ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19 - REGULADORA DE LES TAXES PER LA TRAMITACIÓ I
L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE LES ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM
D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL I ALTRES
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 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 del Règim Local i pels articles 89 i 90 de la Llei 20/2009,
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i a l’empara del previst als
articles 57 i 20.4.i del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 d’aquest text legal,
aquest 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.
També es tindrà en consideració la classificació de les activitats segons la Llei 3/2010, del 18 de
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis; segons la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
les activitats recreatives i segons el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials.
Article 2. Fet Imposable.
Constitueix fet imposable de la taxa l’activitat, 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 La
Riba s’ajusten al marc normatiu vigent.
Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa de prestació dels serveis que s’especifiquen:
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
Article 3. Subjecte Passiu.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que fa referència
l’article 35 i següents de la secció 1 – Capítol II – de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, titulars de l’activitat, que segons el cas, es pretén desenvolupar o ja es desenvolupi, en
qualsevol establiment industrial, comercial, professional o ramader; així també ho seran els titulars de
les instal•lacions, subjectes a l’àmbit d’intervenció de l’Administració regulat per la legislació vigent,
siguin o no afectes a l’exercici d’activitat econòmica.
Article 4. Responsables.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
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 amb l’abast que
assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5. Base Imposable.
Constitueix la base imposable de la taxa el tipus de règim administratiu al que està subjecte l’activitat,
l’establiment o local, que determinarà l’import de la tarifa tipificada a l’article 6è per obtenir la quota a
pagar.
Article 6. Tarifa.
La present taxa es meritarà quan es presenti la sol•licitud que iniciï l’actuació o l’expedient a
l’Ajuntament corresponent.
El pagament de les taxes regulades en aquesta Ordenança fiscal no suposarà en cap cas la
legalització de l’exercici de l’activitat.
Segons el tipus d’expedient tramitat, les tarifes a aplicar són les següents:
Règim Administratiu

Nova
Llicència

Canvi
Substancial

Canvi No
Substancial

Canvi
Titular

1. Establiments d'espectacles públics i activitats recreatives. Llei 11/2009, de 6 de juliol.
Llicències
512,00 €
Comunicació prèvia
412,00 €
Informe de control inicial o periòdic, o 70,00 €
revisió adequació activitat o altres

412,00 €
312,00 €
70,00 €

412,00 €
312,00 €
70,00 €

300,00 €
200,00 €
70,00 €

2. Activitats amb incidència ambiental. Llei 20/2009, de 4 de desembre.
Informe annex I per Autorització
ambiental,
adequació o revisió, per a persones
jurídiques
Informe annex I per autorització
ambiental,
adequació o revisió, per a persones
físiques
Llicència ambiental amb DIA
Llicència ambiental
Comunicació prèvia
Informe de control inicial o periòdic, o
revisió adequació activitat o altres

300,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

300,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

612,00 €
512,00 €
412,00 €
70,00 €

512,00 €
412,00 €
312,00 €
70,00 €

512,00€
412,00 €
312,00 €
70,00 €

400,00 €
300,00 €
200,00 €
70,00 €

412,00 €
312,00 €
70,00 €

412,00 €
312,00 €
70,00 €

300,00 €
200,00 €
70,00 €

3. Centres de culte. Llei 19/2009, de 22 de juliol.
Llicències
512,00 €
Comunicació prèvia
412,00 €
Informe de control inicial o periòdic, o 70,00 €
revisió adequació activitat o altres

4. Activitats de serveis i altres activitats no afectades per normativa d’intervenció
administrativa específica.
Comunicació prèvia
Declaració responsable
Informe en relació a l’activitat

412,00 €
70,00 €
70,00 €

312,00 €
70,00 €
70,00 €

312,00 €
70,00 €
70,00 €

200,00 €
70,00 €
70,00 €

Article 7. Acreditament.
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet
imposable. Aaquests 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.
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.
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.
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.
Tot establiment industrial o comercial que romangui tancat per més de sis mesos, requerirà la
iniciació de nou expedient per considerar-se de nova habilitació.
Una vegada concedida la llicència hi haurà un període de sis mesos o el corresponent a la llicència
d’obres o adequació per obertura de l’establiment. En cas de no produir-se l’obertura es considerarà
extingida la llicència. Article 8è. Liquidació i Ingrés.
Quan ha acabat l’activitat municipal de tramitació i s’ha dictat la resolució municipal que procedeixi es
practicarà la liquidació definitiva per la taxa corresponent.
Article 9. 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 disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona ja
sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents.

