
Ordenança fiscal NÚMERO 16

REGULADORA DE LA TAXA PER AUTORITZACIONS I LLICÈNCIES AMBIENTALS,
LLICÈNCIES MUNICIPALS D'ACTIVITATS, D'ACTIVITATS INNÒCUES I ALTRES SERVEIS

COMPLEMENTARIS

Article 1.-  Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 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 es disposa en els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
autoritzacions  i  llicències  ambientals,  llicències  municipals  d’activitats,  llicències
municipals  d’activitats   innòcues  i  altres  serveis  complementaris,   que  es  regirà  per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de
l’esmentada Llei 39/1988.

Article 2.-  Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrati-
va, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal.lacions que es desenvolu-
pin o realitzin en el terme municipal de les Borges Blanques s’ajusten al marc normatiu
integrat  per:  la Directiva96/61/CE del  Consell,  de 24 de desembre de 1996 (DOCE
núm. L 257/26, de 10-10-96), la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral
de l’administració ambiental (en endavant LIIA), el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la LIIA, el Decret 175/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

2.  Concretament,  constitueix el  fet  imposable de la taxa la prestació dels serveis que
s’especifiquen a les tarifes detallades a l’article 5 d’aquesta ordenança.

Article 3.-  Subjecte passiu

Són sujectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
35 de la Llei general  tributària, titulars de l’activitat que hom pretén desenvolupar o, si s’escau, que es
desenvolupi en qualsevol establiment industrial o mercantil.
 
Article 4.-  Responsables

1.  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.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 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. - Quota tributària

La quota tributària a exigir per l’expedició de la llicència d’obertura d’establiment es determina, d’acord amb
les següents tarifes:



Règim  administratiu
de l’expedient

Nova
implantació

Canvi
substancial

Canvi  no
substancial

Canvi
titular

Revisió
periòdica

Autorització  ambiental
(annex I de la LIIAA) 126,00 €     126,00 € 105,00 € 105,00 € 125,00 €

Llicència  ambiental
(annex II de la LIIAA) 312,00 € 312,00 € 105,00 € 105,00 € 310,00 €

Règim de comunicació
ambiental (annex III de
la LIIAA)

247,00 € 247,00 € 105,00 € 105,00 € 244,00 €

Règim de comunicació
innòcues 

Més de 100 m2 ocupació

Fins a 100 m2 ocupació

    

   247,00 €     247,00 €     105,00 € 105,00 €

   125,00 €     125,00 €       50,00 €    50,00 €

Acta  de  comprovació
efectuada  pels  tècnics
municipals

   126,00 €     126,00 €     126,00 €   126,00
€

Canvi d’annexe    105,00 €     105,00 €     105,00 €   105,00
€

Article 6.-  Exempcions i bonificacions

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa tret d’aquells casos
que es considerin d’interès social.

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. 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 l’article 2 d’aquesta Ordenança, la taxa s’acreditarà quan
s’iniciï efectivament l’activitat municipal que constitueix el fet imposable.

3. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir,  no estarà afectada de cap manera la
denegació de la llicència sol.licitada o per la seva concessió supeditada a la modificació
de  les  condicions  de  l’establiment  ni  per  la  renúncia  o  desistiment  del  sol.licitant
després que se li ha concedit la llicència.

Article 8. - Normes de gestió

Les persones interessades en realitzar  una activitat  o  instal.lació  presentaran,  prèviament,  en el  registre
general, la sol.licitud corresponent, on especificaran l’activitat o activitats que es realitzaran i adjuntaran la
documentació tècnica adient.



Article 9. - Liquidació i ingrés

Quan ha acabat l’activitat municipal i s’ha dictat la resolució municipal que procedeixi so-
bre l’activitat i/o instal.lació, es practicarà la liquidació corresponent per la taxa, que es no-
tificarà al subjecte passiu per al seu ingrés directe a les arques municipals fent servir els
mitjans de pagament i els terminis que fixa el Reglament general de recaptació.

Article 10.- Infraccions i sancions

En  tot  allò  relatiu  a  la  qualificació  d’infraccions  tributàries  i  a  les  sancions  que  els
correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la
Llei general tributària.

Anna Gallart Oró, secretària de l’Ajuntament de Les Borges Blanques,

CERTIFICO :

Que la present ordenança ha estat publicada íntegrament al BOP de Lleida número 182 del dia 30-12-2008

Que la  darrera  modificació  d’aquesta Ordenança fiscal  ha estat  aprovada pel  Ple en
sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2013, entra en vigor, prèvia publicació íntegra,
el dia 1 de gener de 2014, i  continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

I per què així consti, expedeixo el present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.

Les Borges Blanques, 31 de desembre de 2018

Vist i plau
L’Alcalde

Enric Mir i Pifarré
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