Ordenança fiscal núm. 13
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ
INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES
ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS.

Article 1r.- Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 57 de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la Intervenció integral de l’Administració ambiental, i a l’empara del
previst als articles 57 i 20.4.i) TRHL, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, 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 2n. Fet imposable
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 d’Albanyà 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 10-101996), 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 el Reglament tipus regulador de les llicències
municipals d’obertura d’establiments per activitats i/o instal·lacions incloses a
l’Annex III de la Llei ambiental. 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 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i
les entitats a què es refereix l’article 35.5 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 cada any natural, estaran obligats a designar un representant
amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a
l’ajuntament.

Article 4rt. 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 5è. Beneficis fiscals
1. Per a les llicències d’adequació a la normativa d’activitats que ja disposin
de llicència d’obertura precedent s’efectuarà una reducció a la quota
d’acord amb el següent detall:
-50% activitats industrials i altres
-75% activitats agrícoles

Article 6è. Quota tributària
1. EMISSIÓ DE CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA:
50euros
2. TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES
a. PER AUTORITZACIONS AMBIENTALS (ANNEXE 1 DE LA LLEI)
I PER LLICÈNCIA AMBIENTAL (ANNEXE 2 DE LA LLEI)
i. fins a 500m2
1.340€
ii. Més de 500m2 per cada 200m2 d’excés
515€
3. LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBERTURA
a. Annex III
i. Fins a 500m2
930€
ii. Més de 500m2 per cada 200m2 d’accés
260€
4. LLICÈNCIA D’OBERTURA PER ACTIVITATS INOQUES
a. Quantia fixa
360€
5. CANVI DE TITULARITAT
a. Per tramitació d’expedient de canvi de titularitat
206€
6. INSPECCIÓ
a. Controls periòdics dels previstos a l’annex 3 de la llei 206€

Article 7è. 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.
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 mac 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 8è. 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 9è. 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 77 i
79 de la Llei general Tributària.

Disposició Addicional.
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa als
annexos de la LIIA, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
1. Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal, que per raons sistemàtiques
reprodueixen 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 LIIA
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. Aquesta previsió s’entén referida
en tot cas als annexos I, II.1 II.2 i III del RIIA.
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 LIIA, incloent-hi les
normes, criteris o directrius formalitzades a través d’annexos o
nomenclàtors. Aquesta previsió s’entén referida, coma mínim, a tots els
annexos i nomenclàtors aprovats per RIIA.

Disposició final
Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el
dia 26 d’octubre de 2007, entrarà en vigor l’1 de gener de 2008 i tindrà vigència
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats restaran vigents.

