ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
**************************************

REGULADORA DE LA TAXA SOBRE LA TRAMITACIÓ DE
L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL, LA LLICÈNCIA AMBIENTAL,
LA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I
LA COMUNICACIÓ PRÈVIA.

Article 1r.- Fonament legal.
Fent ús d’allò que disposa l’article 58 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, i en concordança amb l’article 20 de la
mateixa Llei, sobre la base del que disposa l’article 57 de la Llei 3/98, de
27 de febrer, de la intervenció integrable l’Administració ambiental, els
drets i taxes per la tramitació municipal de les autoritzacions ambientals,
llicències ambientals, per llicències d’obertura, per llicències dels
establiments subjectes a la Llei 10/1990 i per la tramitació de les
comunicacions prèvies, es regulen per la següent Ordenança.
Article 2n.- Objecte de l’exacció.
Serà objecte d’aquesta exacció la prestació dels serveis tècnics i
administratius demandants de les sol·licituds de les autoritzacions
ambientals que concedeix la Generalitat, segons el procediment establert a
l’article 13 i concordants de la llei 3/1998, de 27 de febrer, d’Intervenció
Integral de l’Administració Ambiental, la qual han de tenir els establiments
o locals on es desenvolupi qualsevol de les activitats previstes en l’annex I
de l’esmentada llei.
Així mateix, constitueix objecte d’aquesta exacció la prestació dels serveis
tècnics i administratius dimanants de les sol·licituds de les llicències
ambientals, de les quals han d’estar proveïts els establiments o locals on
s’hi duguin a terme activitats de les incloses als annexos II.1 i II.2 de la
Llei 3/1998.

O. FISCAL NÚM. 20

També en seran objecte la prestació de serveis tècnics i administratius
dimanants de les sol·licituds de les llicències municipals d’obertura
d’establiments, per a determinades activitats i/o instal·lacions incloses a
l’annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’administració ambiental.
Per últim, constitueix l’objecte d’aquesta exacció la prestació de serveis
tècnics i administratius que es requereixin per ales activitats sotmeses a
comunicació prèvia.
Article 3r.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació de serveis tècnics i administratius
dimanants de les sol·licituds d’autorització ambiental, a que es troben
sotmeses les activitats de l’annex I de la Llei 3/1998; de llicència
ambiental, de la que han d’estar proveïts els establiments o locals on es
desenvolupin activitats incloses als annexos II.1 i II.2 de l’esmentada llei;
de llicència municipal d’obertura d’establiments, de la qual han de disposar
les activitats de l’annex III de la llei per a determinades activitats i/o
instal·lacions incloses a l’annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració ambiental i de comunicació prèvia.
Constituiran el fet imposable als efectes d’aquesta Ordenança els següents
casos:
a) Establiments de primera instal·lació.
b) Els trasllats.
c) El canvi o ampliació d’activitat, en relació a allò que ja està autoritzat.
d) Els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci amb excepció de la
mera transformació de la naturalesa jurídica de les societats per
imperatiu legal i els supòsits de l’article 15 d’aquesta Ordenança.
Article 4t.- Meritament de la taxa.
L’obligació de contribuir neix al moment de formular-se la sol·licitud
d’autorització o llicència o d’efectuar-se la comunicació prèvia o, cas que
no es sol·liciti o la comunicació no s’efectuï, en el moment que es
produeixi el requeriment de legalització de l’activitat al subjecte passiu.
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Article 5è.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les
persones naturals o jurídiques així com les entitats a que es refereix l’article
33 de la Llei General Tributària, peticionàries de les autoritzacions o
llicències gravades en aquesta Ordenança, o que en resultin beneficiades.
1. En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, els
subjectes passius ho seran els titulars de l’activitat sotmesa.
2. 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.
3. Seran responsables de les obligacions tributàries derivades d’aquesta
Ordenança les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els
articles 39 i 40 de la Llei General Tributària.
Article 6è.- Tramitació i efectes.
Per la tramitació de les autoritzacions, llicències o comunicacions prèvies,
els subjectes passius estan obligats, prèviament, a autoliquidar la taxa
corresponent, per a la qual cosa utilitzaran l’imprès establert a l’efecte.
Article 7è.- Legalització.
El pagament de les taxes regulades en aquesta Ordenança fiscal no
suposarà en cap cas la legalització de l’exercici de l’activitat.
Article 8è.- Sol·licitud prèvia.
Els interessats en la concessió d’una llicència podran presentar, prèviament
a la sol·licitud d’aquesta, una de consulta sobre emplaçament i/o requisits
que necessiti l’exercici d’una determinada activitat, per la qual cosa
s’acreditarà un ingrés en concepte de taxa, que es fixa en l’1% de l’import
de la liquidació que correspondria en cas que fos sol·licitada i autoritzada
la llicència, i que es farà efectiu en el moment de presentar la petició.
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Article 9è.- Acord denegatori.
Quan es produeix acord denegatori es liquidarà el 100% de la taxa que
correspondria pagar si s’hagués concedit.
Article 10è.- Renúncia de l’interessat.
Fins a la data en què s’adopti l’acord municipal sobre la concessió de la
llicència, els interessats podran renunciar-hi expressament.
En el cas que, a la data de renúncia no s’haguessin emès els informes
tècnics necessaris per a la resolució de l’expedient, els drets a liquidar
quedaran reduïts al 20% de l’import de la taxa que correspondria. En els
casos que aquests informes ja s’haguessin emès a la data de la renúncia, es
liquidarà el 80% de l’import de la taxa que correspongui.

Article 11è.- Caducitat expedient.
Quan es produeixi la caducitat de l’expedient per causa imputable al
sol·licitant, es liquidarà el que correspongui segons els següents criteris:
- En el cas que, a la data en què es produeix la caducitat no s’haguessin
emès els informes tècnics necessaris per a la resolució de l’expedient,
els drets a liquidar quedaran reduïts al 20% de l’impost de la taxa que
correspondria.
- En els casos en que en l’esmentada data ja s’haguessin emès els dits
informes, es liquidarà el 80% de l’import de la taxa que correspongui.
Article 12è.- Obertura improcedent.
Les liquidacions s’hauran d’ajustar a les següents normes:
Primera.- Quan en l’ordenança es fixin expressament tarifes, bases, quotes
o regles especials determinades, es liquidaran els drets d’acord amb
aquestes.
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Segona.- Referent a les activitats recollides en els annexes I i II de la Llei
3/1998, corresponents a sol·licitud d’autorització ambiental i de llicència
ambiental respectivament, i independentment de l’import que determinin
des de l’OGAU, d’acord amb l’article 46 de la Llei 25/98 de mesures
administratives fiscals i d’adaptació a l’euro de 31 de desembre de 1998 o
la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, d’acord amb l’ordenança
fiscal fixada per tal de finançar el funcionament de la PCAA.

Article 13è.- Liquidació.
L’import de la taxa reguladora en la present Ordenança, per cada
autorització o llicència, estarà integrat per una tarifa única de: 446,25
euros.
Per a les activitats sotmeses a comunicació prèvia, la quota serà de: 148,75
euros.

Article 14è.- Exempcions i bonificacions.
Si l’activitat per exercir fos inferior a un període d’un any, la quantitat de la
taxa serà del 50% de la que li correspongués en aplicació del preceptuat en
la present Ordenança.

Article 15è.- Exclusions.
A banda dels supòsits previstos en les lleis i disposicions de l’Estat,
quedaran exclosos de l’obligació de pagament dels drets que es regulen en
aquesta Ordenança, sense perjudici de l’obligació de proveir-se, si s’escau,
de l’oportuna llicència, els següents casos:
a) Els trasllats determinats per expropiació, enderrocament forçós,
declaració de ruïna, enfonsament, incendi o desnonament no originat
per manca de pagament de lloguers i els que es verifiquin en
compliment d’ordres i disposicions oficials.
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No obstant, restaran subjectes a l’obligació de pagament de les taxes
regulades en aquesta ordenança els supòsits d’expropiació forçosa en els
que l’import de la indemnització ja s’inclogui el trasllat i reinici de
l’activitat en la nova ubicació.
b) Establiments o despatxos on exerceixin activitats de caire comercial o
industrial les associacions sense finalitat lucrativa.

Article 16è.- Exempcions.
1. Estaran exempts del pagament d’aquesta taxa els canvis de titularitat,
cessió o traspàs de negoci, sempre que no impliquin canvi d’activitat i
no s’interrompi l’exercici de l’activitat, la qual cosa es demostrarà
mitjançant les corresponents declaracions d’alta i baixa simultànies en
l’impost sobre activitats econòmiques.
2. L’interessat haurà de presentar la sol·licitud d’exempció a l’ajuntament,
i haurà d’aportar la documentació pertinent que justifiqui que es tracta
d’un canvi de titularitat, cessió o traspàs de negoci, sense implicar en
cap cas canvi d’activitat.
3. Si de la documentació presentada es conclou que no s’ha produït
interrupció temporal en l’exercici de l’activitat, l’exempció es declararà
d’ofici.
Si la documentació presentada o d’altres proves de què gaudeixi
l’Administració municipal es desprèn que s’ha interromput, de forma
temporal o definitiva, l’exercici de l’activitat, no s’aplicarà l’exempció de
la taxa que el canvi de titularitat acrediti.

Article 17è.- Infraccions i sancions tributàries.
L’incompliment de l’obligació de contribuir constitueix una infracció
tributària, que serà sancionada en els termes que disposen els articles 77 i
següents de la llei General Tributària.
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Disposició Final.
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada inicialment pel Ple de la Corporació
en sessió ordinària celebrada el dia 5 d’octubre de 2013 i entrarà en vigor el
dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà
a aplicar-se a partit del dia 1 de gener de 2014, i continuarà vigent mentre
no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats restaran vigents.
Agullana, 20 de desembre de 2019
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