ORDENANÇA FISCAL 11
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE
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ARTICLE 1 FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i per l’article 57 de la Llei del Parlament de Catalunya 381998,
de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració ambiental i a l’empara del previst als
articles 57 i 20.4.i del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, R.D.L. 2/2004,
de 5 de març i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 del mateix text
legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions, que es regirà per la present
ordenança fiscal, d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a
través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels
controls posteriors a l’inici de les activitats.
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 aquest terme municipal s’ajusten al marc normatiu integrat per:
la Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996, la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental (en endavant LIIA), el Decret
136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la
LIIA (en endavant RIIA), el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) i l’Ordenança Reguladora
de la Intervenció
Integral de l’Administració Municipal en les Activitats i Instal.lacions
vigent en aquest municipi, així com la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats de la Comunitat Autònoma de Catalunya i la Llei 11/2009,
de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives..
2.- Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
s’especifiquen a les tarifes contingudes en l’article 5 d’aquesta ordenança.
ARTICLE 3 SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius d’aquesta taxa, a títol de contribuent, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que siguin
titulars de l’activitat i/o instal·lació que fonamenti la intervenció integral de l’administració
municipal.
ARTICLE 4 SUCCESSORS I RESPONSABLES
1.-SUCCESSORS. Pel que fa a la successió de persones físiques, de persones jurídiques i
d’entitats sense personalitat, regirà el que disposen els articles 39 i 40 de la Llei 58/2003 de
17 de desembre, general tributària.
2.- RESPONSABLES. Pel que fa als responsables del deute tributari caldrà atenir-se al que
disposen els articles 41 a 43 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària.
ARTICLE 5 QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes següents:
1.- Informe urbanístic de la compatibilitat del projecte i/o
l’activitat projectada amb el planejament urbanístic

150,25 €

2.- Consulta prèvia potestativa, amb estudi de projecte o

60,10 €

2

avantprojecte i emissió d’informe tècnics municipal
3.- Activitats sotmeses a autorització ambiental
- INFORME TÈCNIC MUNICIPAL PER AUTORITZACIÓ
- INFORME TÈCNIC MUNICIPAL PER REVISIÓ
- INFORME TÈCNIC MUNICIPAL PER CONTROL PERIÒDIC
4.- Activitats sotmeses a llicència ambiental municipal (Annex II
i IV de la Llei 20/2009, de 4 de desembre)
La quota tributària es calcularà en base als elements objecte
de legalització que constin en el projecte presentat, segons la
tarifa següent:
•

Per cada kilowatt = 5,71 €

•

Per cada metre quadrat = 9,92 €

En qualsevol cas la quota mínima per a aquest tipus
d’expedient serà de 1.202,02 €
5.- Activitats amb incidència ambiental sotmeses al règim de
comunicació (Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre)
La quota tributària es calcularà en base als elements objecte
de legalització que constin en el projecte presentat, segons la
tarifa següent:
•

Per cada kilowatt = 3,00 €

•

Per cada metre quadrat = 4,50 €

En qualsevol cas la quota mínima per a aquest tipus
d’expedient serà de 500,00 €
6.- Activitats sotmeses a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives en règim de llicència municipal d’obertura
La quota tributària es calcularà en base als elements objecte
de legalització que constin en el projecte presentat, segons la
tarifa següent:
• Per cada kilowatt = 4,99 €
• Per cada metre quadrat = 8,68 €
En qualsevol cas la quota mínima per a aquest tipus
d’expedient serà de 901,52 €
7.-Activitats sotmeses a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives en règim de comunicació prèvia.
La quota tributària es calcularà en base als elements objecte
de legalització que constin en el projecte presentat, segons la
tarifa següent:
•

Per cada kilowatt = 4,27 €

•

Per cada metre quadrat = 7,45 €

En qualsevol cas la quota mínima per a aquest tipus
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3.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €

d’expedient serà de 601,01 €
8.- Activitats i instal·lacions innòcues sotmeses al règim de
comunicació prèvia amb declaració responsable classificades
al Nivell III.2 de l’Ordenança municipal reguladora de la
intervenció administrativa d’activitats, instal·lacions i serveis
(OMIAS)
Quota fixa en funció de la superfície del local
• Fins a 100 m2 = 200,00 €
• Fins a 250 m2 = 300,00 €
• Fins a 500 m2 = 500,00 €
• Mes de 500 m2, cada m2 d’excés 0,10 €
9.- Activitats temporals, mòbils o d’investigació sotmeses al
règim de comunicació (article 54 de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre)
Per cada expedient tramitat = 500,00 €
10.- Revisió de les activitats sotmeses a llicència ambiental
municipal
Per cada expedient tramitat = 2.000,00 €
11.- Control periòdic de les activitats sotmeses a llicència
ambiental municipal
Per cada expedient tramitat = 1.000,00 €
12.- Control periòdic de les activitats sotmeses a llicència
municipal per la normativa d’espectacles públics
Per cada expedient tramitat = 450,00 €
13.- Control periòdic de les activitats sotmeses al règim de
comunicació per la normativa d’espectacles públics
Per cada expedient tramitat = 300,00 €
14.- Adequació de les activitats existents i/o autoritzades
conforme a la normativa anterior a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre
La quota consistirà en el 50% de la que correspondria d’aplicar
la tarifa general establerta per les llicències ambientals
municipals
15.- Canvi de titularitat de les activitats:
* Canvis de nom entre pares, fills i cònjuges = 100,00 €
* Canvis de nom entre persones físiques sense parentiu, entre
persona física i persona jurídica i entre persones jurídiques =
150,00 €
16.- Tramitació del procediment de modificació substancial
d’una activitat i/o instal·lació sotmesa a qualsevol règim:
Aquells expedients que comportin modificacions substancials
de l’activitat o instal·lació restaran subjectes a la norma
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general, segons el tipus d’expedient a tramitar, a l'efecte de
liquidació de la taxa corresponent.
17.- Tramitació del procediment de modificació no substancial
d’una activitat i/o instal·lació de qualsevol mena, tarifa fixa de
200,00 €
18.- Trasllats d’activitats dintre el municipi: en aquests casos,
sempre que no es produeixi una ampliació de l’activitat, la tarifa
a aplicar, en funció del tipus d’expedient, es reduirà en un 30%.
Quan es tracti d’empreses procedents d’un altre municipi, la
reducció serà del 10% i per gaudir de la reducció hauran
d’acreditar la creació d’ocupació.
CORRECTOR PER SITUACIÓ
A la quota obtinguda conforme als apartats anteriors li serà d’aplicació l’índex corrector,
segons l’escala següent:
-

corrector de quarta categoria ………………………….. 1

-

corrector de tercera categoria ………………………….. 1.1

-

corrector de segona categoria ………………………….. 1.2

-

corrector de primera categoria …………………………. 1.3
LLICÈNCIES QUE PORTIN APARELLADA LA REALITZACIÓ
REQUEREIXIN LA PRESENTACIÓ DE PROJECTE TÈCNIC.

D’OBRES

QUE

Aquesta realització d’obres restarà subjecta a l’impost sobre instal·lacions, obres i
construccions i a la taxa per llicències urbanístiques, d’acord amb allò que preveuen les
ordenances fiscals reguladores dels mateixos.
ARTICLE 6 BENEFICIS FISCALS
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.
ARTICLE 7 ACREDITAMENT
1.- La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquest efecte, s’entendrà iniciada la dita activitat en la data
de presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu
la formula expressament.
2.- Quan el procediment s’iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la
taxa s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d’incoació del corresponent
procediment.
3.- Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o
comprovat prèviament per l’Ajuntament que s’ajusten al marc normatiu a què 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 nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la seva
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment
del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de
comprovació en el cas de les activitats comunicades.
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5.- Mentre no recaigui acord municipal concedint o denegant la llicència sol·licitada, els
interessats podran desistir expressament, en el qual cas la quota quedarà reduïda al 50%
dels drets que correspondrien si s’hagués concedit la llicència. Quan l’activitat estigui
subjecta al règim de comunicació, si el desistiment es formula abans que l’Ajuntament hagi
practicat la visita de comprovació, es retornarà íntegrament al contribuent l’import de la taxa.
Altrament, no es retornarà cap import.
6.- La caducitat de les llicències no dóna dret al seu titular a la devolució de la taxa
ingressada.
ARTICLE 8 DECLARACIÓ I INGRÉS
1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquest efecte, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o
l’expedient es formalitzarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà
d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2.- En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’administració, que la
notificarà al subjecte passiu per al seu pagament.
ARTICLE 9 INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 44 a 55 de
l’ordenança fiscal general.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. MODIFICACIÓ DELS PRECEPTES DE L’ORDENANÇA I DE
LES REFERÈNCIES QUE FA ALS ANNEXOS DE LA LLEI 20/2009, DE 4 DE
DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS, AMB
MOTIU DE LA PROMULGACIÓ DE NORMES POSTERIORS.
1.- 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.
2.- Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexos de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats que es portin a terme per via
legal o reglamentària es consideraran, a tots els efectes, automàticament incorporades al
contingut de la present ordenança i, així mateix, al contingut i àmbit d’aplicació dels annexos
a què aquesta es remet o fa referència.
3.- També s’hauran de considerar incorporades a la present ordenança les disposicions o
prescripcions derivades de la reglamentació que dicti la Generalitat de Catalunya en
desplegament de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, incloent-hi les normes, criteris i directrius formalitzades a través d’annexos o
nomenclàtors.
DISPOSICIÓ FINAL
En tot el no previst i que no la contradigui, serà d'aplicació l'ordenança fiscal general.
Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el 24
d'octubre de 1989 i modificada per acords del Ple municipal de data 12 de desembre de
1991, de data 29 de desembre de 1992, de data 23 de desembre de 1993, de data 27 de
desembre de 1994, de data 11 d'octubre de 1995, de data 5 de novembre de 1996, de data
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30 d'octubre de 1997, de data 10 de desembre de 1998, de data 24 de desembre de 1999,
de data 10 d’octubre de 2000, de data 25 d’octubre de 2001, de data 7 de novembre de
2002, de data 31 d’octubre de 2003, de data 14 d’octubre de 2004, de data 3 de novembre
de 2005, de data 14 de desembre de 2006, de data 13 de desembre de 2007, de data 27
d’octubre de 2008, de data 16 d’octubre de 2009, de data 25 d’octubre de 2010, de data 28
d’octubre de 2011 i de data 23 d’octubre de 2013 i tal com queda redactada regirà des de l'1
de gener del 2014 fins a la seva modificació o derogació expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017.
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