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90 €

B

6. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació ambiental municipal
o de llur modificació substancial (annex III de la Llei 20/2009 de 4.12) o
significativa d’incendis
7. Procediment de comprovació de la comunicació de modificacions no
substancials de les activitats i instal·lacions sotmeses al règim de llicència
ambiental
8. Procediment de comprovació de la comunicació de modificacions no
substancials de les activitats i instal·lacions sotmeses al règim de comunicació
ambiental s’afegeix “o al règim de comunicació de la llei de facilitació de
l’activitat econòmica.”
9. On diu “Tramitació del procediment de comprovació de comunicacions
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5. Tramitació del procediment de llicència ambiental municipal o de llur modificació
substancial (annex II de la Llei 20/2009 de 4.12) o significativa d’incendis

700 €
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1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el
planejament urbanístic corresponent a activitats incloses en l’annex I de la Llei
20/2009 de 4.12
2. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el
planejament urbanístic corresponent a activitats incloses en l’annex II de la Llei
20/2009 de 4.12
3. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el
planejament urbanístic corresponent a activitats incloses en l’annex III de la Llei
20/2009 de 4.12
4. Informe municipal ambiental i de prevenció d’incendis en el procediment
d’autorització ambiental d’activitats classificades o de llur modificació substancial
o significativa d’incendis o revisió (annex I de la Llei 20/2009 de 4.12)

A

Departament d’Intervenció
Ref.: 2021/1/ICA
ANUNCI EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ACORD DEFINITIU DE MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
En compliment d’allò que disposen els articles 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local, i l’article 178 del Legislatiu
2/2003. De 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament de Castellbisbal en sessió plenària de data 22 de
febrer de 2021, va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 10,
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa en l’activitat
dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència , comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls
periòdics i les revisions periòdiques.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin
presentat reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han
esdevingut definitius:
PRIMER . Aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per la
prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses
a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i
pèls controls posteriors a l’ inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions
periòdiques, per tal d’adaptar el text de l’article 6, Quota tributària apartat A) a la normativa
vigent conforme al quadre següent:
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400 €
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d’obertura d’establiments o activitats de baix risc en locals superiors a 5.000 m 2 i
llurs ampliacions o modificacions significatives (Annex II o disp. adic. 7ena. Llei
16/2015 de 21.07)” es substitueix per “Tramitació del procediment de
comprovació de les comunicacions d’inici amb projecte tècnic d’activitats en
establiments de superfície construïda superior a 5.000,00 m2 i llurs ampliacions
o modificacions substancials o significatives d’incendis (annex Llei 18/2020 de
28.12)”
10. On diu “Tramitació del procediment de comprovació de comunicacions
d’obertura d’establiments o activitats de baix risc en locals iguals o inferiors a
5.000 m2 i superiors a 2.500 m2 i llurs ampliacions o modificacions significatives
(Annex II o disp. adic. 7ena. Llei 16/2015 de 21.07)” es substitueix per
“Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions d’inici amb
projecte tècnic d’activitats en establiments de superfície construïda igual o
inferior a 5.000 m2 i superior a 2.500 m2 i llurs ampliacions o modificacions
substancials o significatives d’incendis (annex Llei 18/2020 de 28.12)”
11. On diu “Tramitació del procediment de comprovació de comunicacions
d’obertura d’establiments o activitats de baix risc en locals iguals o inferiors a
2.500 m2 i superiors a 500 m2 i llurs ampliacions o modificacions significatives
(Annex II o disp. adic. 7ena. Llei 16/2015 de 21.07)” es substitueix per
“Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions d’inici amb
projecte tècnic d’activitats en establiments de superfície construïda igual o
inferior a 2.500 m2 i superiors a 500 m2 i llurs ampliacions o modificacions
substancials o significatives d’incendis (annex Llei 18/2020 de 28.12)”
12. On diu “Tramitació del procediment de comprovació de comunicacions
d’obertura d’establiments o activitats de baix risc en locals iguals o inferiors a
500 m2 i llurs ampliacions o modificacions significatives (Annex II o disp. adic.
7ena. Llei 16/2015 de 21.07)” es substitueix per “Tramitació del procediment
de comprovació de les comunicacions d’inici amb projecte tècnic d’activitats en
establiments de superfície construïda igual o inferior a 500 m2 i llurs
ampliacions o modificacions substancials o significatives d’incendis (annex
Llei 18/2020 de 28.12)”
13. On diu “Tramitació del procediment de comprovació de comunicacions
d’obertura d’establiments o activitats de baix risc en solars no construïts i llurs
ampliacions o modificacions significatives (Annex II o disp. adic. 7ena. Llei
16/2015 de 21.07)” es substitueix per “Tramitació del procediment de
comprovació de les comunicacions d’inici amb projecte tècnic d’activitats en
solars no construïts i llurs ampliacions o modificacions substancials o
significatives d’incendis (annex Llei 18/2020 de 28.12)”
14. Informe previ en matèria d’incendis no inclòs en qualsevol altre procediment
amb intervenció o no del Departament de la Generalitat de Catalunya
competent en matèria d’incendis a instàncies de l’interessat (inclou l’article 22
bis de la Llei 3/2010)
15.Acte de comprovació en matèria d’incendis no inclòs en qualsevol altre
procediment efectuat pels tècnics municipals
16. On diu “Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura
d’establiments d’activitats innòcues i llurs modificacions (Annex I Llei 16/2015
de 21.07)” es substitueix per “Tramitació del procediment de comprovació de
la comunicació d’inici d’activitats en establiments que no requereixin de projecte
tècnic i llurs ampliacions o modificacions substancials o significatives d’incendis
(annex Llei 18/2020 de 28.12)”
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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 Castellbisbal 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, 84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
3
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Article 2. Fet imposable
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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 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 dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o
declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i
les revisions periòdiques.

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL - Edicte TD08-012

Datat a Castellbisbal el dia de la signatura del document
Document signat electrònicament per:
Alcalde (Joan Playà i Guirado)
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 10
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I DE LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A
PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS
CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS, ELS CONTROLS PERIÒDICS I
LES REVISIONS PERIÒDIQUES.
Article 1. Fonament i naturalesa

A

17.Tramitació del procediment de llicència, comunicació d’obertura o declaració
400 €
responsable d’establiment o activitats específiques regulada per normativa
sectorial diferents de la dels apartats anteriors
18. Per cada visita superior a la primera de comprovació en els procediments 100 € per
anteriors corresponents a les quotes 6, 7 i 8
cada visita
19. Per cada visita superior a la primera de comprovació en els procediments
70 € per
anteriors corresponents a les quotes 15 i 16
cada visita
SEGON.- Els acords definitius en matèria de modificació de l’Ordenança fiscal, així com el
text aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en
el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.”
Contra els presents acords definitius d’imposició i ordenació de tributs i de modificació
d’Ordenances fiscals podran els interessats interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquests acords i de
les Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província.

TD08-012

local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, 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 a aquest
Ajuntament per al control previ i posterior a de les activitats dels ciutadans i les empreses.
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A

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 de l’administració municipal.

Pàg. 4-8

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 i Successors

CVE 202110054806

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.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.
Article 5. Beneficis fiscals

4
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4. Bonificació del 50% de la taxa en les activitats, amb centre de treball o domicili social i fiscal
en el municipi de Castellbisbal, que acreditin la contractació indefinida de persones
seleccionades a través de la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Castellbisbal, o la
contractació temporal del 20% de la plantilla de persones també seleccionades a través de la
Borsa de Treball de l’Ajuntament de Castellbisbal, amb un contracte d’un any i 35 hores
setmanals mínim. Les obligacions de les empreses serà mantenir el lloc de treball com a
mínim un any i estar al corrent de pagament de les obligacions socials i fiscals. Per l’aplicació
d’aquesta bonificació caldrà presentar, a partir dels 6 mesos i en un termini màxim de 2 anys,
la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social, així com la justificació documental de les contractacions (tipus i estat).
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3. La bonificació contemplada en l’apartat anterior també s’aplicarà a les activitats docents
(excepte autoescoles), culturals i religioses.
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2. Les comunicacions prèvies d’obertura d’activitats no classificades o declaracions
responsables ubicades amb accés des de la zona de vianants tindran una bonificació del 50%
de la quota assenyalada. A aquests efectes té la condició de zona de vianants el c. Major des
de l’av. Gaudí fins la pl. de l’Església, el c. Pi i Margall des de la pl. de l’Església fins a la plaça
Catalunya, el c. St. Gregori, la pl. de l’Església, el c. St. Antoni, el c. St. Joan des de la pl. de
l’Església fins el c. Ametllers, el c. Orient, el c. J.M. Tresánchez i el c. M. Blanch, i el carrer de
l’Estació en el tram que va des del carrer Pi i Margall fins el carrer Santiago Rusiñol.

Data 19-4-2021

1. Les modificacions, actualitzacions, revisions o variacions de les instal·lacions objecte dels
serveis de verificació tindran una bonificació del 50% de la quota que tingui assenyalada,
llevat les modificacions no substancials que ja tenen un epígraf propi en la tarifa.

TD08-012

5. S’estableix una bonificació del 90% dins de la trama urbana consolidada i del 50% fora
d’aquesta, en el cas de persones que estableixin un nou negoci a Castellbisbal i que estiguin
en una de les següents situacions:



700 €

400 €
90 €
3.500 €

5. Tramitació del procediment de llicència ambiental municipal o de llur modificació
substancial (annex II de la Llei 20/2009 de 4.12) o significativa d’incendis

4.000 €

6. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació ambiental municipal
o de llur modificació substancial (annex III de la Llei 20/2009 de 4.12) o
significativa d’incendis

900 €
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1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el
planejament urbanístic corresponent a activitats incloses en l’annex I de la Llei
20/2009 de 4.12
2. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el
planejament urbanístic corresponent a activitats incloses en l’annex II de la Llei
20/2009 de 4.12
3. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el
planejament urbanístic corresponent a activitats incloses en l’annex III de la Llei
20/2009 de 4.12
4. Informe municipal ambiental i de prevenció d’incendis en el procediment
d’autorització ambiental d’activitats classificades o de llur modificació substancial
o significativa d’incendis o revisió (annex I de la Llei 20/2009 de 4.12)
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A) PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL I SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS

B

La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 19-4-2021
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Pàg. 5-8
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A

en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades, a les
Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya prèviament a l’inici de l’activitat.
 que hagin iniciat una activitat professional en la que l’alta al Règim Especial de
Treballadors Autònoms (RETA) es produeixi dins dels 9 mesos anteriors a l’inici del
tràmit administratiu.
6. Bonificació del 80% de la taxa en els casos d’activitats de ramaderia d’oví i de cabrum amb
explotació semi intensiva que ofereixi avantatges al municipi per la neteja de sotabosc.
7. Bonificació del 95% de la quota en els casos d’entitats sense ànim de lucre, per activitats
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals, esportives, històric artístiques, o de foment del treball que justifiquin tal
declaració.
Correspondrà dita declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
En la sol·licitud de la bonificació l’entitat s’haurà de comprometre a mantenir la situació
d’inexistència d’ànim de lucre en la realització de les activitats bonificades.
8. S’estableix una bonificació del 90% dins de la trama urbana consolidada i del 50% fora
d’aquesta, en el cas d’entitats cooperatives, amb estatuts aprovats, CIF i inscrites al registre
general de cooperatives, i constituïdes amb una anterioritat inferior a 9 mesos a l’inici del
tràmit administratiu de legalització d’una activitat.
Les bonificacions regulades en els apartats anteriors són de caràcter pregat i no acumulables.
S’haurà d’acreditar la situació que dona dret a la bonificació en el moment en que es presenti
la instància que inicia l’actuació o l’expedient administratiu, amb excepció de la bonificació
establerta a l’apartat 4 que s’ha d’acreditar posteriorment.
Article 6. Quota tributària

TD08-012

A
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4.000 €

Pàg. 6-8

2.000 €

CVE 202110054806

900 €

400 €

300 €
300 €
90 €
400 €
100 €
per cada
visita
70 € per
cada
visita

En la tramitació de procediments d’activitats dels punts 4, 5 i 6, queda inclosa en la taxa els
informes corresponents als punts 1, 2 i 3.
B) ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES
6
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19. Per cada visita superior a la primera de comprovació en els procediments
anteriors corresponents a les quotes 15 i 16

270 €
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18. Per cada visita superior a la primera de comprovació en els procediments
anteriors corresponents a les quotes 6, 7 i 8

500 €
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7. Procediment de comprovació de la comunicació de modificacions no
substancials de les activitats i instal·lacions sotmeses al règim de llicència
ambiental
8. Procediment de comprovació de la comunicació de modificacions no
substancials de les activitats i instal·lacions sotmeses al règim de comunicació
ambiental o al règim de comunicació de la llei de facilitació de l’activitat
econòmica.
9. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions d’inici amb
projecte tècnic d’activitats en establiments de superfície construïda superior a
5.000,00 m2 i llurs ampliacions o modificacions substancials o significatives
d’incendis (annex Llei 18/2020 de 28.12)
10. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions d’inici amb
projecte tècnic d’activitats en establiments de superfície construïda igual o
inferior a 5.000 m2 i superior a 2.500 m2 i llurs ampliacions o modificacions
substancials o significatives d’incendis (annex Llei 18/2020 de 28.12)
11. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions d’inici amb
projecte tècnic d’activitats en establiments de superfície construïda igual o
inferior a 2.500 m2 i superiors a 500 m2 i llurs ampliacions o modificacions
substancials o significatives d’incendis (annex Llei 18/2020 de 28.12)
12. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions d’inici amb
projecte tècnic d’activitats en establiments de superfície construïda igual o
inferior a 500 m2 i llurs ampliacions o modificacions substancials o significatives
d’incendis (annex Llei 18/2020 de 28.12)
13. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions d’inici amb
projecte tècnic d’activitats en solars no construïts i llurs ampliacions o
modificacions substancials o significatives d’incendis (annex Llei 18/2020 de
28.12)
15. Informe previ en matèria d’incendis no inclòs en qualsevol altre procediment
amb intervenció o no del Departament de la Generalitat de Catalunya
competent en matèria d’incendis a instàncies de l’interessat (inclou l’article 22
bis de la Llei 3/2010)
15. Acte de comprovació en matèria d’incendis no inclòs en qualsevol altre
procediment efectuat pels tècnics municipals
16. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació d’inici d’activitats
en establiments que no requereixin de projecte tècnic i llurs ampliacions o
modificacions substancials o significatives d’incendis (annex Llei 18/2020 de
28.12)
17. Tramitació del procediment de llicència, comunicació d’obertura o declaració
responsable d’establiment o activitats específiques regulada per normativa
sectorial diferents de la dels apartats anteriors
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400 €

https://bop.diba.cat
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4.000 €

800 €

Pàg. 7-8

400 €

CVE 202110054806

500 €
1.089 €
1.056 €

270 €

100 €
per cada
visita
70 € per
30. Per cada visita superior a la primera de comprovació en els procediments
cada
anteriors corresponents a les quotes dels punts 23, 28 i 29
visita
En la tramitació de procediments d’activitats del punt 21 queda inclosa en la taxa l’informe
urbanístic.
C) CONTROLS MUNICIPALS

33. Procediment de control periòdic de les activitat sotmeses al règim de
comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives quan el control el duen a terme tècnics municipals (art. 136 del
Reglament)

70 € /per
cada
visita

Article 7. Acreditament
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31. Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència ambiental
100 €
municipal o llicència per la normativa d’espectacles públics i activitats
/per cada
recreatives o acta de comprovació en matèria d’incendis que el duguin a terme
visita
els serveis tècnics municipals i que excedeixi de la primera visita
32. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència per la
100 €
normativa d’espectacles públics i activitats recreatives o llicència ambiental /per cada
municipal, quan el control el duen a terme tècnics municipals
visita

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL - Edicte TD08-012

29. Per cada visita superior a la primera de comprovació en els procediments
anteriors corresponents a les quotes 20 a 22, 24 i 26

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 19-4-2021

45 €

B

20. Informes urbanístics de compatibilitat del projecte o activitat
projectada en el
planejament urbanístic corresponent a activitats incloses en les llicències del
D112/10.
21.Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur
modificació substancial o llur revisió per dur a terme espectacles públics i
activitats recreatives
22. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions previstes al
Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives. Obertura d’establiments dedicats a espectacles i
activitats recreatives
23. Modificació no substancial dels establiments dedicats a espectacles i activitats
recreatives i altres modificacions que no estan sotmeses a requeriments
addicionals als exigits per a l’atorgament de la llicència, autorització o per a la
presentació de la comunicació prèvia (art. 128.1 Reglament)
24. Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a l’annex I del
Reglament
25. Tramitació del procediment de llicència provisional d’establiment obert al públic
i d’establiment de règim especial per dur a terme espectacles públics i activitats
recreatives (art. 31.3 Llei i 122 Reglament)
26. Informe urbanístic i ambiental per a l’obertura d’establiments d’activitats
recreatives de règim especial
27. Procediment de llicència municipal per als espectacles de circ i altres activitats
dutes a terme en establiments oberts al públic de caràcter no permanent
desmuntable
28. Procediment de llicència municipal per als espectacles públics i les activitats
recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009 de 6.07)
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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 instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula
expressament.
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Pàg. 8-8

https://bop.diba.cat

A

2. 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 què 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 l'afectaran de cap manera la seva
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del
sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació
en el cas de les activitats comunicades.
En els casos de denegació o caducitat de l’atorgament de la llicència, o en el cas que el
sol·licitant renunciï a la llicència o hagi formulat desistiment abans de la concessió de la
llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 50 per cent de les s’assenyalen en
l’article 6, sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament. Quan l’activitat estigui subjecta
a activitat comunicada, si el desistiment es formula abans de què l’ajuntament hagi practicat la
visita de comprovació, es retornarà íntegrament al contribuent l’import de la taxa. Altrament,
no es retornarà cap import.
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 instància 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.
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La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 22 de
febrer de 2021, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació definitiva al BOPB i regirà fins
la seva modificació o derogació expressa.
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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.
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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

Data 19-4-2021

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

