sol·licitud expressa de l’interessat.
3. Tindran la consideració d’establiments les edificacions, construccions,
instal·lacions, i també les superfícies cobertes o sense cobrir, obertes o no al
públic, que s’utilitzin per a qualsevol activitat empresarial, fins i tot aquelles de
caràcter auxiliar o complementari, es comuniquin o no amb l’establiment
principal.
4. Estan subjectes a aquesta taxa:
a) les autoritzacions i/o llicències ambientals, llicències municipals, així com la
tramitació del procediment de comunicació prèvia, i/o declaració responsable,
pel primer establiment de les activitats.
b) les transmissions de les mateixes
c) les ampliacions de superfícies 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
g) els controls regulars medioambientals de les activitats
h) L’adequació de les activitats a la normativa vigent i la legalització de les
existents.
i) la realització d’activitats extraordinàries
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j) les mesures de soroll i vibracions
Article 3. SUBJECTES PASSIUS
a) Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la
Llei General Tributària, peticionàries de les autoritzacions i llicències gravades
en aquesta ordenança, o que en resultin beneficiades.
b) En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, els
subjectes passius seran els titulars de l’activitat sotmesa.
c) En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva autorització i/o
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. QUOTA I TARIFES
En funció del règim d’intervenció administrativa, tipus i naturalesa de l’activitat,
s’estableixen les següents tarifes:
TIPUS DE LLICÈNCIA
Autorització ambiental
Llicència ambiental
Comunicació ambiental
Comunicació de baix risc
Declaració responsable activitat innòcua
Llicència activitat recreativa
Comunicació d’activitat recreativa
Activitats extraordinàries
Informe previ incendis
Modificacions
que
comportin
canvis
substancials
Modificacions que comportin canvis no
substancials

QUOTA
1.500 €
1.500 €
650 €
650 €
220 €
1.500 €
650 €
60 €/activitat
60 € (*)
75 % import segons tipus de
llicència
50 % import segons tipus de
llicència

(*) Import fix.
La quantia de la taxa a ingressar, serà el resultat d’aplicar el coeficient
corrector, d’acord amb la superfície del local.
SUPERFÍCIE
Fins a 100 m2
De 101a 300 m2
De 300 a 500 m2
De 500 a 1000 m2
Més de 1000 m2

Coeficient corrector
1
2
2,5
2,7
3
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Article 5. REVISIÓ
Les revisions periòdiques o anticipades de les activitats sotmeses a autorització
o llicència, tributaran el 25 % de les tarifes d’aplicació
Article 6. CANVIS D’ACTIVITAT
1.- Els canvis d’activitat en un mateix local tributaran com si es tractés d’una
primera obertura.
2.- En cas d’obertures temporals per motius de trasllat per obres o reformes,
per un període inferior a un mes, la quota tributària serà de 104,55 €.
Article 7. CANVIS DE TITULARITAT
Els canvis de titularitat o transmissions tributaran el 50% de la tarifa que
correspongui per primera obertura, segons es tracti d’activitats subjectes al
règim d’autorització, llicència, comunicació o declaració responsable.
Bonificacions: Tributaran el 25 % de la tarifa corresponent, quan la transmissió
sigui:
- Entre cònjuges o familiars de 1r. Grau.
- Canvis de titularitat de persones físiques a jurídiques o viceversa: quan
el capital coincideixi en la mateixa persona o persones, o siguin
conjugues o familiars de 1r. Grau.
- Canvis de titularitat entre persones jurídiques, quan el 100 % del capital
no canviï.
Article 8. INSPECCIONS PER MESURAMENT DE SOROLLS I VIBRACIONS
Poden ser objecte d’inspecció per mesurament de sorolls i vibracions els
vehicles, màquines, motors, i tot tipus d’instal·lacions i aparells, de particulars i
d’establiments industrials, comercials, que siguin susceptibles de generar-ne,
dintre del marc de competència municipal que estableixin les normes vigents en
matèria de prevenció i control de la contaminació acústica.
Les inspeccions de sorolls, tenen per objectiu comprovar el compliment de
l’Ordenança municipal de regulació dels sorolls i les vibracions, o altres normes
vigents en matèria de prevenció i control de la contaminació acústica.
La taxa aplicable per les inspeccions de mesurament de sorolls i vibracions i
aïllament acústic serà la següent:
a) Inspeccions fetes per personal del propi Ajuntament: en horari laborable i
diürnes: 150 €.
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b) Inspeccions fetes per personal del propi Ajuntament: en horari nocturn o
festius: 225 €.
c) En el cas que les inspeccions per mesurament de soroll, vibracions o
aïllament acústic de locals es faci per delegació de l’Ajuntament a
Entitats col·laboradores degudament acreditades, la taxa a acreditar
correspondrà al cost íntegre de la prestació del servei per part de l’entitat
esmentada, més un increment del 10 % per gestió administrativa.
La taxa per les inspeccions per mesurament de sorolls o vibracions, aniran a
càrrec dels subjectes passius següents:
- La persona física o jurídica titular de la font de soroll, quan del resultat
del mesurament es constati que s’ha superat algun dels nivells límits
establerts a l’ordenança o a la norma vigent esmentada en el moment de
realitzar les mesures de soroll. La meritació de la taxa es produirà
independentment de la sanció que pugui recaure per la comissió d’una
infracció administrativa.
- La persona física o jurídica que sol·liciti una segona o successiva
mesura per una mateixa situació o comprovació de les mateixes fonts de
soroll, quan del resultat del mesurament no es constati incompliment
dels nivells límit establerts a l’ordenança o la normativa vigent.
- La persona física o jurídica titular de la font de soroll quan els
mesurament de les fonts de sorolls, vibracions o aïllament acústic de
locals, es realitzin amb l’objectiu de comprovar l’efectivitat de mesures
correctores requerides per l’Ajuntament, sempre que el titular no hagi
acreditat d’acord amb la normativa vigent, l’efectivitat de les mesures
adoptades en el termini establert en el corresponent requeriment
municipal.
Article 9. ACREDITAMENT
1.- La taxa s’acredita i, per tant, neix l’obligació de contribuir en el moment
d’iniciar-se l’activitat municipal amb la corresponent incoació de l’expedient. A
aquest efecte es considerarà iniciada l’activitat municipal en el moment de la
presentació de la sol·licitud de la llicència.
2.- En el cas d’obertura d’establiment o exercici d’activitats sense haver
obtingut la preceptiva llicència es considerarà acreditada la taxa en el moment
de l’inici de l’obertura o de l’exercici de l’activitat.
Article 10. NORMES DE GESTIÓ
1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació en el moment de presentar la
sol·licitud. El pagament no suposarà mai per si mateix la legalització de
l’exercici de l’activitat, el qual restarà sempre subordinat a l’obtenció de la
llicència de què es tracti i al compliment de les condicions i requisits tècnics que
l’administració imposi.
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2.- Una vegada atorgada la llicència, en cas que els interessants formulin, per
escrit, la renúncia, no es procedirà a la devolució de les quotes ingressades.
3.- Als efectes de càlcul de la quota, en el supòsit de tramitació d’un expedient
corresponent a més d’una activitat en un mateix local, es prendrà en
consideració i se satisfarà únicament la més elevada.
Article 11.- CADUCITAT DE LES LLICÈNCIES
Es consideraran caducades les llicències si després de concedides, i no
posades en funcionament, transcorren més de sis mesos sense haver-se
produït l’obertura del local.
Quedaran incloses en causa de caducitat els permisos concedits relatius a les
activitats que interrompin la seva funció per un termini superior a dotze mesos.
Article 12. RECAPTACIÓ, INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS
La recaptació, inspecció, infraccions i sancions es regularan per les
disposicions de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Article 13. DRET SUPLETORI
En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança
General i la normativa d’aplicació.
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 què es realitzin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què es tracti.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i seguirà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L’ALCALDE,

EL SECRETARI

