ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9

TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES
ACTIVITATS

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 del règim local i per la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental
de les activitats, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest 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.
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 el terme municipal de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai, s’ajusten al marc normatiu
integrat per: la Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996 (DOCE núm. L
257/26, de 10-10-1996), la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats,el Decret 112/2010 de 31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives que desplega la Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació
administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives, la Llei 3/2010 de 18 de febrer de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis,
el Decret 82/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
adoptar mesures d'autoprotecció i 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).
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
s’especifiquen a les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta ordenança.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat i/o instal·lació que
fonamenti la intervenció integral de l’administració municipal.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a
comunicar la designació a l’Ajuntament.
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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. Beneficis fiscals
Estaran exemptes o bonificats del pagament de la taxa, però no de l’obligació de proveir-se de
llicencia o permís:
a) Els trasllats motivats per una situació eventual d’emergència per causa d’obres de millora els
locals o motivats per enderrocs forçats, enfonsaments, incendis, inundacions, sempre que
aquests tinguin la llicència corresponent, estaran exempts. A les reobertures dels locals un cop
reparats o reconstruïts, o be un local nou que substitueixi l’anterior, se'ls aplicarà un coeficient
reductor del 0'5. Seran condicions a complir que el local objecte de reobertura tingui la mateixa
superfície que el primitiu o que no excedeixi del 10% i que s’exerceixi la mateixa activitat.
b) A les reformes necessàries per a adaptar les condicions del local a la legislació vigent, si no
suposen ampliació ni comporten canvi d'activitat, se'ls aplicarà un coeficient reductor del 0,5 i si
comporten el canvi d’activitat se'ls aplicarà un coeficient reductor del 0'25.
c) Els magatzems, encara que restin tancats al públic, auxiliars als establiments comercials o
industrials, i altres instal·lacions o activitats a la considerada principal, inclosos els llocs
d'aparcaments que formen part de vivendes o garatges comunitaris, se'ls aplicarà el 50% de la
quota fixa de l'activitat principal. Es considerarà activitat econòmica principal aquella a la qual li
correspondria la quota del tresor més elevada a efectes de l'Impost d'Activitats Econòmiques, o
de l’Impost sobre Béns Immobles, en cas d’instal·lacions auxiliars o complementàries de
l’habitatge, com per exemple dipòsits de GLP per calefaccions.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:

1. Tramitació de procediment d’autorització ambiental d’activitats exercides
en locals tancats o recintes amb una superfície de menys de 2500 m 2 o de
llur modificació substancial.

1.250,00

2. Tramitació de procediment d’autorització ambiental d’activitats exercides
en locals tancats o recintes amb una superfície d’entre 2.500 m2 i 5.000 m2
o de llur modificació substancial.

1.500,00
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3. Tramitació de procediment d’autorització ambiental d’activitats exercides
en locals tancats o recintes amb una superfície de més de 5.000 m 2 o de
llur modificació substancial.

1.800,00

4. Informe en matèria contra incendis de les activitats sotmeses autorització
ambiental no incloses a l’annex I de la Llei 3/2010 de 18 de febrer de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis

750,00

5. Tramitació de procediment de llicència ambiental d’activitats exercides en
locals tancats o recintes amb una superfície de menys de 1.000 m 2, o de llur
modificació substancial

1.000,00

6. Tramitació de procediment de llicència ambiental d’activitats exercides en
locals tancats o recintes amb una superfície d’entre 1.000 i 2.500 m2 o de
llur modificació substancial

1.250,00

7. Tramitació de procediment de llicència ambiental d’activitats exercides en
locals tancats o recintes amb una superfície d’entre 2.500 i 5.000 m2 o de
llur modificació substancial

1.500,00

8. Tramitació de procediment de llicència ambiental d’activitats exercides en
locals tancats o recintes amb una superfície de més de 5.000 m 2, o de llur
modificació substancial

1.800,00

9. Informe en matèria contra incendis de les activitats sotmeses a llicència
ambiental no incloses a l’annex I de la Llei 3/2010 de 18 de febrer de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis

600,00

10. Tramitació del procediment de comprovació formal de comunicació
prèvia d’activitats amb incidència ambiental no sotmeses al decret 112/2010
de 31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.

300,00

11. Tramitació del procediment de comprovació formal de comunicació
prèvia d’activitats agroindustrials i ramaderes

500,00
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12. Tramitació del procediment de comprovació formal de comunicació
prèvia d’activitats amb incidència ambiental sotmeses al decret 112/2010 de
31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.

400,00

13. Informe en matèria contra incendis de les activitats sotmeses a règim de
comunicació no incloses a l’annex I de la Llei 3/2010 de 18 de febrer de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.

300,00

14. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de
llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de menys de
1.000 m2

1.250,00

15. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de
llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície d’entre 1.000 i
5000 m2.

1.500,00

16. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de
llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de més de 5000
m2.

1.800,00

600,00
17. Informe en matèria contra incendis de les activitats sotmeses a llicència
d’obertura no incloses a l’annex I de la Llei 3/2010 de 18 de febrer de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
18. Tramitació de procediments de comprovació formal d’activitats innòcues

240,00

19. Informe en matèria contra incendis de les activitats innòcues no incloses
a l’annex I de la Llei 3/2010 de 18 de febrer de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

100,00

20. Actes de comprovació dels serveis tècnics municipals que es portin a
terme a petició del titular en activitats innòcues i sotmeses a règim de
comunicació, excepte activitats agroindustrials i ramaderes.També les actes

250,00
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de comprovació dels serveis tècnics municipals que es portin a terme de
forma potestativa i degudament justificada.

21. Actes de comprovació dels serveis tècnics municipals que es portin a
terme a petició del titular en activitats agroindustrials i ramaderes sotmeses
a règim de comunicació.

450,00

22. Actes de comprovació , control inicial o periòdic realitzats pels serveis
tècnics municipals que es portin a terme d’acord a l’establert a la legislació
sectorial i no sotmeses a règim de comunicació

800,00

23. Ampliació d’activitat que ja disposen de llicència.

S’aplicarà
la
mateixa
quota
proporcionalment
a la superfície
ampliada.

24. Canvis de titularitat sense modificacions de llicència ambiental i
autorització ambiental

250,00

25. Canvis de titularitat sense modificacions d’activitats innòcues i règim de
comunicació

150,00

26. Tramitació dels procediments de Plans d’Autoprotecció Civil segons
decret 82/2010 de 29 de juny pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, àmbit local

500,00

27. Tramitació dels procediments de Plans d’Autoprotecció Civil segons
decret 82/2010 de 29 de juny pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, àmbit Catalunya

600,00

28. Informes tècnics en matèria ambiental i de seguretat no contemplats en
els apartats anteriors.

243,00

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 aquests efectes, 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.
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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 que 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 iniciada l’obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la
denegació de l’objecte dels corresponents procediments a que es refereix l’article 2, o per la
seva concessió supeditada a condicions, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant després
que s’hagi resolt el procediment corresponent.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà
d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació 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
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança
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 vigència d’aquesta ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expressa.

Aprovació
pel Ple
Modificació 09-11-2007

Publicació aprovació
Publicació aprovació
provisional
definitiva
BOP 222 de 15-11-2007 BOP 251 de 31-12-2007

Modificació 27-10-2011

BOP 210 de 3-11-2011

BOP 242 de 21-12-2011

Modificació 26-04-2012

BOP 88 de 8-05-2012

BOP 132 de 09-07-2012
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