TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

2018

ORDENANÇA 14

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS.

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 per l’article 57 de la Llei del Parlament de Catalunya 3/1998, de 27 de
febrer, de la Intervenció integral de l’administració ambiental, i a l’empara del previst als articles
57 i 20.4.i) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació del serveis d’intervenció integral
de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions, 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 Teià s’ajusten al marc normatiu integrat per: la Directiva 96/61/CE del
Consell, de 24 de setembre de 1996 (DOCE núm. L 257/26, de 10-10-1996), la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental (en endavant LIIA), la Llei del
Parlament de Catalunya 4/2004, d’1 de juliol, Reguladora del procés d’adequació de les activitats
d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, modificada per la Llei 12/2006, de 27 de
juliol, el Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (en endavant ROAS) i la Ordenança Reguladora de la Intervenció Integral de
l’Administració Municipal en les Activitats i Instal·lacions, publicada al Butlletí Oficial de la
Província núm.....
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
s’especifiquen a les tarifes contingudes a l’article 6 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.
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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 i a l’Ordenança General.
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.

Article 5
Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.

Article 6
Quota tributària
La quantitat de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:
a) Activitats incloses en l’Annex I de la Llei d’intervenció Integral en
l’Administració ambiental (LIIA)
b) Activitats incloses en l’Annex II de la LIIA
c) Activitats incloses a l’Annex III de la LIIA
d) Activitats inòqües

1.139,48 €
949,56 €
759,64 €
253,21 €

En els casos que a continuació es relacionen, la quota fixa a aplicar serà la prevista en aquest
apartat:
e) Les Entitats bancàries o financeres :per establiment
o sucursal
f) Les instal·lacions de dipòsits de G.L.P. i altres carburants
g) Benzineres
h) Superserveis i supermercats
j) - Antenes de telecomunicacions, estacions base de telefonia mòbil i
instal·lacions similars
- Per cada operador afegit a les anteriors (el 50% de la quota)

21.257,60 €
379,83 €
32.205,68 €
5.200,00 €
6.632,08 €
3.316,04 €

Els canvis de titularitat tributaran pel 50 per cent de la quota establerta.
Les legalitzacions d’activitats tributaran per les quotes establertes amb un increment del 50 per cent.
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En el cas que el sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a la concessió de la llicència, les
quotes que s’hauran de liquidar seran el 50 per cent de les fixades, sempre que l’activitat
municipal s’hagués iniciat efectivament.
La graduació de les quotes d’aquest epígraf s’aplicarà en funció de la qualificació de l’activitat,
efectuada d’acord amb la legislació vigent, pels Serveis Tècnics Municipals, per la Ponència
Tècnica Municipal o per la Comissió d’Indústries i Activitats Classificades.
Quan una activitat fos qualificada per dos o més conceptes dels assenyalats, és tributarà per
aquell al que li correspongui la quota més alta.
Les ampliacions d’activitats tributaran pel resultat d’aplicar el percentatge d’ampliació a les quotes
establertes segons la qualificació de l’activitat.
En aquelles activitats que per la seva naturalesa requereixin informes de Tècnics especialitzats,
que no puguin ésser emesos pels Serveis Tècnics Municipals, l’import de la taxa serà igual al
cost dels honoraris que facturi el tècnic competent d’acord amb les tarifes del Col·legi Oficial
corresponent, en el suposat que aquests honoraris fossin superiors a la resultant d’aplicar les
quotes establertes amb caràcter general.

Article 7
Acreditament
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.
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Article 8
Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà
d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà
al subjecte passiu, per al seu pagament.

Article 9
Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que
fa als annexos de la LIIA, 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 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. Aquesta previsió s’entén referida en tot cas als annexos I,
II. 1, II.2 i III del RIIA.
3. També s’hauran de considerar incorporades a la present ordenança les disposicions o
prescripcions derivades de la reglamentació que dicti la Generalitat de Catalunya en
desplegament de la LIIA, incloent-hi les normes, criteris o directrius formalitzades a través
d’annexos o nomenclàtors. Aquesta previsió s’entén referida, com a mínim, a tots els annexos i
nomenclàtors aprovats pel RIIA.
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Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 8 de novembre de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 de
desembre de 2007, 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.

NOTA.- Aquesta Ordenança núm. 14
de: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS
ha estat adaptada als diferents acords de modificació,
l’últim dels quals correspon a l’acord del Ple de data 27 d’octubre de 2009,
aixecat a definitiu amb data 6 de desembre de 2009.
Aquestes modificacions tindran efecte a partir de l’1 de gener de 2010.
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