Ordenança Fiscal núm. 13

TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL PREVISTA A LA LLEI
3/1998

I. DISPOSICIÓ GENERAL

Article 1r.

Fent ús d’allò que disposa l’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, i en concordança amb
l’article 20 de la mateixa Llei, sobre la base del que disposa l’article 57 de la Llei 3/98, de 27 de
febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració ambiental, els drets i taxes per la tramitació
municipal de les autoritzacions ambientals es regulen per la present ordenança.

Article 2n.

Serà objecte d’aquesta exacció la prestació per part de l’Ajuntament, dels serveis tècnics i
administratius dimanants de les sol·licituds de les autoritzacions ambientals que concedeix la
Generalitat, segons el procediment establert a l’article 13 i concordants de la Llei 3/1998, de 27
de febrer, d’Intervenció de l’Administració ambiental, que han d’estar proveïts els establiments
o locals on es desenvolupin qualsevol de les activitats previstes en l’annex I de l’esmentada
Llei.
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II. FET IMPOSABLE

Article 3r.

1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació per part de l’Ajuntament dels serveis
i activitats tècniques i administratives de competència local establerts a l’article 13 i
concordants de la Llei 3/98, per a la tramitació de les autoritzacions ambientals que concedeix
la Generalitat de Catalunya, a que es troben sotmeses les activitats que es relacionen en
l’annex I, de l’esmentada Llei.

Constituiran el fet imposable als efectes d’aquesta Ordenança els casos següents:

a) els establiments de primera instal·lació.
b) els trasllats
c) el canvi o ampliació d’activitat, en relació a allò que ja està autoritzat.
d) els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci que comportin nova tramitació municipal.

III. SUBJECTE PASSIU

Article 4t.

1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a que es refereix la Llei general tributària, que sol·licitin o que resultin
beneficiades o afectades per l’esmentada tramitació de l’autorització ambiental.

2. Seran responsables de les obligacions tributàries derivades d’aquesta Ordenança les
persones físiques o jurídiques a què es refereix la Llei general tributària.

2

IV. QUOTA I MERITAMENT.

Article 5è.

L’import de la taxa no podrà excedir, en el seu conjunt del cost real o previsible del servei o
activitat de la qual es tracti.

Article 6è.

L’import de la taxa regulada en la present ordenança estarà integrat per una tarifa única
irreductible de 2.585€

Article 7è.

La present taxa es meritarà quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que
no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
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AUTOLIQUIDACIÓ

Article 8è.

Per a la tramitació de les autoritzacions ambientals objecte d’aquesta taxa, els subjectes
passius estan obligats, prèviament, a autoliquidar la taxa, per a la qual cosa utilitzaran l’imprès
establert a l’efecte.

El pagament dels drets derivats d’aquesta taxa no suposarà en cap cas la legalització de
l’exercici de l’activitat.

Quan es produeixi acord denegatori de l’autorització, per part de la Generalitat, es liquidarà
també el 100% de la taxa.

En els casos de caducitat, renúncia i desistiment la liquidació provisional s’ajustarà a l’import
únic i rreductible de la taxa.

VI. BONIFICACIONS, REDUCCIONS I EXEMPCIONS

Article 9è.

1. No s’aplicaran més beneficis fiscals que els legalment establerts.
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Article 10è.

La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que es preveu en la Llei
general tributària, en les altres disposicions concordants reguladores de la matèria i en les
disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Disposició final.

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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