ORDENANÇA FISCAL
Ordenança Fiscal núm. 5
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

DE

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 del règim local, i a l’empara del previst als articles 58 i 20.4.i) del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, Text refós de la Llei 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 dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i
pels controls posteriors a l’inici de les activitats que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable

1. 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 de Bellpuig s’ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments
per l’article 84 de la LRBRL, 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.
Així mateix constitueix el fet imposable de la taxa, la realització de les activitats administratives i
tècniques de controls en els supòsits en els que l’exigència de llicència fos substituïda per la
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que s’especifiquen
a les tarifes contingudes a l’article 5 d’aquesta ordenança.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i 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 fonamenti la
intervenció integral de l’administració municipal.
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. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària.
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.
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Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:

1. Activitats incloses a l'annex I de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCA):
2. Activitats incloses als annexos II i IV de la LPCA quan s’han de sotmetre a consulta
prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental:
3. Activitats incloses a als annexos II i IV de la LPCA no previstes a l’apartat anterior:
4. Activitats incloses en l’Annex III de la LPCA, i les activitats sotmeses al règim de
llicència per la normativa en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, a
excepció de les previstes als apartats b) i e) de l’article 95 del Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives (REPAR)
5. Activitats o instal·lacions innòcues, les previstes als apartats b) de l’article 95 del
REPAR o aquelles altres el procediment d’autorització de les quals estigui regulada per
la normativa sectorial diferent de l’esmentada als apartats anteriors, inclosa la llicència
específica en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui sotmesa a cap altra règim
d’intervenció administrativa:
6. Procediment de revisió de llicència municipal ambiental i permís municipal
ambiental
7. Control inicial de llicència municipal ambiental i de permís municipal ambiental o
comprovació de la posada en funcionament d’activitats regulades per les disposicions
en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, així com per normativa
sectorial distinta de les esmentades als apartats anteriors, inclosa la comprovació de la
comunicació en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecta a altre règim
d’intervenció administrativa
8. Control periòdic de llicència municipal ambiental i de permís municipal ambiental o
d’activitats incloses a l’annex III de la LPCA
9. Llicències i autoritzacions per a l'exercici d'activitats no compreses en els apartats
anteriors o d'altres ordenances fiscals:
10. Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats i
instal·lacions
11. Canvis de titularitat durant la tramitació de la llicència o posteriors

Euros
400 €
1.000 €
800 €
385 €

205 €

107 €
107 €

205 €
107 €
85 €
63 €

2. Les taxes per llicència d’obertura sol·licitades amb anterioritat a la vigència de la Llei 3/1998, de
27 d’abril (LIIAA) i les taxes per autoritzacions, llicències i permisos municipals ambientals
sol·licitades amb anterioritat a la vigència de la LPCA, que deroga i ve a substituir a l’anterior, es
liquidaran d’acord amb l’Ordenança fiscal vigent en el moment de la seva sol·licitud.
Article 6. Desistiment
1. En cas que el sol·licitant d'una llicència o permís formuli desistiment exprés en la seva petició
abans de la concessió de la llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran les següents:
a) Quan encara no s’han emès la totalitat dels informes escaients per a la seva legalització o
legitimació:el 20 % de la taxa.
b) Quan ja s’han emès la totalitat dels informes escaients per a la seva legalització o legitimació: el
50 % de la taxa.
2. Si s'ha iniciat l'exercici de l'activitat abans d'haver-se obtingut la llicència o el permís, o sense
que hagi estat legitimada la comunicació prèvia formulada, no s'aplicaran les quotes previstes a
l'apartat anterior, malgrat que es formuli desistiment, i es liquidarà el 100% de la quota que
correspongui d'acord amb les tarifes de l'article 5 d'aquesta ordenança.
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Article 8. Caducitat de les llicències, permisos i d'altres autoritzacions d'activitats
Les llicències, permisos i altres autoritzacions d'activitats que estiguin atorgats o legitimats
caducaran:
a) Als sis mesos del seu atorgament, si el titular no ha sol·licitat la corresponent actuació de
control inicial, llevat que les obres del local o de la nau en el qual s'hagi de desenvolupar l'activitat
estiguin en curs d'execució i dins del termini emparat per la corresponent llicència d'obres, la qual
cosa caldrà que la persona interessada acrediti a l'expedient.
b) Si després d'haver iniciat l'exercici de l'activitat, aquesta resta tancada més de tres mesos
consecutius sense que amb anterioritat s'hagi sol·licitat la represa.
Article 9. 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 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 marc 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 10. Liquidació i ingrés
1. En formular la sol·licitud de llicència, comunicació prèvia o declaració responsable de què es tracti,
l'Ajuntament practicarà una liquidació de la taxa amb caràcter provisional, essent el seu pagament
per l'interessat requisit necessari per a l'admissió a tràmit de la seva petició.
2. Les peticions, comunicacions prèvies o declaracions responsables rebudes pels conductes a què
fan referència els apartats b), c), d), i e) de l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
caldrà que vinguin acompanyades del justificant del pagament de l'import de la taxa per algun dels
mitjans que preveu l'article 38.7 de l'esmentada Llei. En cas contrari, s'admetran provisionalment
però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l'interessat
perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, després
d'aquest termini, si no ho ha fet, se'l tindrà per desistit en la seva petició, prèvia resolució en aquest
sentit.
3. La liquidació provisional que es practiqui de les taxes per a activitats, la legitimació de les quals
estigui subjecte al règim de comunicació prèvia, per l'especificat d'aquest procediment, tindrà el
caràcter de liquidació definitiva sense que calgui cap tràmit d'aprovació ulterior, llevat del cas que la
liquidació provisional hagi de ser objecte de revisió per l'Administració municipal.

Article 11. Infraccions i sancions
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 disposa la Llei General Tributària.
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que
fa als annexos de la LIIA i de la LPCA, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
1. Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 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 i LPCA 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.
3. També s’hauran de considerar incorporades a aquesta ordenança les disposicions o prescripcions
derivades de la reglamentació que dicti la Generalitat de Catalunya en desplegament de la LPCA o
de les altres normes invocades en la mateixa, així com aquelles ordenances que, en desenvolupament
així mateix de les dites normes i en l’àmbit de les seves competències, pugui dictar l’Ajuntament en
matèria d’activitats i serveis.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 15/11/11, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Modificat els articles 2, 5, 6 d’aquesta ordenança en sessió plenària celebrada el 30/10/13 als
efectes de la seva vigència a partir de 1 de gener de 2014, i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la modificació o derogació.
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