
Núm. T-6

Taxa sobre llicències ambientals, comunicacions ambientals, llicències d’activitats incloses a la Llei 11/2009,
llicències municipals d'obertura o d'instal·lacions i règim de comunicació d’obertura d’activitats econòmiques

innòcues i de baix risc

Article 1.- Objecte de l'exacció:

1.1.  Fent  ús d'allò  que disposa l'article 57 del  RDL 2/2004, de 5 de març,  de les  hisendes locals,  i  en
concordança amb l'article 20 del mateix text legal, els drets i les taxes per llicències ambientals; llicències
municipals d'obertura o d’instal·lacions i règim de comunicació d’obertura d’activitats econòmiques innòcues i
de baix risc, així com les llicències i règim de comunicació de les activitats sotmeses a la Llei 11/2009, de 6
de juliol, les regula aquesta Ordenança.

1.2. Serà objecte d'aquesta exacció la prestació dels serveis tècnics i administratius derivats de les sol·licituds
de les llicències ambientals, de les quals, inexcusablement, han d'estar proveïts els establiments o locals on
es desenvolupin activitats de les incloses a l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, com també la prestació dels serveis tècnics i administratius provinents de
les  sol·licituds de les  llicències  municipals  d'obertura d'activitats  i  de les  activitats  sotmeses  al  règim de
comunicació; regulades per la Llei 20/2009 i per l'ordenança municipal aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
data 1 d'agost de 2008 i publicada en el BOP de Tarragona núm. 252 de data 30 d'octubre de 2008, així com
totes aquelles instal·lacions o activitats econòmiques innòcues subjectes a declaració responsable i activitats
econòmiques de baix risc sotmeses al règim de comunicació prèvia.

1.3. De la mateixa manera és objecte d'aquesta exacció, la prestació dels serveis tècnics i administratius
provinents de les sol·licituds de les llicències i tramitació del règim de comunicació de les activitats recreatives
de caràcter ordinari sotmeses a la Llei 11/2009, de 6 de juliol i al Decret 112/2010, de 31 d’agost, que la
desplega.

1.4. També constitueix l'objecte d'aquesta exacció la prestació dels serveis tècnics i administratius com a
conseqüència de la realització de revisions, controls i adequacions de les activitats compreses en els apartats
anteriors  i  que  siguin  exigibles  conforme  a  la  legislació  aplicable,  així  com  les  validacions  de  plans  de
dejeccions ramaderes d'activitats incloses a l'annex III de la Llei 20/2009 i normativa que la desenvolupa,
d'acord al Decret 50/2005, de 29 de març, de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions
ramaderes.

Article 2.- Àmbit d'aplicació

A  l'efecte  d'aquesta  Ordenança,  es  consideraran  locals  les  edificacions  o  instal·lacions  i  les  superfícies,
cobertes o sense cobrir, obertes o tancades al públic, que s'utilitzin per a qualsevol activitat. Tindran, amb
caràcter indicatiu, no limitatiu, caire de locals o establiments independents els següents:
a) Els que estiguin en carrers, camins o parets contigües, sense pas entre elles.
b) Els situats en un mateix edifici o edificis contigus que tinguin portes diferents per al servei del públic i es
trobin  dividits  en  qualsevol  forma perceptible,  encara  que  amb el  titular  de  l'establiment  es  comuniquin
interiorment.
c) Els departaments o les seccions d'un local únic, quan tot i estar dividits en forma perceptible, puguin ésser
fàcilment aïllats i s'hi exerceixin activitats diferents.
d) Els pisos d'un edifici, tant si tenen comunicació interior com no, llevat de si s'exerceix la mateixa activitat
per un sol titular.

Article 3.- Fet imposable:

3.1. Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis tècnics i administratius enumerats en l'article Primer
d'aquesta Ordenança amb els supòsits de:
a) Primera instal·lació
b) Trasllat d'activitat a un altre establiment
c) Les modificacions substancials o no substancials d'activitats amb relació a allò que ja està autoritzat o
comunicat.
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d) Els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci amb excepció de la mera transformació de la naturalesa
jurídica de les societats per imperatiu legal.

3.2. També constitueixen el fet imposable:
a) Els controls inicials i/o periòdics de les activitats incloses a la llei 20/2009, i a la llei 11/2009 i normativa
que la desenvolupa.
b) La revisió de la llicència de les activitats a les quals sigui exigible per la normativa aplicable. 
c)  L'adequació d'activitats  amb o sense llicència prèvia  vigent,  incloses a l'annex II  de la  Llei  20/2009 i
normativa aplicable.
d) Les validacions de plans de dejeccions ramaderes d'activitats incloses a l'annex III de la Llei 20/2009 i
demés normativa aplicable.
e) L'autorització administrativa de l'activitat temporal de circs i la instal·lació d'atraccions infantils.
f) La comunicació sanitària per a la venda i/o elaboració de productes càrnics.
g)  Les  segones  i/o  posteriors  inspeccions  extraordinàries  en  activitats  en  què  per  motius  no  justificats,
atribuïbles a la persona interessada, es requereixi realitzar més d'una inspecció de comprovació, verificació de
mesures correctores exigides i controls mediambientals.

Article 4  Meritació de la taxa

L’obligació  de  contribuir  naix  en  el  moment  de  formular-se  la  sol·licitud  de  llicència  o  d’efectuar-se  la
comunicació  prèvia;  o  en  el  de  la  presentació  de  la  documentació  necessària  per  realitzar  els  tràmits
esmentats. En cas que no es dugui a terme la sol·licitud de llicència o no s'efectuï la comunicació, l'obligació
naix en el moment que es produeixi el requeriment de legalització de l’activitat al subjecte passiu. En aquest
darrer  cas,  simultàniament  al  requeriment  l’Ajuntament  podrà,  si  s’escau,  requerir  l’autoliquidació  de  la
corresponent taxa, sense menyscapte de procedir-ne a la liquidació provisional quan aquesta sigui exigible,
sense el pagament de la qual no es legalitzarà l’activitat.
Les sol·licituds de llicència o la comunicació prèvia haurà de formular-se abans de l’obertura i posada en
funcionament dels establiments o de les instal·lacions de què es tracti.

Article 5  Subjecte passiu

Són subjectes passius de les taxes,  en concepte de contribuents les persones naturals o jurídiques, i  les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, peticionàries de les llicències i/o tràmits
administratius gravades per aquesta ordenança, o que en resultin beneficiades.
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.
Seran responsables  de les obligacions tributàries  derivades d’aquesta ordenança les persones físiques o
jurídiques a què es refereixen els articles 42 i 43 de la Llei general tributària.

Article 6  Tramitació i efectes

1. Per a la tramitació de les llicències, per a la tramitació dels supòsits sotmesos a comunicació prèvia, o per a
la tramitació dels altres procediments administratius a que fa referència aquesta Ordenança, els subjectes
passius estan obligats, prèviament, a autoliquidar la taxa corresponent, per a la qual cosa utilitzaran l’imprès
establert amb aquesta finalitat.
2. El pagament de les taxes regulades per aquesta ordenança fiscal no suposarà en cap cas la legalització de
l’exercici de l’activitat.
3.  Fins  a  la  data  en  què  s’adopti  l’acord  municipal  o  la  resolució  de  l'alcaldia  sobre  els  procediments
administratius que regula aquesta Ordenança, les persones interessades podran renunciar-hi expressament, i
llavors els drets liquidables quedarien reduïts al 20% del que correspondria, si a la data de la renúncia no
s’haguessin  emès els informes tècnics necessaris per  a la resolució de l’expedient.  En els casos en què
aquests informes ja s’haguessin emès a la data de la renúncia, es liquidarà el 80% de l’import de la taxa que
correspongui.
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Article 7. Moment de la meritació de la taxa

Els  drets  es  liquidaran d’acord  amb l’ordenança vigent,  el  dia  que es  formuli  la  sol·licitud  de llicència  o
autorització,  es  presenti  l’escrit  de  comunicació  o  s'iniciïn  alguns  dels  tràmits  administratius  que  regula
aquesta Ordenança.

Article 8.  Càlcul de la quota de la taxa

1. Les tarifes que s'han d'aplicar per obtenir la quota de la taxa, són les que es detallen en el quadre següent,
en funció de la classificació de l'activitat, d'acord a la Llei 20/2009, a la Llei 11/2009 i l’Ordenança municipal
reguladora de la intervenció administrativa de les activitats sense incidència ambiental, del tipus de tramitació
administrativa i de la seva superfície construïda.

Classificació
d'Activitats

Quota mínima (Qm) Correcció en funció de la superfície (Ts) Quota màxima
de la taxa (Qmax)

Superfície
mínima (Smin).

Valor

Fracció per sup.(Fs )
Valor (Vs )

Règim de comunicació en activitats sense incidència ambiental o innòcues o de baix risc o altres 
activitats regulades per altres normes sectorials

Fins a 75 m2 431,95 €Per cada 50 m2 o fracció
que superi la sup mín. 54,00 € 2.159,95 €

Règim de comunicació en activitats sense incidència ambiental o innòcues o de baix risc , en 
l’àmbit Pincat

Fins a 75 m2 108,00 €Per cada 50 m2 o fracció
que superi la sup mín. 13,50 € 540,00 €

Règim de llicència en activitats sense incidència ambiental
Fins a 75 m2 540,00 €Per  cada 50 m2o fracció

que superi la sup mín. 54,00 € 2.159,95 €
Règim de comunicació en activitats de baixa incidència ambiental (annex III de la llei 20/2009) i en
activitats incloses a la llei 11/2009, així com avaluació de condicions de protecció contra incendis.

Fins 75 m2 702,00 €Per cada 50 m2 o fracció
que superi la sup mín. 54,00 € 2.159,95 €

Règim de comunicació en activitats de baixa incidència ambiental (annex III de la llei 20/2009) i en
activitats incloses a la llei 11/2009, així com avaluació de condicions de protecció contra incendis, 
en l’ambit Pincat.

Fins 75 m2 175,50 €Per cada 50 m2 o fracció
que superi la sup mín. 13,50 € 540,00 €

Llicències ambientals amb activitats d'incidència ambiental moderada (annex II de la llei 20/2009) 
Fins a 100 m2 1.234,15 €Per cada 100 m2 o fracció

que superi la sup mín. 135,00 € 5.662,05 €
Llicències d’activitats recreatives ordinàries incloses a la llei 11/2009 o altres llicències municipals
d’activitats regulades per altres normes sectorials.

Fins a 100 m2 972,00 €Per cada 100 m2 o fracció
que superi la sup mín. 135,00 € 5.399,90 €

Nota: Les superfícies a que es refereix aquesta taula són superfícies construïdes. (en cas que no existeixi
edificació es computarà la superfície ocupada)

2. Càlcul de la quota, s'obtè mitjançant el càlcul dels següents polinomis:

a) Si la superfície de l'establiment que alberga l'activitat és igual o inferior a la superfície mínima de la taula
anterior (Smin) el càlcul de la quota de la taxa serà el següent:

Q = Qm 

b) Si la superfície de l'establiment que alberga l'activitat és superior a la superfície mínima de la taula anterior
(Smin) el càlcul de la quota de la taxa serà el següent:
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Q = ( Qm + Ts ) x Fc

On,
Q= quota de la taxa, calculada en euros.
Fc= factor corrector en funció de l'activitat o ús, éssent O,7 per a les activitats o usos de ramaderia i 1,0 per a
la resta.
Sreal= superfície construïda total de l'establiment que alberga l'activitat.
Ts= correcció del càlcul de la quota de la taxa en funció de la superfície construïda de l'establiment que
alberga l'activitat. 

Es calcula mitjançant el polinomi següent:
Ts =  n x Vs 

on,
En activitats sense o de baixa incidència ambiental o en activitats regulades per la Llei 11/2009 i tramitades 
en règim de comunicació

n= ( Sreal– Smin) / 100

En activitats de moderada incidència ambiental o en activitats regulades per la Llei 11/2009 i tramitades en 
règim de llicència:

n= (Sreal – Smin) / 50

el valor de n per tal de ser aplicat a la formula del càlcul de la quota de la taxa s'arrodonirà per excés al
nombre sencer immediatament superior.

c) La quota a liquidar serà l'import obtingut (Q) sempre que no sigui superior a la quota màxima establerta a la
taula anterior. En aquest cas s'aplicarà aquesta quota màxima (Qmax). Si la quota a liquidar fos inferior a la
quota mínima (Qm) establerta a la taula anterior, s’aplicarà aquesta(Qm). 

d) El càlcul de la quota de la taxa per a la tramitació administrativa de llicències ambientals de parcs eòlics es
calcularà d'acord als paràmetres següents:
 - La quota mínima (Q m-eòlic)serà de 16.199,75 €, i aquesta s'aplicarà per a parcs eòlics de fins a 5 MW de
potència nominal de generació elèctrica
 -  Per a parcs eòlics de més de 5 MW de potència nominal  de generació elèctrica, s'aplicarà el  següent
polinomi per tal de calcular la quota de la taxa, amb un màxim de 53.999,15 €:

Q = Qm-eòlic+ ((Potència en MW – 5) x 385)

3. Les tarifes per altres tràmits administratius també regulats en aquesta Ordenança, seran les següents:
1. Controls inicials i/o periòdics de les activitats:

 inclosos a l’annex II de la llei 20/2009: 89,60 €
 inclosos a l’annex III de la llei 20/2009: 89,60 €
 inclosos a la Llei 11/2009: 89,60 €

2. Revisió de la llicència ambiental de les activitats:
 incloses a l’annex II: 143,75 €

3. Adequació d’activitats amb o sense llicència prèvia vigent:
 incloses a l’annex II de la llei 20/2009: 143,75 €

4. Validacions de plans de dejeccions ramaderes d’activitats incloses a l’annex III de la Llei 
20/2009 i normativa de aplicable: 311,25 €

5. Autorització administrativa de l'activitat temporal de circ i instal·lació d'atraccions infantils
(firaires): 108,00€

6. Tramitació de la comunicació sanitària per a la venda i/o elaboració de productes càrnics
: 54,00 €

7. Segones i/o posteriors inspeccions extraordinàries en activitats en què per motius no jus-
tificats atribuïbles a l'interessat es requereixi realitzar més d'una inspecció de comprova-
ció, verificació de mesures correctores exigides, control mediambiental (per cada actua-
ció addicional): 64,80 €

8. Tramitació de l’expedient de canvi de nom o titularitat d’un establiment: 277,15 €
9. Tramitació de l’activitat d’habitatge d’ús turístic: 90,00 €, per cada habitatge
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Article 9 .- Exempcions i bonificacions

1. Es fixen les exempcions següents, sens perjudici de l’obligació de proveir-se, si s’escau, de l’oportuna llicèn-
cia o d'haver realitzat la preceptiva comunicació:
a) Trasllats determinats per expropiació municipal.
b) Les fundacions i associacions de caràcter benèfic o declarades d’utilitat pública i les associacions sense
ànim de lucre, degudament inscrites als registres oficials corresponents.
2. Es fixen les bonificacions següents:
a) Si l’activitat per exercir fos inferior a un període d’un any, la quantitat de la taxa serà el 50% de la que cor -
respongués en aplicació d’allò que estableix aquesta ordenança. Aquesta bonificació no s'aplicarà a les auto-
ritzacions temporals de circs i atraccions infantils.

b) Tindran bonificació del 50% aquelles modificacions no substancials del local o de l’activitat on s’exerceix,
previ informe tècnic municipal favorable, sempre que no suposin modificació de la superfície de l’establiment.

c) Gaudiran d’una bonificació del 40 % de la quota tributària les activitats de nova creació que s’instal·lin al
municipi i compleixin totes les condicions següents:
- Que el subjecte passiu durant els darrers 24 mesos hagi estat al menys 18 mesos en situació d’atur. Si el
subjecte passiu és una persona jurídica, hauran d’acreditar aquesta condició més del 50 % del socis o partí -
cips.
- Que el subjecte passiu no disposi de béns patrimonials diferents de l’habitatge habitual amb un valor cadas-
tral superior a 55.000 €. Si el subjecte passiu és una persona jurídica, hauran d’acreditar aquesta condició
més del 50 % del socis o partícips.
- Que la superfície construïda del local no superi els 150 m2.
- Que no s’hagi aplicat alguna de les tarifes específiques de l’àmbit Pincat per al càlcul de la taxa.

3. L’interessat haurà de presentar la sol·licitud d’exempció o bonificació, i haurà d’aportar la documentació
pertinent que justifiqui el seu dret.

4. Una vegada aplicades les bonificacions, la quota resultant no podrà ser inferior a les quotes mínimes esta-
blertes per l’article 8 d’aquesta Ordenança. Això no obstant, la quota mínima per als supòsits que determina el
núm. 2 del present article serà el 50 per cent de la que correspongui d'entre les establertes per l’article 8
d’aquesta Ordenança.

5. L’atorgament de les bonificacions i exempcions resta condicionat a què:
a) El subjecte passiu estigui al corrent en les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Tortosa. 
b) La ubicació de l’activitat no es trobi a edificis fora d’ordenació o no legalitzats.

Disposició final

La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor  el  dia següent  al  de la publicació al  BOPT de la seva
aprovació definitiva, i se’n mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.

Diligències
La modificació d’aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en data 1 d’octubre de 2018,
publicat l’acord provisional al BOP núm. 193, de data 8 d’octubre de 2018, i l’acord definitiu al BOP núm. 233, de
data 5 de desembre de 2018.

La modificació d’aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en data 8 de juny de 2020, publicat
l’acord provisional al BOPT inserció núm. 2020-03660, de data 22 de juny de 2020, i l’acord definitiu al BOPT
inserció núm. 2020-05763, de data 20 d’agost de 2020.

El secretari accidental
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