AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7

Reguladora de la taxa sobre:

TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES ACTVITATS SUBJECTES A
AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTES A LA
LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL
AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS I DE LES ACTIVITATS INNÒCUES I A
LA LLEI 11/2009, DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRATIVA
DELS ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES.

Article 1r.- Fonament i naturalesa
Fent 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
d’acord amb allò que disposen els articles 15 a 27 del RD. Legislatiu 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i a
l’empara del que disposa la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control
ambiental de les activitats, la Llei 4/2004, d’1 de juliol reguladora del procés
d’adequació de les activitats amb incidència ambiental i el seu reglament de
desenvolupament aprovat pel Decret 50/2005, de 29 de març i 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 aquest
Ajuntament estableix les taxes per la tramitació municipal: de les autoritzacions
ambientals, de les llicències ambientals, de les comunicacions prèvies dels annexos III,
de la comunicació prèvia de les activitats innòcues excloses d’aquesta llei però
emparades pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Decret 179/1995, de 13 de juny pel
que s’aprova al reglament d’obres, activitats, i serveis dels ens locals de Catalunya i
Reial Decret 1/1990, de 12 de juliol i de les llicència municipals i comunicacions
prèvies a què estan subjectes els espectacles públics i les activitats recreatives d’acord
amb 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 ; que s’han de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen a allò que preveu l’article 58 del RD. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades 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, a què 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
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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,
Decret 179/1995, i Real Decret 1/1990.
Els serveis tècnics i administratius derivats de les comunicacions prèvies i
llicències municipals a què resten sotmeses els espectacles públics i activitats
recreatives d’acord amb 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.
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).
5. Control ambiental periòdic
6. Control ambiental inicial activitats annex II i IV.
7. Legalització espectacles públics i activitats recreatives ( llicència
municipal i règim de comunicació)
8. Segones i successives visites de comprovació, informes d’assistència,
certificats o altres tràmits relacionats amb l’activitat.

Article 3r.- Obligació de contribuir
1.- L’ obligació de contribuir naixerà en el moment que es formuli la sol·licitud de la
llicència o d’efectuar-se la comunicació prèvia, o cas, que aquella 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.
1. El règim general és el d’autoliquidació.
2. Les sol·licituds de llicència o la comunicació prèvia s’hauran de formular abans
de l’obertura i posada en funcionament dels establiments o instal·lacions de què
es tracti.
3. L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no s’ha de veure afectada, de cap
manera, per la denegació de la llicència sol·licitada, ni per la concessió d’aquesta
condicionada a la modificació de les condicions de l’establiment, ni per la
renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada atorgada la llicència.
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Article 4t.- Subjecte passiu i responsables:
1.- Són subjectes passius d’aquestes taxes, a títol de contribuent, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que
sol·licitin o que resultin beneficiades o afectades per l’esmentada tramitació
d’autorització ambiental, llicència ambiental o comunicació prèvia.
2.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general
tributària.
3.- Seran responsables subsidiaris els que determina la Llei general tributària als articles
41 i 43.
4.- En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació, els subjectes passius ho
seran els titulars de l’activitat.
5.- En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva autorització o llicència
ambiental, 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 5è.- No subjeccions:
-

Ús del local com a habitatge.
Aquelles activitats que legalment no s’ hagin de proveir de la corresponent llicència.

Article 6è.- Exempcions i bonificacions:
a) Exempcions
En tot cas s’estarà a allò que disposen els articles 24 del RD. Legislatiu 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la
normativa de règim municipal aplicable.
Específicament quedaran exempts d’ aquesta taxa:
a) Supòsits generals
-

L’Estat, CCAA, Província i Municipi per a la realització de les
funcions públiques que els són encomanades.

-

L’Església i altres associacions religioses en relació amb els locals
destinats al culte, o activitats de tipus social, cultural, etc..., sense
afany de guany. Però no quan el local es destini a una finalitat
lucrativa.
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-

Les entitats benèfiques, culturals i totes aquelles que han estat
constituïdes partint d'un fi no lucratiu, en relació amb els locals que
utilitzen per a desenvolupar les activitats que els són pròpies.

b) Supòsits en trasllats
-

-

Els trasllats motivats amb motiu d’ obres de reforma al local actual.
L’exempció abastarà també a la reobertura del local primitiu un cop
acabades les obres.
Els trasllats determinats per
enfonsament, incendi i causes
anàlogues. L’exempció abastarà també a la reobertura del local
primitiu un cop reparat o reconstruït.

-

Els trasllats determinats per enderroc forçós, expropiació urbanística
i, en general, tots aquells derivats del compliment de la normativa
legal.

-

És condició comuna a aquestes tres últimes exempcions que tant al
local objecte del trasllat com al local nou, objecte de reobertura, s’ hi
desenvolupi la mateixa activitat que es portava a terme.

c) Supòsits en traspassos
-

-

Els traspassos de persona física a qualsevol entitat de l’article 33 i
35.4 de la LGT i a la inversa (essent l’esmentada persona física un
dels coparticipants en l’entitat).
De persona física a persona jurídica i a la inversa (essent l’esmentada
persona física un dels socis de la societat).
Transformació social (per reducció o ampliació de capital).
Fusió i absorció de societats.
Canvi de denominació social.

b) Bonificacions
a) Es bonificarà un 75% l’obertura de noves activitats innòcues amb superfície
màxima de 150 m2 sempre que el titular d’aquestes sigui una persona física
(s’exclouen per tant persones jurídiques i entitats de l’article 35-4 de la LGT).
Igualment es bonificarà amb un 75% el trasllat de les mateixes activitats
innòcues
b) Es bonificarà un 70% la taxa per llicència d’activitat en el supòsit de canvi de
titularitat entre cònjuges, ascendents, descendents i entre germans.
c) Es bonificarà fins a un 30% la taxa per llicència d’activitat (obertura, trasllat ...),
quan s’incorpori estalvi energètic i/o utilització d’energies alternatives a
l’activitat. Es gaudirà de la mateixa bonificació en el cas que l’establiment
disposi d’un Pla de producció neta o d’ecoeficiència, és a dir d’un pla
d’eficiència en l’ús dels recursos, el qual orienta la reducció progressiva del
consum de matèries primeres no renovables i l’energia, el desenvolupament de
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procediments ecològicament i econòmicament eficients, la minimització de la
contaminació de l’aigua, el sòl i l’aire, i l’optimització de la prevenció dels riscs.
d) Es bonificarà fins a un 10% les empreses que disposin del certificat del sistema
d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS).
e) En el supòsit de concurrència de més d’una bonificació, només s’aplicarà la més
alta de totes.
Caldrà sol·licitud expressa a l’Ajuntament i es resoldrà l’expedient per Decret
d’Alcaldia, previ informe tècnic comprovador.

Article 7è.- Quota tributària:
CONCEPTE

TARIFA 2017

Verificació i control obertura en règim de comunicació
- Baix risc
- Annex III
- Recreativa

513,12 €

Tramitació obertura en règim de llicència municipal
- Annex II
- Recreativa

773,29 €

Verificació i control canvi de nom en règim de comunicació

202,36 €

Verificació documental i conformitats
- Comunicació innòcues
- Certificat d'activitats

79,50 €

Informes tècnics en matèria de:
-

Canvis no substancials ambientals
Assistència tècnica ambiental
Consulta prèvia inici activitat
Competències municipals Annex I
Control inicial / periòdic
- Innòcua/Baix risc
- Annex III
- Annex II
- Sense visita d'inspecció
- Sonometries
- Diürna
- Nocturna
- Mesures de seguretat en cas d'incendi
(inclou visita en cas que sigui necessària)

144,54
125,91
125,91
125,91

€
€
€
€

145,42
232,67
814,36
174,51

€
€
€
€

219,48 €
351,17 €
314,78 €
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Article 8è.- Normes de gestió
1.- El règim d’ingrés amb caràcter general serà el de l’autoliquidació. Correspondrà a
l’Alcalde o òrgan en qui delegui, concretar els aspectes formals i procedimentals
relacionats amb l’esmentada autoliquidació.
2.- En el cas d’obertura/règim de comunicació prèvia temporal per un període inferior a
sis mesos, la quota serà el 50% de la corresponent a primera obertura.
3.- Mentre no hi hagi acord municipal concedint la llicència, els interessats podran
desistir de la seva petició, per escrit, i en aquest cas, el deute tributari quedarà reduït al
50% del que li correspondria si s’hagués concedit la llicència
Si en el moment del desistiment encara no s’hagués iniciat la tramitació de l’expedient,
no es meritarà cap quantitat.
Si el desistiment en canvi, és un cop ja s’ha atorgat la llicència, no es procedirà a la
devolució de la quantitat ingressada.
4.- En el cas de denegació de la llicència, la quota serà del 25% de la que li
correspondria si s’hagués concedit la llicència.
5.- El pagament de la llicència d’activitat no suposarà mai per si mateix la legalització
de l’exercici de l’activitat, el qual estarà sempre subordinat a l’obtenció de la llicència i
al compliment de totes les condicions i requisits tècnics que l’Administració imposi.
6.- La concessió de la llicència d’activitats no suposarà obtenir automàticament la
llicència d’obres, per a la qual s’haurà d’iniciar el tràmit que correspongui.
7.- No es tramitarà cap projecte ambiental sense el corresponent informe urbanístic
favorable i que s’hagi emès amb una vigència inferior a sis mesos, quan aquest sigui
preceptiu.
8.- Les llicències d’activitats s’atorguen sense perjudici dels drets de tercers.
9.- Amb caràcter previ a la concessió de la llicència caldrà acreditar l’alta censal de
l’activitat econòmica a l’Agència Tributària que quedarà incorporada a l’expedient.

Article 9è.- Infraccions i sancions tributàries:
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 181 i següents de
la Llei general tributària.
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Diligència de modificació
Aquesta diligència és per fer constar que aquesta ordenança serà vigent des de
l’1/1/2017 i fins que el Ple de la Corporació municipal la modifiqui o derogui.
Castellfollit de la Roca, 1 de gener de 2017
Vist i plau,
L'alcalde,

Certifico,
La secretària,

