AJUNTAMENT DE QUART

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7 REGULADORA DE LES TAXES PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TRAMITACIÓ D’AUTORITZACIONS, LLICÈNCIES I
COMUNICACIONS AMBIENTALS D’ACTIVITATS.
Article 1.- Fonament Jurídic.
1.- En ús de les facultats concedides pels article 133.2 i 144 de la Constitució, i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu2/2004,
de 5 de març, i a l’empra del que disposa la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció
i control ambiental de les activitats i de la Llei 4/2004, d’1 de juliol reguladora del procés
d’adequació de les activitats amb incidència ambiental i del seu reglament de
desenvolupament aprovat pel Decret 50/2005, de 29 de març, de la Llei 11/2009, de 6 de
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i a
l’empara de la Llei 3/2010, de 18 de febrer,de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
en establiments activitats, infraestructures i edificis i del Decret Llei 1/2009,de 22 de
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. En base aquesta normativa
l’ajuntament estableix les taxes per la tramitació municipal: de les autoritzacions
ambientals, de les llicències ambientals i de les llicències d’espectacles i activitats
recreatives, de les comunicacions prèvies dels annexos III i també de la comunicació
prèvia de les activitats innòcues compreses en els annexos I i II de la llei 16/2015, de 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la generalitat i
dels govern locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
Aquestes taxes s’han de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen a allò que preveu l’article 58 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 2.- Fet imposable.
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal tècnica i administrativa
derivada de la tramitació i comunicació de les activitats i instal·lacions que es pretenen
realitzar-se en el terme municipal de Quart, per comprovar i verificar que s’ajusten al marc
normatiu que hi és d’aplicació. També pels serveis tècnics i administratius que comportin
els controls i revisions d’activitats, així com informes i visites de comprovació en matèria
d’incendis establerts per la Llei 3/2010.
2.- Està subjectes a aquesta taxa:
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a) Les autoritzacions, llicències i permisos ambientals de les activitats que es vulguin
implantar al municipi.
b) Les revisions periòdiques i anticipades de les autoritzacions, llicències i permisos
ambientals d’activitats.
c) Els controls de les activitats.
d) Els canvis de titular i transmissions.
e) Modificacions o canvis substancials i no substancials de les activitats legalitzades.
f) L’adequació de les activitats a la normativa vigent i la legalització de les existents.

Article 3.- Subjecte passiu.
1.- Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003 General
Tributària, peticionàries de les autoritzacions i llicències gravades en aquesta Ordenança
o que en resultin beneficiades.
2.- En el cas d’activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, els subjectes passius
seran els titulars de l’activitat sotmesa.
3.- En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva llicència municipal, o
sense haver efectuat la pertinent comunicació, es constitueix en subjecte passiu d’aquesta
taxa la persona física o jurídica que desenvolupi l’activitat.

Article 4.- Responsables.
1.- Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a que es refereix l’article 42 de la Llei
58/2003 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 abast que assenyala l’article 43 de la Llei 58/2003 General Tributària.

Article 5.- Beneficis fiscals
Es podrà concedir una bonificació del 75% d’aquesta taxa a les sol·licituds d’obertura
d’aquelles iniciatives empresarials qualificades d’Iniciatives Local d’Ocupació (ILO),
d’acord amb el que disposa l’Ordre Ministerial de 12 d’abril de 1994 i l’Ordre del
Departament de Treball de 30 de juliol de 1998, previ informe emès pel serveis socials de
l’Ajuntament.
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Article 6.- Quota tributària.
1.- S’estableixen les següents tarifes en funció de la tramitació que en cada cas
s’escaigui:
TIPUS D’ACTIVITAT

Quota

ACTIVITATS INNÒCÜES I DE BAIX RISC d’acord amb la Llei 16/2015, de 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica.
 ACTIVITAT ECONÒMICA INNÒCUA. Incloses a l’annex I de
la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació. 250 €
(DECLARACIÓ RESPONSABLE)
 ACTIVITAT ECONÒMICA DE BAIX RISC. Incloses a l’annex II
de
la
Llei
16/2015,
de
21
de
juliol,
de 350 €
simplificació.(COMUNICACIÓ PRÈVIA)
 ACTIVITAT
I
INSTAL·LACIÓ
SENSE
INCIDÈNCIA
250 €
AMBIENTAL, no inclosa ni en l’annex I ni II de la Llei 16/2015.

ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
 ACTIVITAT INCLOSA ANNEX III de Llei 20/2009del 4 de
300 €
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
 ACTIVITAT SOTMESA RÈGIM DE COMUNICACIÓ d’acord
Decret 112/2010 de 31 d’agost Reglament dels espectacles
públics i les activitats recreatives (REPAR)de desplegament 350 €
de la Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives (LEPAR).
 ACTIVITAT SOTMESA RÈGIM DE COMUNICACIÓ d’acord
Decret Llei 1/2009 del 22 de desembre, d'ordenació dels 300 €
equipaments comercials.
 ACTIVITAT SOTMESA A COMUNICACIÓ PRÈVIA d’acord
Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 400 €
16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
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ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE LLICÈNCIA
 ACTIVITAT SOTMESA A LLICÈNCIA AMBIENTAL. Inclosa
annex II de Llei 20/2009del 4 de desembre, de prevenció i 900 €
control ambiental de les activitats
 ACTIVITAT SOTMESA A LLICÈNCIA D’ESTABLIMENT
PÚBLIC d’acord Decret 112/2010 de 31 d’agost Reglament
dels espectacles públics i les activitats recreatives
1.000 €
(REPAR)de desplegament de la Llei 11/2009 de 6 de juliol
de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives (LEPAR).
 ACTIVITAT SOTMESA A LLICÈNCIA MUNICIPAL
D’ESTABLIMENT PÚBLIC de caràcter no permanents
desmuntables, d’acord Decret 112/2010 de 31 d’agost
Reglament dels espectacles públics i les activitats 1.100 €
recreatives (REPAR)de desplegament de la Llei 11/2009 de
6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives (LEPAR).
 ACTIVITAT DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTURA I
ÚS DE CENTRES DE CULTE d’acord Decret 94/2010, de
1.500 €
20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de
juliol, dels centres de culte.

ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL
(ANNEX I de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats)
 ACTIVITAT INCLOSA ANNEX I.1, I.2 i I.3 de Llei 20/2009.
Activitats amb una gran incidència en el medi ambient, la
salut i la seguretat de les persones sotmeses al règim 500 €
d’autorització ambiental, i sota la regulació específica de
l’òrgan ambiental competent de l’Administració de la
Generalitat.
La quantia de la taxa a ingressar resultarà d’aplicar sobre aquestes tarifes els següents
coeficients correctors, en funció de la superfície construïda del local:
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Superfície de l’activitat (superfície útil)

Coeficient
corrector

Fins a 200 m2

1,00

De 201 a 400 m2

1,25

2

De 401 a 600 m

1,50
2

De 601 a 1.000 m
2

Més de 1.000 m

1,75
2,00

Superfície no construïda (descoberta)
Per cada m2

0,5

2.- La revisió periòdica i anticipada, així com les adequacions, de les activitats subjectes a
autorització ambiental i llicència, degudament legalitzades, tributarà el 75% de les tarifes
establertes en l’apartat 1).
3.- Les taxes de l’apartat 1) inclouen l’anàlisi de la documentació tècnica i la primera visita
o inspecció que els serveis tècnics municipals considerin necessària per comprovar que
l’establiment s’ajusta al comunicat i documentació tècnica presentada, i que no hi ha
hagut canvis posteriors, sens perjudici d’altres controls i/o certificats que fossin obligatoris
per normativa sectorial.
4.- La primera visita tècnica de comprovació de l’activitat per la serva inscripció al cens
d’activitats o registre municipal no acreditarà cap quota addicional. En cas que es
detectessin incidències i necessitar nova visita dels serveis tècnics municipals, les
segones i següents visites, acreditaran quotes addicionals de 200 €/vista.
5. - S’aplicaran els coeficients indicats posteriorment als subjectes passius d’aquesta taxa
quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:
a) Primera instal·lació:
Les llicències de primera instal·lació de l’establiment per al començament de les seves
activitats tributaran el 100 % de la tarifa que correspongui.
b) Canvis o modificació d’una activitat:
1. Els canvis substancial d’una activitat en el mateix local tributaran com si es tractés
d’una primera obertura,encara que el propietari sigui el mateix.
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2. Els canvis no substancial d’una activitat en el mateix local tributaran el 50% de les
tarifes establertes de primera obertura.
3. Canvis de classificació dels annexos de la legislació vigent d’activitats, que no suposin
canvis substancials en l’activitat, comportin una menor incidència ambiental, sempre que
l’activitat estigui correctament legalitzada:
- Per activitats de fins 500m2 de superfície útil, tributaran 125 €
- Per activitats de més de 500m2 de superfície útil, tributaran el 50% de la tarifa que
correspongui a la nova classificació.
c) Canvis de titular i transmissions:
Els canvis de titularitat de les activitats, sense canvis o modificacions al local, tributaran
150€.
1. Quan el canvi de titularitat sigui entre parents de primer grau, tributaran pel 50 % de l’
esmentada quota.
2. Quan el canvi de titularitat sigui d’una persona física a una persona jurídica, i
coincideixin la mateixa persona o persones, o siguin conjugues o parents de primer grau,
tributaran pel 50 % de l’ esmentada quota.
d) Viver d’empreses:
Gaudiran d’una exempció del 100% de la taxa les activitats que es desenvolupin en el
Viver d’Empreses mentre exerceixin l’activitat en els seus locals.
6.- En cas de desistiment en la sol·licitud, sempre i quan s’hagi practicat alguna actuació
administrativa, es liquidarà el 25% de la quota que correspongui segons la taula de
l’apartat 1).
7.- La prestació de serveis administratius relatius als procediments d’autorització
ambiental, declaració d’impacte ambiental, llicència ambiental i comunicació i també els
relatius als procediments de modificació de les activitats i revisió de l’autorització i la
llicència ambientals gaudiran d’una bonificació del 25% quan les empreses sol·licitants
disposin del certificat del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS).
8.- Elaboració d’informes diversos en matèria d’activitats ja legalitzades i en funcionament,
tributaran 200€.
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9.- Elaboració d’informes per activitats i/o esdeveniments públics puntuals de caràcter no
permanent, tributaran 150€.
10.- La comunicació de baixa d’una activitat és obligatòria i no tributarà.

Article 7.- Acreditament.
1.- La taxa s’acredita i, per tant, neix l’obligació a contribuir en el moment d’iniciar-se
l’activitat municipal amb la corresponent incoació de l’expedient. A aquest efecte es
considerarà iniciada l’activitat municipal en el moment de la presentació de la sol·licitud de
la llicència, comunicació prèvia o declaració responsable que iniciï el corresponent
procediment.
2. Quan l'activitat s'hagi realitzat sense haver obtingut la llicència corresponent o haver
presentat la comunicació prèvia corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï
efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si l'activitat disposa o no de les
condicions exigibles, amb independència de l' inici de l'expedient administratiu que es
pugui instruir per tal d’autoritzar o denegar la realització de l’activitat.
3. Es preveu el retorn parcial de la taxa si la sol·licitud no finalitza amb l'atorgament de la
llicència, ja sigui per desistiment previ de la persona sol·licitant, declaració de caducitat,
denegació o no admissió a tràmit. En qualsevol cas l'Ajuntament retindrà sempre la
quantitat mínima de 200€ en concepte de tarifa mínima pel servei prestat.
Article 8.- Declaració, liquidació i ingrés.
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, en el termini dels deu dies hàbils següents a
la presentació de la sol·licitud del servei que acrediti la taxa, o de la presentació de la
comunicació prèvia, aprovada per l’òrgan competent de l’Administració.
2. No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l'expedient el pagament
previ de la taxa acreditada o, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament del
seu pagament.
3. Si la resolució és desfavorable, es procedirà a tramitar d'ofici l'expedient de devolució
dels imports indegudament satisfets.
Article 9.- Gestió.
1. El pagament dels drets de llicència d’obertura no suposarà mai, per si mateix, la
legalització de l’exercici de l’activitat, el qual estarà sempre subordinat a l’obtenció de la
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llicència i al compliment de totes les condicions i requisits tècnics que l’Administració
imposi.
2. La taxa regulada per aquesta ordenança és independent i compatible ambles taxes que
s'acreditin per a la utilització privativa o especial de la via pública i de béns i instal·lacions
d'ús públic municipal.
Article 10.- Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei General
Tributària i la normativa sectorial d’aplicació en cada cas.
Disposició Addicional: Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències contingudes en la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris dels quals es van fonamentar.
Disposició derogatòria.
Única. Queda derogada l’ordenança reguladora de la taxa per a l’autorització, llicència i
permís ambiental de les activitats, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió
extraordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2012.

Disposició final.
Primera.- S'autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries
per al desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança
Segona.- Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple de l’ajuntament, començarà
a regir l’endemà de la publicació de l’acord definitiu i el text íntegre al BOP i continuarà
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
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