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Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que disposen els articles 58 i 20.4, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 
19 de l’ esmentat text legal, aquest Ajuntament aprova les taxes per la tramitació i 
l’atorgament de Llicència de les activitats sotmeses al règim d’intervenció integral de 
l’administració ambiental que es regulen al Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’administració ambiental. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
El fet imposable es determina per la prestació dels serveis tècnics i administratius 
dimanants de la sol·licitud de les autoritzacions, de les llicències ambientals i de les 
activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, de les quals, inexcusablement, han 
d’estar proveïts els establiments o locals on es desenvolupin les activitats incloses als 
annexos I, II.1, II.2 i III de la Llei 3/1998. 
 
Constituiran el fet imposable als efectes d’aquesta Ordenança els casos següents: 
 

a) La primera instal·lació d’establiments. 
b) Els trasllats de local. 
c) El Canvi o ampliació d’activitats, en relació al que ja està autoritzat. 

 
Article 3. Subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària 
peticionàries de les autoritzacions i llicències gravades en aquesta Ordenança, o que en 
resultin beneficiades. 
2. En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, els subjectes 
passius seran els titulars de l’activitat sotmesa. 
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. 
 
Article 4. Responsables 
 

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions 
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 
39 de la Llei general tributària. 
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en 
el supòsit i abast que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària. 

 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà per aplicació de les tarifes següents: 

 
a) La quantia de les activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental Annex I del Decret 

136/1999, .....................................................................................                         80  €. 
b) Per l’atorgament de les llicències de les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental, 

Annex II.1 del Decret 136/1999, ....................................................                        100 € 
c) Per l’atorgament de les llicències de les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental, 

Annex II.2 del Decret 136/1999,.......................................................                       100 € 
d) Per l’atorgament de llicència de les activitats sotmeses a llicència ambiental, 

Annex III del Decret 136/1999,..........................................................                         80 € 

 
3 Quan es produeixi acord denegatori de la llicència, es liquidarà el 100 % de la taxa que 
correspongui pagar si s’hagués concedit. 
4 Quan es produeixi la caducitat de l’expedient per causa imputable al sol·licitant, es 
liquidarà el 20% de la taxa que correspondria, segons el tipus de llicència sol·licitada, si 
s’hagués concedit la llicència d’obertura. 
 
Article 7. Meritació de la taxa 
 
1 La taxa de les activitats de l’annex I del Decret 136/1999 meritarà quan es presenti la 
sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, el qual no es realitzarà o tramitarà sense que 
s’hagi efectuat el pagament. 
2 En les activitats dels annexos II.1, II,2 i III del Decret 136/1999, l’obligació de contribuir 
naixerà en el moment de formular-se la sol·licitud de llicència o d’efectuar-se la 
comunicació prèvia o, si no se sol·licita o la comunicació no s’efectua, en el moment que 
es produeixi el requeriment de legalització de l’activitat al subjecte passiu. En aquest últim 
cas, simultàniament al requeriment, l’Ajuntament podrà, si s’escau, requerir l’autoliquidació 
de la corresponent taxa, sense menyscapte de procedir a la seva liquidació provisional 
quan sigui exigible. 
 

1. Les sol·licituds de llicència o la comunicació prèvia haurà de formular-se abans de 
l’obertura i posada en funcionament dels establiments o instal·lacions de què es 
tracti. 

 
Article 8. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general 
tributària i la normativa que la desplega. 
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Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment ple Ple de la corporació en sessió 
realitzada el 14 d’octubre de 2004, començarà a regir el  1r de gener de 2005 i continuarà 
vigent mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.  En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats, restaran vigents. 

 
 
 


