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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 
 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LA 
LLICÈNCIA DE LES ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM 

D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ 
AMBIENTAL, COMUNICACIÓ I ACTIVITATS INNÒCUES 

 
 
DISPOSICIÓ GENERAL  
 
Article 1. 
En ús de les facultats concedides pels arts. 133.2 i 142 de la Constitució i per l'art. 106 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i d'acord amb el que disposen els arts. 15 al 27 de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 
d’autoritzacions ambientals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al 
que disposa l'art. 58 de l'esmentada Llei 39/88. 
  
CAPÍTOL I 
RELACIÓ JURÍDICA-TRIBUTÀRIA  
 
Article 2.  Fet imposable 
Constitueixen el fet imposable: 
1.- L'actuació municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar si els establiments i les 
activitats econòmiques compleixen les condicions exigides per l’Ordenança reguladora de la intervenció 
integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions. També de la resta de normativa 
municipal i, a més i en particular, del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental. Aquesta actuació municipal és pressupòsit 
necessari i previ perquè aquest Ajuntament concedeixi  les autoritzacions ambientals a que es refereix la 
normativa suara esmentada. 
2.- L'activitat municipal de primera inspecció de les instal·lacions i activitats i d'inspecció efectuada a 
instància particular. 
  
Article 3.  Acreditament 
1.- La taxa s'acredita i, per tant, neix l'obligació de contribuir en el moment d'iniciar-se l'actuació municipal 
o la prestació de serveis, que constitueixen el fet imposable. A aquest efecte, aquesta actuació es 
considera iniciada en la data de presentació de la sol·licitud d’autorització ambiental, que no es tramitarà 
sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
2.- Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectarà ni la denegació, ni la caducitat de 
l’autorització, ni la renúncia d'aquesta un cop hagi estat concedida. 
 3- El desistiment o la renúncia només donaran lloc a la devolució del 60% de la taxa en el supòsit que es 
sol·liciti de forma expressa en el termini d'un mes comptat des de la data de la sol·licitud i sempre que no 
s'hagi dictat resolució. 
  
Article 4.  Subjecte passiu 
Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques i 
les entitats a què es refereix l'art. 33 de la Llei general tributària que sol·licitin o que resultin beneficiades 
o afectades pels serveis o activitats locals. 
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Article 5.  Responsables 
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques a què es refereixen els arts. 38.1 i 39 de la Llei general tributària. 
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 els supòsits i amb l'abast que 
assenyala l'art. 40 de la Llei general tributària. 
  
CAPÍTOL II 
TARIFES 
 
Article 6.  Tarifes 
Les tarifes de la present ordenança s’obtenen per aplicació de les normes que consten a l’annex de la 
present ordenança. 
 

Article 7.  Liquidació i ingrés 
1.- En el moment en que es sol·liciti la llicència s'efectuarà un ingrés amb caràcter de liquidació 
provisional segons l'import de la taxa prevista en aquesta Ordenança. 
2.- L'administració municipal efectuarà la liquidació definitiva amb la finalització de l’expedient 
d’atorgament de llicència, que pot consistir en elevar a definitiva la liquidació provisional o bé en una 
liquidació complementària, incrementant o deduint, si és procedent, el es que va ingressar com a 
provisional. 
3. Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran també al subjecte passiu que substitueix el 
contribuent per al seu ingrés directe en les arques municipals utilitzant els mitjans de pagament i els 
terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació. 
  
Article 8.  Infraccions i sancions 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en cada 
cas, hom s'ajustarà al que disposen el articles 77 i següents de la Llei General Tributària. 
  
DISPOSICIÓ FINAL 
 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a  Pradell de la Teixeta el dia 2 d’octubre 
de 2009, comença a regir el 1 de gener de 2010, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la seva 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents. 
 

El Secretari, 
Josep Guillén Viñas 
 
 
 
ANNEX:   ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ 
TRIBUTÀRIA DE LA TAXA, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ 
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT. TARIFACIÓ. 
 
 

Article 1r.-  Tarifes del règim d’autoritzacions, llicències, permisos i comunicacions 
 

AUTORITZACIONS AMBIENTALS (ANNEX I) 

1.- Les activitats considerades en el règim d’autorització ambiental 
(Annex I de la Llei 3/1998)  

15.000,00 € 

Excepte les activitats agroindustrials i ramaderes (tipus únic) 5.000,00 €   
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LLICÈNCIES AMBIENTALS (ANNEX II.1) 
2.-Les activitats considerades en el règim de llicències ambientals 
(Annex 2.1) – OGAU TARRAGONA 

2.200,00 €  

Excepte les activitats agroindustrials i ramaderes (tipus únic) 750,00 €   
   

LLICÈNCIES AMBIENTALS (ANNEX II.2) 
3.-Les activitats considerades en el règim de llicències ambientals 
(Annex 2.2) – PONÈNCIA COMARCAL 

750,00 €  

Excepte les activitats agroindustrials i ramaderes (tipus únic) 500,00 €  
  

PERMISOS AMBIENTALS (ANNEX III) 
Les activitats considerades en el règim de permís ambiental 300,00 €  
  

COMUNICACIONS AMBIENTALS    
Les activitats considerades en el règim de comunicació ambiental 
acreditaran: 

   

a) En el cas que hi hagi instal·lacions sotmeses a projecte per la 
reglamentació específica, una taxa de 

300,00 €  

b) Per a la resta d’activitats, una taxa de       200,00 €  
  
Article 2n.-  Locals de temporada 
Les autoritzacions ambientals de locals de negoci per temporada, tributaran el 50% del que els hauria 
correspost, sempre que la durada de la temporada no superi els sis mesos dins l'any natural. 
 
Article 3r.-  Modificació de l’activitat 
La variació o ampliació de l’activitat desenvolupada en els locals o establiments, així com les 
modificacions substancials, acreditaran el 50 % de la taxa que li correspondria per primera instal·lació 
sempre i quan la variació no impliqui un canvi de categoria.  
 
Article 4t.-  Trasllats i traspàs de locals 
1.    Els trasllats de locals tributaran les mateixes tarifes que els establiments de primera instal·lació. 
2.  Els canvis de titularitat, cessions o traspassos de negoci tributaran les mateixes tarifes que els 
establiments de primera instal·lació, sempre que per als esmentats canvis s'exigeixi llicència urbanística. 
 
Article 5è.-  Visites de control inicial i controls periòdic 
Les visites de control inicial i control periòdic previstes a a la normativa reguladora de la intervenció 
integral de l’administració en les activitats i instal·lacions, acreditaran una taxa de: 

1.    Primera visita: el 10% de la taxa de tramitació vigent, amb un mínim de 30,00 €. 
2.    Segona visita: el 20% de la taxa de tramitació vigent, amb un mínim de 50,00 €. 

 

No s’aplica aquesta taxa en el control inicial de les activitats de l’annex III, les de comunicació o a les 
qualificades com innòcues. 
 
Article 6è.-  Bonificacions. 
L’adequació de l’activitat dins dels terminis establerts legal o reglamentàriament, acreditarà el 50% de la 
taxa. 
 


