ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. TAXA PER LA TRAMITACIÓ
D’AUTORITZACIONS AMBIENTALS, LLICÈNCIES AMBIENTALS I
ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA

Article 1r. Fonament i naturalesa
Fent 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 modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i de conformitat amb
allò que disposen en els articles 20 a 27 del RDL 2/2004, de 5 de març, text
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i en aplicació d’allò que
resulti vigent de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació del servei de tramitació de llicències sotmeses
al règim d’autorització i llicència ambiental i per la intervenció administrativa en
activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, que s'ha de regir per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò que disposa
l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2n. 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
Riudoms s’ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses
conferides als ajuntaments per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, per la normativa reguladora de la
prevenció i control ambiental de les activitats, per la normativa reguladora
dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de
normativa general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen
potestats d’intervenció i control de les activitats dels ciutadans i les
empreses.
2. Concretament, consisteix el fet imposable de la taxa la tramitació dels
procediments que s’especifiquen a les tarifes contingudes a l’article 5è.
3. A aquest efecte, s'ha de considerar implantació d’activitats:
a) La primera instal·lació de l'establiment per començar les seves activitats.
b) La variació o ampliació de l'activitat duta a terme en l'establiment, encara
que el titular sigui el mateix.
c) L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que s'hi realitzi i que
afecti les condicions que s'assenyalen a la normativa que li sigui
d’aplicació, motiu pel qual se n'ha d'exigir una nova verificació i
comprovació.

4. S'ha de considerar com a establiment qualsevol edificació habitable, estigui
o no oberta al públic, que no es destini exclusivament a habitatge i que:
a) Es destini a l'exercici d'alguna activitat empresarial fabril, artesana, de la
construcció, comercial i de serveis.
b) Es destini a local o magatzem que serveixin d’ajut o complement al
principal o que hi tinguin relació de manera directa, de forma que els
proporcionin beneficis o profits com, per exemple, seus socials,
agències, delegacions o sucursals d'entitats jurídiques, escriptoris,
oficines, despatxos o estudis, magatzems.

Article 3r. Subjecte passiu
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, o les que
estiguin obligades a la sol·licitud d’autorització o llicència ambiental, o a
comunicar-ne l’obertura prèvia, com a titulars d’activitats i/o instal·lacions en els
quals es produeixi algun dels fets següents:






Primera instal·lació.
Trasllat de local.
Canvi o ampliació d’activitat.
Traspàs de negocis i canvis de titularitat.
Qualsevol altra forma d’obertura d’establiments i exercici d’activitats
comercials i industrials.

Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42.1.a i
42.1.b de la Llei General Tributària.
2. 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 43.1
de la Llei General Tributària.

Article 5è. Quota tributària
La quota tributària de la taxa serà la resultant d’aplicar les tarifes per a la
tramitació dels procediments referents a:
Activitats en el règim d’autorització ambiental

L’import de les tarifes de les activitats considerades en el règim d’autorització
ambiental serà el resultat d’afegir a l’import fix de 600 € el resultat del càlcul
que li sigui d’aplicació d’acord amb els punts següents:
1. Per superfície construïda, o per superfície total ocupada per l'activitat si es
desenvolupen a l'aire lliure, en m2:
Superfície
S ≤ 300
300
< S ≤ 700
700
< S ≤ 1.500
1.500 < S ≤ 3.000
3.000 < S ≤ 4.500
Per cada 1000 m2 o fracció que excedeixi de 4.500 m2
2. Activitats agroindustrials i ramaderes :

1.709,00 €
2.243,00 €
4.806,50 €
7.797,00 €
25.634,50 €
2.029,00 €
4.000,00 €

Activitats en el règim de llicències ambientals
1. L’import de les tarifes de les activitats considerades en el règim de llicències
ambientals que precisen del tràmit a l’OTAC (Oficina Tècnica Ambiental
Comarcal) serà el resultat d’afegir a l’import fix de 600 € el resultat del càlcul
que li sigui d’aplicació d’acord amb els punts següent:
1.1. Per superfície construïda, o per superfície total ocupada per l'activitat si
es desenvolupen a l'aire lliure, en m2:
Superfície
S ≤ 300
1.335,00 €
300
< S ≤ 700
2.029,00 €
700
< S ≤ 1.500
4.005,00 €
1.500 < S ≤ 3.000
6.675,50 €
3.000 < S ≤ 4.500
20.027,00 €
Per cada 1000 m2 o fracció que excedeixi de 4.500 m2 1.335,00 €
1.2. Estacions de servei o unitats de subministrament de carburant, segons
capacitat total dels dipòsits, per litre:
0,54 €
1.3. Activitats agroindustrials i ramaderes:

2.500,00 €

1.4. Aparcaments lligats a una activitat econòmica, segons el número de
places, n:
Núm. Places
0
< n
15
< n
30
< n
60
< n
n

≤
≤
≤
≤
>

15
30
60
120
120

1.258,10 €
2.101,63 €
3.711,05 €
6.387,10 €
12.651,73 €

1.5. Aparcaments en edificis destinats a l’ús residencial, segons el número
de places, n:
Núm. Places
0
< n
25
< n
50
< n
100
< n
n

≤
≤
≤
≤
>

25
50
100
200
200

913,10 €
1.756,63 €
3.366,05 €
3.991,65 €
7.983,88 €

1.6. Establiments d’ús comercial, segons superfície construïda, o per
superfície total ocupada per l'activitat, si es desenvolupen a l'aire lliure,
en m2:
2.500 < S
S

≤
>

3.500
3.500

40.588,00 €
67.290,50 €

1.7. Activitats dedicades a la producció d’energia elèctrica, per kW de
potència:
Fins a 200 kW
Entre els 201 i 1000 kW
A partir de 1.001 kW

30 €/kW
20 €/kW
5 €/kW

2. L’import de les tarifes de les activitats considerades en el règim de llicències
ambientals que precisen del tràmit al Consell Comarcal serà el resultat
d’afegir a l’import fix de 600 € el resultat del càlcul que li sigui d’aplicació
d’acord amb els punts següents:
2.1. Per superfície construïda, o per superfície total ocupada per l'activitat si
es desenvolupen a l'aire lliure, en m2:
Superfície
S ≤ 300
300
< S ≤ 700
700
< S ≤ 1.500
1.500 < S ≤ 3.000
3.000 < S ≤ 4.500
Per cada 1000 m2 o fracció que excedeixi de 4.500 m2

1.335,00 €
2.029,00 €
4.005,00 €
6.675,50 €
20.027,00 €
1.335,00 €

2.2. Estacions de servei o unitats de subministrament de carburant, segons
capacitat total dels dipòsits, per litre:
0,54 €
2.3. Activitats agroindustrials i ramaderes:

2.500,00 €

2.4. Aparcaments lligats a una activitat econòmica, segons el número de
places, n:

Núm. Places
0
< n
15
< n
30
< n
60
< n
n

≤
≤
≤
≤
>

15
30
60
120
120

1.258,10 €
2.101,63 €
3.711,05 €
6.387,10 €
12.651,73 €

2.5. Aparcaments en edificis destinats a l’ús residencial, segons el número
de places, n:
Núm. Places
0
< n
25
< n
50
< n
100
< n
n

≤
≤
≤
≤
>

25
50
100
200
200

913,10 €
1.756,63 €
3.366,05 €
3.991,65 €
7.983,88 €

2.6. Establiments d’ús comercial, segons superfície construïda, o per
superfície total ocupada per l'activitat, si es desenvolupen a l'aire lliure,
en m2:
2.500 < S
S

≤
>

3.500
3.500

40.588,00 €
67.290,50 €

2.7. Activitats dedicades a la producció d’energia elèctrica, per kW de
potència:
Fins a 200 kW
Entre els 201 i 1000 kW
A partir de 1.001 kW

30 €/kW
20 €/kW
5 €/kW

Activitats en el règim de comunicació prèvia
L’import de les tarifes de les activitats considerades en el règim de comunicació
prèvia per l’obertura d’establiments o implantació d’activitats de baixa i nul·la
incidència ambiental serà el resultat d’afegir a l’import fix de 150 € el resultat
del càlcul que li sigui d’aplicació d’acord amb els punts següents:
1. Per superfície objecte de l’activitat. El tipus de gravamen que cal aplicar
sobre la base serà per cada m2 o fracció:
Els primers 100 m2 ...............................
Els següents m2 entre 101 i 300 ..........
Els següents m2 entre 301 i 1.000 .......
Els següents m2 a partir de 1.001 .......

1,85 €/m2
1,29 €/m2
0,82 €/m2
0,52 €/m2

2. Aparcaments lligats a una activitat econòmica, segons el número de places,
n:

Núm. Places
0
< n
15
< n
30
< n
60
< n
n

≤
≤
≤
≤
>

15
30
60
120
120

1.094,00 €
1.827,50 €
3.227,00 €
5.554,00 €
11.001,50 €

3. Aparcaments en edificis destinats a l’ús residencial, segons el número de
places, n:
Núm. Places
0
< n
25
< n
50
< n
100
< n
n

≤
≤
≤
≤
>

25
50
100
200
200

794,00 €
1.527,50 €
2.927,00 €
3.471,00 €
6.942,50 €

4. Establiments d’ús comercial, segons superfície construïda, o per superfície
total ocupada per l'activitat, si es desenvolupen a l'aire lliure, en m2:
Superfície
0
<
400
<
800
<
1.500 <

S
S
S
S

≤
≤
≤
≤

400
800
1.500
2.500

1.500,00 €
3.471,00 €
6.942,50 €
13.671,50 €

5. Locals o establiments destinats a usos d’oficines, sanitaris,educatius,
culturals i religiosos, a partir de 500 m2, segons superfície construïda, o per
superfície total ocupada per l'activitat, si es desenvolupen a l'aire lliure, en
m2:
Superfície
500
< S
1.500 < S
S

≤
≤
>

1.500
3.000
3.000

6. Activitats agroindustrials i ramaderes:

1.377,50 €
2.082,50 €
3.370,25 €
1.000,00 €

7. Activitats dedicades a la producció d’energia elèctrica, per kW de potència:
Fins a 200 kW

30 €/kW

Activitats recreatives
Activitats recreatives, d'acord amb la següent distinció:
1. Bars musicals, discoteques, sales de festes o de ball, bingos i similars per
superfície construïda, o per superfície total ocupada per l'activitat si es
desenvolupen a l'aire lliure, en m2:

Superfície
200
500

S
< S
< S
S

≤
≤
≤
>

200
500
1.000
1.000

2.243,00 €
4.486,00 €
11.215,00 €
22.430,00 €

En cas d’aforament superior a 1.000 persones, en lloc de calcular la taxa
segons m2 de superfície, s’aplicarà una quota de:
37.383,50 €
2. Salons recreatius i esportius, cinemes, teatres, restaurants, cafès, bars i
similars per superfície construïda, o per superfície total ocupada per
l'activitat si es desenvolupen a l'aire lliure, en m2:
Superfície
100
200
500
1.000

<
<
<
<

S
S
S
S
S
S

≤
≤
≤
≤
≤
>

100
200
500
1.000
2.000
2.000

694,00 €
1.014,50 €
2.349,50 €
3.417,50 €
5.447,36 €
6.889,00 €

Altres conceptes subjectes a tarifa:
1. Estan subjectes a aquesta tarifa les activitats que disposin d’autorització o
llicència ambiental, i aquelles que hagin efectuat el tràmit de comunicació
prèvia, que tinguin en les seves instal·lacions maquinària, motors, aparells o
altres instal·lacions industrials. La seva aplicació és compatible amb la de la
Tarifa General, o qualsevulla altra tarifa especial del present article.
1.1. Maquinària, aparells o instal·lacions elèctriques d'ús industrial o
comercial:



Base imposable:
la potència total instal·lada expressada en kW.
Tipus de gravamen: 1,50€ per cada kW o fracció.

1.2. Sitges, dipòsits, tancs i semblants:



Base imposable:
el seu volum expressat en m3
Tipus de gravamen:
o Fins a 100 m3 de volum:
2,40 € m3 o fracció
o Excés sobre 100 m3:
0,15 € m3 o fracció

1.3. Màquines o instal·lacions no compreses en els punts anteriors:



Base imposable:
el número de màquines o instal·lacions.
Tipus de gravamen: 6,01 € per cada màquina o instal·lació.

1.4. Instal·lació d’antenes de telefonia mòbil: 3.000,00 €

2. Activitats destinades a l'extracció d'àrids, classificació, o moviments de
terres amb finalitat econòmica:


20,00 x Superfície de la finca on es realitzi l’activitat x 0,015 €, amb un
mínim de 4.000,00 €.



Per tal de verificar el compliment de la reglamentació d’extracció d’àrids,
es realitzaran visites d’inspecció tècnica trimestralment a raó de 200,00
€ cadascuna.



Les llicències que es concedeixin per aquesta activitat tindran una
vigència màxima de tres anys.

3. Comerços minoristes de carn fresca i derivats:

60 €

4. Visites d’inspecció per tal de comprovar que les instal·lacions s’han executat
d’acord amb la documentació presentada en el tràmit de comunicació
prèvia:




Primera visita:
A partir de la segona visita:
Altres visites d’inspecció per
a la comprovació de dades

150 €
100 €
100 €

5. En el cas d’activitats que ja disposin de la corresponent autorització
ambiental, llicència ambiental o resolució del procediment de comunicació
prèvia, i siguin objecte tant de canvi substancial com no substancial del seu
contingut, d’acord amb la normativa ambiental d’aplicació, es liquidarà el
75% de l’import de la taxa en cada cas.
6. Informe urbanístic per a l’acreditació de la compatibilitat de l’activitat amb el
planejament urbanístic:
150 €
7. Els canvis de titularitat tributaran un 50% de les quotes que resultin de
l'aplicació de les tarifes de l'article anterior, excepte en els casos següents:
a. De successió familiar entre cònjuges i entre descendents i ascendents,
els quals tributaran un 25% de les quotes esmentades.
b. En el cas de modificació de la titularitat per constitució d’una societat
mercantil, sense variació dels membres que integren l’activitat en
qüestió, tributaran un 25% de les quotes esmentades.
8. El control inicial o periòdic de les activitats sotmeses al règim d’autorització
ambiental, llicència ambiental o règim de comunicació prèvia, incloses als
annexos del Decret 136/99, de desplegament de la Llei 3/1998 de la IIAA,
tributaran el 20% de la taxa que s’hauria de liquidar si es tractés de la

tramitació del procediment de llicència ambiental, d’autorització ambiental, o
comprovació de la comunicació prèvia.

Article 6è. Liquidació i ingrés
1. El pagament de la taxa que es regula en aquesta ordenança no pressuposa
en cap cas la concessió de l’autorització o llicència ambiental, o la resolució
de la comunicació prèvia.
2. Si la resolució de l’autorització ambiental, de la llicència ambiental o de la
comunicació prèvia fos desfavorable:



Si l’establiment hagués estat obert:
Si l’establiment no hagués estat obert:

es liquida el 50% de la quota
es liquida el 10% de la quota

3. Si l’expedient és declarat caducat per part de l’Ajuntament, la taxa a liquidar
seria:



Si l’establiment hagués estat obert:
Si l’establiment no hagués estat obert:

es liquida el 60% de la quota
es liquida el 25% de la quota

4. Si es produeix renúncia o desistiment per part del contribuent amb caràcter
previ a la resolució del procediment haurà de distingir-se igualment entre:



Si l’establiment hagués estat obert:
Si l’establiment no hagués estat obert:

es liquida el 60% de la quota
es liquida el 25% de la quota

5. Per als casos previstos en els apartats 2, 3, i 4 d’aquest article els
percentatges s’entenen sempre a aplicar sobre la quota resultant de
l’aplicació de les tarifes previstes a l’article 5 d’aquesta ordenança vigent en
el moment de la denegació, desistiment o renúncia.
En aquests casos els interessats podran sol·licitar la devolució de la diferència
ingressada en excés.

Article 7è. Exempcions i bonificacions
No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les establertes per llei.

Article 8è. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat
municipal que constitueix el fet imposable. A aquest efecte, s'ha de
considerar iniciada l'activitat esmentada en la data de presentació de la
sol·licitud d’autorització o llicència ambiental, o comunicació prèvia d’inici

d’activitat, si el subjecte passiu la formula expressament. Es podrà exigir
prèviament un dipòsit per l’import total o parcial.
2. Quan l'obertura s'hagi realitzat sense haver sol·licitat l’autorització o la
llicència ambiental, o sense haver efectuat la comunicació prèvia d’inici
d’activitat, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l'activitat municipal
que porti a determinar si l’activitat i/o instal·lació reuneix o no les condicions
exigibles, amb independència de l'inici de l'expedient administratiu que es
pugui instruir per a la regularització de la seva situació o decretar-ne el
tancament en el cas que no fos autoritzable. En aquest cas no es tramitarà
l’expedient sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no estarà afectada de cap
manera per la denegació de l’autorització o de la llicència ambiental, o la
resolució desfavorable de la comunicació prèvia o per la seva aprovació
supeditada a la modificació de les condicions de l'activitat i/o instal·lació, ni
per la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit
l’autorització o la llicència ambiental, o se li ha resolt favorablement la
comunicació prèvia d’inici d’activitat.

Article 9è. Declaració
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una autorització o una llicència
ambiental presentaran, prèviament, en el Registre General, la sol·licitud
corresponent, on especificaran l'activitat o activitats que es realitzaran en el
local, juntament amb el projecte tècnic, si s’escau, hi adjuntaran el contracte
de lloguer o el títol d'adquisició del local, i el rebut de l'Impost sobre Béns
Immobles, o justificant de la presentació de la declaració d'alta, i altra
documentació prevista a la normativa legal vigent.
Les persones interessades en la implantació d’una activitat de baixa o nul·la
incidència ambiental, presentaran prèviament, en el Registre General, la
comunicació prèvia d’inici d’activitat, on especificaran l'activitat o activitats
que es realitzaran en el local, juntament el projecte tècnic, si s’escau, hi
adjuntaran el contracte de lloguer o el títol d'adquisició del local, i el rebut
de l'Impost sobre Béns Immobles, o justificant de la presentació de la
declaració d'alta.
2. Si després d'haver estat formulada la sol·licitud d’autorització o de llicència
ambiental, o haver formulat la comunicació prèvia d’inici d’activitat es variés
o s'ampliés l'activitat que es desenvolupa en l'establiment, o se'n alteren les
condicions projectades o bé se'n ampliava el local previst inicialment,
aquestes modificacions s'han de notificar a l'administració municipal amb el
mateix detall i el mateix abast que s'exigeixen en la declaració prevista en
el número anterior.

Article 10è. Liquidació i ingrés

1. L’Ajuntament podrà exigir liquidació provisional de la taxa en el moment de
presentar la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient d’autorització
ambiental, llicència ambiental o comunicació prèvia. L’Ajuntament aprovarà
la corresponent liquidació definitiva en el moment en què s’adopti l’acord de
resolució del procediment corresponent.
2. En circumstàncies discrecionals apreciades per l’Ajuntament, podrà ajornarse el pagament, mitjançant garantia solidària d’una entitat financera.

Article 11è. Vigència de les llicències
1. Les llicències concedides caducaran:
a) Si als sis mesos d'haver-se concedit l'establiment o local no s'hagués
obert al públic, llevat d'aquells casos que per part de la Corporació, i a
petició de l'interessat, s'hagués concedit una pròrroga de la llicència,
d'acord amb l'informe tècnic preceptiu favorable.
b) Si un cop iniciada l'activitat l'establiment o local roman tancat
ininterrompudament durant sis mesos.
2. Aquest Ajuntament es reserva la facultat que li atorguen les disposicions
vigents de denegar, i si correspon, retirar, les llicències als establiment o
locals que no reuneixin les condicions exigides per la Llei 3/1998, de 27 de
febrer i el Decret 136/1999, de 18 de maig, que regulen la intervenció
integral de l’administració ambiental.

Article 12è. 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'ha d'ajustar a allò que disposen els
articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de la Província i s'ha d'aplicar a partir d’aquell dia. Pel que en fa a la
vigència hi romandrà fins a la seva modificació o derogació expresses.

Diligència
Per a fer constar que la present Ordenança, que consta de 12 articles, va estar
aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 25 d'octubre de 1989, i

modificada per acord plenari de 22 de desembre de 2011, que en va fer
l’aprovació definitiva.

Riudoms, 19 de desembre de 2012
Vist i plau
L'alcalde,

La secretària interventora,

Josep M. Cruset Domènech

Marta Cuesta García

