
Núm. T-8
Taxa per la tramitació de l’autorització ambiental o substantiva prevista per la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre

Article 1r  Fonaments
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  RDL, sobre la base del que disposa la  Llei  20/2009, del 4 de desembre de 
prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats,  els  drets  i  les  taxes  per  la  tramitació  municipal  de  les  
autoritzacions ambientals o substantives les regula aquesta ordenança.

Article 2n
Serà objecte d’aquesta exacció la prestació per part de l’Ajuntament dels serveis tècnics i administratius que 
resulten  de  les  sol·licituds  de  les  autoritzacions  ambientals  o  substantives  que  concedeix  la  Generalitat,  
segons  el  procediment  establert  per  l’article  12 i  següents  de  la  Llei  20/2009,  del  4  de  desembre  de  
prevenció i control ambiental de les activitats, de què han d’estar proveïts els establiments o locals on es  
desenvolupi qualsevol de les activitats previstes per l’annex I.1, I.2 i I.3 de la Llei 20/2009.
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  autoritzacions  ambientals  o  
substantives de les activitats compreses en els apartats anteriors i que siguin exigibles conforme a la Llei  
20/2009 i demés legislació aplicable.

Article 3r  Fet imposable
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 per l’article 12 i següents de la Llei 20/2009, per  
a la tramitació de les autoritzacions ambientals o substantives que concedeix la Generalitat de Catalunya, a 
què es troben sotmeses les activitats que es relacionen a l’annex I.1, I.2 i I.3 de la Llei 20/2009.
Constituiran el fet imposable, a efectes d’aquesta Ordenança, els casos següents:
a) Els establiments de primera instal·lació.
b) Els trasllats.
c) El canvi o l’ampliació d’activitat, amb relació a allò que ja està autoritzat.
d) Els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci que comportin nova tramitació municipal.
També  constitueix  el  fet  imposable  la  prestació  dels  serveis  tècnics  i  administratius  que  comportin  la 
realització de revisions, controls i adequació de les autoritzacions ambientals o substantives de les activitats  
incloses a l’annex I.1, I.2 i I.3 esmentats i que siguin exigibles conforme a la Llei 20/2009 i demés legislació  
aplicable.

Article 4t  Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les  
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·licitin o que resultin beneficiades o  
afectades per l’esmentada tramitació de l’autorització ambiental o substantiva.
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 5è
L’import de la taxa no podrà excedir, en conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de què es tracti.

Article 6è

1-. Per a la tramitació de les autoritzacions ambientals o substantives:

L’import  de  la  taxa  regulada  en  aquesta  ordenança  estarà  integrat  per  una  tarifa  única  irreductible  de 
1.353,00 euros per cada autorització tramitada.

2-. Altres actuacions:

a) Controls inicials i/o periòdics de les activitats: 83,50 €
b) Revisió de l’autorització ambiental de les activitats: 90,50 €
c) Adequació d’activitats amb o sense autorització prèvia vigent: 90,50 €

Article 7è
Aquesta taxa es meritarà quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es realitzarà o 
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tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

Article 8è  Autoliquidació
Per a la  tramitació de les autoritzacions ambientals o substantives objecte d’aquesta  taxa,  els subjectes  
passius estan obligats, prèviament, a autoliquidar la taxa, per a la qual cosa utilitzaran l’imprès establert amb 
aquest 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 
irreductible de la taxa.

Disposició final

La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014, i se’n mantindrà la vigència fins  
que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.

Diligència
La modificació d’aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en data 11 d’octubre de 2013, 
publicat l’acord provisional al BOP núm. 241, de data 19 d’octubre de 2013, i l’acord definitiu al BOP núm. 287,  
de data 14 de desembre de 2013.

El secretari accidental
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