ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A
PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS
CONTROLS POSTERIORS
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 de règim local, per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats i per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives de la Generalitat de Catalunya, així com per les
lleis estatals 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el
seu exercici i la 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a l’adaptació
a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, 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 per
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 administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través de sotmetiment
previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici
de les activitats.

Article 2 Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa,
que tendeix a:
a. Concedir o denegar les llicències.
b. Comprovar si les activitats comunicades que es pretenguin realitzar s’ajusten a la
normativa reguladora.
c. Exercir el control posterior de l’activitat desenvolupada al municipi.
d. Emetre informes de control en determinats procediments.
d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, i d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i
les empreses conferides als ajuntaments per l’article 48 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, per la normativa reguladora de les activitats amb
incidència ambiental, per la normativa reguladora dels espectacles públics i les activitats
recreatives i per la resta de normativa general o sectorial i les ordenances municipals que
confereixen potestats d’intervenció a aquest ajuntament per a la prevenció i control de les
activitats dels ciutadans i les empreses.
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis que
s’especifiquen a les tarifes contingudes en aquesta ordenança.
Article 3 Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o 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
fonamenta la intervenció integral de l’administració municipal.
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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.

Article 4 Beneficis fiscals
1. L'import a pagar és el que resulta de multiplicar per un coeficient d'un 0,70 la quota de la
taxa que els correspongui en concepte de tramitació d'expedient, els canvis de nom - no
d'activitats - dels establiments comercials i industrials, sempre que portin més d'un any en
funcionament i demostrin estar al corrent de pagament d'impostos i taxes municipals.
2. Quan aquests canvis de titularitat es produeixen per transmissió de l'activitat entre familiars
de primer grau i segon grau colateral o a entitats jurídiques constituïdes pels membres d'una
mateixa família, l'import a pagar és el que resulta de multiplicar la quota per un coeficient de
0,30.
3. Els imports a pagar de les llicències d'activitats produïdes:
a) Per la implantació de noves indústries.
b) Pel trasllat d’activitats industrials o de serveis, sense canvi de titularitat que no
estiguessin instal·lades en zona 5 de P.G.O.U a la zona industrial de Castellciutat i
Lleteries, i a l’Av. Guillem Graell, excepte, en els tres casos, àrees comercials
concentrades, supermercats, bars, restaurants, discoteques, pubs o similars, seran el
resultat de multiplicar la quota per un coeficient de 0.
4. Quan el titular de l’activitat sigui menor de 30 anys, l’import a pagar serà el resultat de
multiplicar la quota per un coeficient de 0,50, excepte en els casos que l’activitat sigui àrea
comercial concentrada, supermercat, bar, discoteca, pub o similar.
5. Quan el titular d'una llicència faci el trasllat, dins del terme municipal, d’una activitat innòcua
que faci menys de tres anys que es va concedir primera llicència, l’import a pagar serà el
resultat de multiplicar la quota per un coeficient de 0,50.
6. Quan el termini de 15 dies hàbils des de la notificació de la concessió de la llicència
l’interessat hagi manifestat per escrit la seva renúncia, se li practica liquidació pel 20% de
l’import de la taxa.

Article 5 Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes a raó de la base imposable,
que es constitueix de:
1. Una quota fixa.
2. Una quota variable en funció de la superfície de l’activitat.
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1. Establiments d’espectacles públics i activitats recreatives. Llei 11/2009, de 6 de juliol
1.1 Llicència municipal d’obertura
2
a) Fins a 100 m de superfície total ................................................................ 1.251,40 €
b) A partir de 100 m2. Per cada m2 que superi els 100 m2, sumar a l’anterior. 1,52 €/m2
1.2 Llicències extraordinàries
2
a) Fins a 100 m de superfície total ..............................................................
465,05 €
2
2
2
b) A partir de 100 m . Per cada m que superi els 100 m , sumar a l’anterior. 0,59 €/m2
1.3 Llicències en règim especial
2
a) Fins a 100 m de superfície total .............................................................. 1.345,85 €
b) A partir de 100 m2. Per cada m2 que superi els 100 m2, sumar a l’anterior. 1,69 €/m2
1.4 Llicències provisionals
2
a) Fins a 100 m de superfície total ..............................................................
220,17 €
b) A partir de 100 m2. Per cada m2 que superi els 100 m2, sumar a l’anterior. 0,17 €/m2
1.5 Comunicació inicial activitat i control inicial
a) Fins a 100 m2 de superfície total ..............................................................
337,04 €
b) A partir de 100 m2. Per cada m2 que superi els 100 m2, sumar a l’anterior. 0,42 €/m2
1.6 Comunicació prèvia
a) Fins a 100 m2 de superfície total ..............................................................
550,50 €
2
2
2
2
b) A partir de 100 m . Per cada m que superi els 100 m , sumar a l’anterior. 0,68 €/m
1.7 Control periòdic
2
a) Fins a 100 m de superfície total ..............................................................
278,60 €
2
2
2
2
b) A partir de 100 m . Per cada m que superi els 100 m , sumar a l’anterior. 0,32 €/m
1.8 Informe urbanístic municipal
a) Fins a 100 m2 de superfície total ..............................................................
323,00 €
2
2
2
b) A partir de 100 m . Per cada m que superi els 100 m , sumar a l’anterior. 0,67 €/m2

2. Activitats amb incidència ambiental. Llei 20/2009, de 4 de desembre.
2.1.1 Informe annex I per autorització ambiental, adequació o revisió, per a persones jurídiques
a) Fins a 100 m2 de superfície total ..............................................................
361,75 €
2
2
2
b) A partir de 100 m . Per cada m que superi els 100 m , sumar a l’anterior. 0,50 €/m2
2.1.2 Informe annex I per autorització ambiental, adequació o revisió, per a persones físiques
a) Fins a 100 m2 de superfície total ..............................................................
271,30 €
2
2
2
b) A partir de 100 m . Per cada m que superi els 100 m , sumar a l’anterior. 0,37 €/m2
2.2 Llicència ambiental amb DIA
a) Fins a 100 m2 de superfície total .............................................................. 1.202,00 €
b) A partir de 100 m2. Per cada m2 que superi els 100 m2, sumar a l’anterior 1,52 €/m2
2.3 Llicència ambiental
a) Fins a 100 m2 de superfície total .............................................................. 1.112,17 €
b) A partir de 100 m2. Per cada m2 que superi els 100 m2, sumar a l’anterior. 1,34 €/m2
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2.4 Comunicació prèvia
a) Fins a 100 m2 de superfície total ..............................................................
487,57 €
2
2
2
2
b) A partir de 100 m . Per cada m que superi els 100 m , sumar a l’anterior. 0,58 €/m
2.5 Informe urbanístic
a) Fins a 100 m2 de superfície total ..............................................................
280,87 €
2
2
2
b) A partir de 100 m . Per cada m que superi els 100 m , sumar a l’anterior. 0,25 €/m2
2.6 Comunicació inici activitat i control inicial
2
a) Fins a 100 m de superfície total ..............................................................
305,56 €
2
2
2
2
b) A partir de 100 m . Per cada m que superi els 100 m , sumar a l’anterior. 0,34 €/m
2.7 Control periòdic
a) Fins a 100 m2 de superfície total ..............................................................
247,13 €
b) A partir de 100 m2. Per cada m2 que superi els 100 m2, sumar a l’anterior. 0,25 €/m2
2.8 Revisió llicència ambiental
a) Fins a 100 m2 de superfície total ..............................................................
505,48 €
b) A partir de 100 m2. Per cada m2 que superi els 100 m2, sumar a l’anterior. 0,49 €/m2
2.9 Adequació (llicència ambiental)
2
770,61 €
a) Fins a 100 m de superfície total ..............................................................
2
2
2
2
b) A partir de 100 m . Per cada m que superi els 100 m , sumar a l’anterior. 0,75 €/m
2.10 Modificació no substancial
a) Fins a 100 m2 de superfície total ..............................................................
370,70 €
2
2
2
b) A partir de 100 m . Per cada m que superi els 100 m , sumar a l’anterior. 0,42 €/m2

3. Centres de culte. Llei 19/2009, de 22 de juliol
3.1 Llicència municipal obertura i ús
2
a) Fins a 100 m de superfície total ..............................................................
716,70 €
2
2
2
2
b) A partir de 100 m . Per cada m que superi els 100 m , sumar a l’anterior. 0,77 €/m
3.2 Comunicació prèvia
a) Fins a 100 m2 de superfície total ..............................................................
397,65 €
2
2
2
b) A partir de 100 m . Per cada m que superi els 100 m , sumar a l’anterior. 0,42 €/m2

4. Activitats de serveis i altres activitats no afectades per normativa d’intervenció
administrativa específica.
4.1 Comunicació prèvia, declaració responsable, llicència
a) Fins a 100 m2 de superfície total ..............................................................
224,69 €
b) A partir de 100 m2. Per cada m2 que superi els 100 m2, sumar a l’anterior. 0,25 €/m2

5. Altres procediments
5.1 Informe previ
2
227,00 €
a) Fins a 100 m de superfície total ..............................................................
2
2
2
b) A partir de 100 m . Per cada m que superi els 100 m , sumar a l’anterior. 0,17 €/m2
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Article 6 Acreditació
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 del corresponent procediment.
3. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o
comprovat prèviament per part de l’Ajuntament que s’ajusten al marc normatiu a que fa
referència aquesta Ordenança, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat
municipal que constitueix el fet imposable.
4. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la seva
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del
sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació
en el cas de les activitats comunicades.

Article 7 Normes de gestió
1. La taxa es gestionarà pel règim d’autoliquidació quan el procediment s’iniciï 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 corresponent.
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 8 Infraccions i sancions tributàries
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.

Article 9 Exempcions
Estaran exempts del pagament de la taxa, però no de l’obligació de proveir-se de l’autorització
ambiental corresponent als trasllats motivats per una situació eventual d’emergència i força
major i que ocasionin obres als locals sempre que aquests tinguin l’autorització ambiental
corresponent.
S’entén com situació d’emergència aquella en la qual el subjecte passiu hagi d’actuar de
manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, o de situacions que suposin greu
perill.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l'endemà de la seva publicació i continuarà vigent
mentre no se’n acordi la modificació o derogació.
DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança la va aprovar provisionalment el ple de l’Ajuntament en sessió de 9 d'agost
de 2012 i va quedar aprovada definitivament de forma automàtica al no haver-hi al·legacions.
Es va publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 133 de 25 de
setembre de 2012
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