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ORDENANÇA FISCAL Núm. 8
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i
de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de dels
serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de
l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de les taxes reguladores en aquesta Ordenança la
prestació per part de l’Ajuntament de:
 Els serveis i activitats tècniques i administratives de competència local
establerts a la Llei 20/2009, per a la tramitació de les autoritzacions ambientals
que concedeix la Generalitat de Catalunya, que es troben sotmeses les
activitats que es relacionen en l’annex I.
 Els serveis tècnics i administratius derivats de la sol·licitud de les llicències
ambientals, de les que, inexcusablement, han d’estar proveïts els establiments
o locals on es desenvolupin activitats de les incloses als annexos II de la Llei
20/2009.
 Els serveis tècnics i administratius derivats de les comunicacions prèvies a què
resten sotmeses les activitats de l’annex III de la Llei 20/2009 i també les
comunicacions d’activitats innòcues, d’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003 i
el Decret 179/1995.
 Els serveis tècnics i administratius derivats de les sol·licituds de les llicències
d’espectacles públics i activitats recreatives, de les activitats de l’annex IV de la
Llei 20/2009 i de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles i les activitats recreatives i el seu reglament de desplegament,
aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost.
 Els serveis tècnics i administratius que comportin els controls i revisions de les
activitats compreses en els apartats anteriors.
 Els serveis tècnics i administratius derivats de l’adequació de les activitats
existents de conformitat amb la Llei 4/2004 i el Decret 50/2005.
 Els informes i visites de comprovació en matèria d’incendis establerts per la Llei
3/2010.
Tots els serveis que es derivin de la tramitació, a instància de part, dels expedients
per:
1. Legalització ambiental d’activitat (obertura, trasllat i canvi substancial)
2. Adequació ambiental d’activitat
3. Canvi de titularitat
4. Modificació i/o ampliació ambiental de l’activitat (canvis no substancials)
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5. Control ambiental periòdic
6. Control ambiental inicial activitats annex II i IV
7. Segones i successives visites de comprovació, informes d’assistència,
certificats o altres tràmits relacionats amb l’activitat.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius d’aquesta 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 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària (en endavant,
LGT), que sol·licitin o que resultin beneficiades o afectades per l’esmentada
tramitació d’autorització ambiental o llicències municipals.
2. En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, els
subjectes passius ho seran els titulars de l’activitat.
3. 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.
4. Quan una persona física o jurídica sigui titular de diversos locals separats,
encara que desenvolupin una mateixa activitat, serà obligatòria la llicència
d'obertura per cada local o establiment.
5. A aquests efectes, es consideraran locals separats o independents els
següents:
a) Aquells que ho estiguin per carrers, camins o parets contínues, sense pas
entre ells.
b) Els situats en un mateix edifici o edificis contigus que tinguin portes
destinades a accés per al públic diferents per a cadascun, encara que
existeixi comunicació interior entre ells.
c) Els diferents departaments o seccions d'un local que puguin ésser aïllats,
i què exerceixin activitats diferents, encara que figuri un únic titular.
Quan existeixin diferents titulars en un mateix local, amb independència de l’activitat
que realitzin individualment, cadascun d’ells s’haurà de proveir de la corresponent
llicència.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5: Quota tributària
1. La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar aquestes quotes tributàries.
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TIPUS D’ACTIVITAT
1. Activitats sotmeses al règim d’autorització
ambiental (annex I) de la llei 20/2009

2. Activitats subjectes al règim de llicència ambiental
(Annex 2) de la llei 20/2009 o llicència
d’espectacles públics i activitats recreatives, Decret
112/2010
3. Activitats subjectes al règim de comunicació prèvia
(Annex 3) de la llei 20/2009 i del Decret 112/2010

4. Activitats innoques, no compreses en els annexes
de la llei 20/2009 amb baixa o escassa incidència
ambiental.
Per aquells expedients en què sigui necessari un informe
sobre la ponència ambiental emès pel Consell Comarcal
de l’Alt Empordà, s’aplicarà la quota liquidada a
l’Ajuntament per part del Consell Comarcal.

QUOTA
Fins 500 m2 de superfície útil: 900
euros
Més de 500 m2 de superfície útil: 1200
euros
Fins 500 m2 de superfície útil: 800
euros
Més de 500 m2 de superfície útil: 1000
euros
Fins 50 m2 de superfície útil: 100 euros
De 51 a 300 m2 de superfície útil: 200
euros.
Més de 300 m2 de superfície útil: 350
euros.
Tributaran el 60% de les tarifes
d’aplicació a les activitats de l’apartat 3
d’aquest article.

A la quantitat resultant de l’apartat anterior s’aplicaran els coeficients multiplicadors
que corresponguin, segons detall:

COEFICIENTS MULTIPLICADORS
Canvi d’activitat
Trasllat
Ampliació fins al 100% de la superfície
Ampliació superior al 100 % de la superfície
Canvi de titularitat
Revisions i controls ambientals periòdics
Noves activitats en un mateix local
Canvi substancial
Canvi no substancial
Adequació
Llicències d’establiment públic no permanent desmuntable

SOBRE TAXA
1,00
1,00
0,25
0,50
0,25
0,15
0,30
0,30
0,25
0,30
0,25

2. Els interessats en la concessió d’una llicència o comunicació podran presentar
prèviament a la petició una sol·licitud una consulta sobre l’emplaçament, els requisits o
els límits que calguin per a l’exercici de l’activitat, acreditant-se una quota de 40 euros.
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3. Quan es denegui la sol·licitud de la llicència ambiental, es liquidarà el 20% de la
taxa que correspondria pagar a la persona sol·licitant si s'hagués concedit.
5. En el cas que la persona sol·licitant formuli el desistiment amb anterioritat a la
notificació de la concessió de la llicència ambiental, les quotes que s’hauran de
liquidar seran el 10% de les que es fixen en el número anterior, sempre que
l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.
Article 6. Bonifiacions
Aquells establiments, que amb motiu d’un canvi de titularitat o d’una ampliació del
local, facin reformes o millores relatives a la supressió de barreres arquitectòniques,
gaudiran d’una reducció del 50% de la quota que els correspongui, segons la
classificació de l’activitat.
Article 7. Acreditament
1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de formular-se la
sol·licitud de llicència, permís ambiental o d’efectuar-se la comunicació prèvia.
2. Les sol·licituds de llicència, permís o comunicació s’hauran de formular abans de
l’obertura i posada en funcionament dels establiments o instal·lacions de què es
tracti.
3. Quan l’activitat es realitzi o la instal·lació s’utilitzi, sense haver-se efectuat la
comunicació prèvia, sol·licitat la llicència o el permís ambiental, o no s’hagi obtingut
la llicència o el permís corresponent, la taxa es meritarà en el moment en què
s’iniciïn les actuacions tendents a la regularització de la situació tributària amb
efectes de la data en què s’inicià o es realitzà l’exercici de l’activitat o s’utilitzà la
instal·lació per part del subjecte passiu, sense perjudici de la incoació de l’expedient
administratiu que iniciarà la intervenció municipal que correspongui.
Article 8. Règim de declaració
1. La taxa s’acredita i neix de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix
el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la dita activitat en la data de
presentació de la sol·licitud de llicència d’obertura corresponent si el subjecte passiu la
formula expressament.
2. Quan l’obertura 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’establiment reuneix o no les condicions exigibles, amb independència de l’inici de
l’expedient administratiu que es pugui instruir per autoritzar l’obertura de l’establiment
o decretar el seu tancament en el cas que aquesta obertura no fos autoritzable.
3. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per
la denegació de la llicència sol·licitada o per la seva concessió supeditada a la
modificació de les condicions de l’establiment, ni per la renúncia o desistiment del
sol·licitant després que se li ha concedit la llicència.
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Article 9. Liquidació i ingrés
Quan ha acabat l’activitat municipal i s’ha dictat la resolució municipal que procedeixi
sobre la llicència d’obertura, es practicarà la liquidació corresponent per la taxa, que es
notificarà al subjecte passiu per al seu ingrés directe a les arques municipals fent servir
els mitjans de pagament i els terminis que fixa el Reglament General de Recaptació.
Article 10. Presumpció de legalitat
El pagament dels drets de llicència d’obertura no suposarà, per si mateix, la
legalització de l’exercici de l’activitat, la qual estarà sempre subordinada a l’obtenció de
la llicència i al compliment de totes les condicions i requisits tècnics que l’Administració
imposi.
Disposició Addicional
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,
amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició Final
La present ordenança, una vegada aprovada, entrarà en vigor el dia 1 de gener de
2015 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.

