ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE LA PONÈNCIA TÈCNICA
AMBIENTAL DEL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF

Article 1.- Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides per l’article 39 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Consell Comarcal estableix la taxa per la prestació
dels serveis d’intervenció integral de l’Administració Comarcal 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 comarcal, 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 Canyelles, Cubelles i Olivella s’ajusten a l’ordenament jurídic
vigent:





La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (en
endavant PCAA).
La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Els expedients sotmesos a control ambiental d’aquelles activitats i subjectes al Decret
112/2010, pel que s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

2. També la mateixa activitat comarcal, definida en el punt anterior, constitueix el fet imposable
del a taxa respecte les activitats i instal·lacions per aquells expedients iniciats conforme a la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, no
finalitzats.
3. 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.
Són subjectes passius els ajuntaments de la comarca del Garraf sol·licitants dels informes de la
Ponència Tècnica Ambiental o col·laboració tècnica en matèria de prevenció i control ambiental
d’activitats i prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 del a Llei General
Tributària, titulars de l’activitat i/o instal·lació que fonamenti la intervenció integral de l’administració
comarcal.

Article 4.- Responsables i successors.
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Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 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 quota tributària es determina per una quantitat fixa que s’assenyala segons la naturalesa dels
documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarides següents:
1.- Tram fix.
El tram fix de la taxa per cada sol·licitud és de 417,16€.
2.- Tram variable.

Tipus d’activitat

Activitats energètiques, mineria, i gestió de residus (annex II) ...
Establiments recreatius (Decret 112/2010) ...
Camps de golf, càmpings, pistes de curses i parcs temàtics (annex II) ...
Distribució, emmagatzematge i/o venda de carburants (annex II) ...
Activitats ramaderes (annex II) ...
Establiments industrials o tallers de reparació
(annex II, incloent forns crematoris i bugaderia industrial) ...
Establiments sanitaris (annex II) ...
Resta d’establiments (annex II) ...

Cost unitari (€/unitat)
792,02 €
1,57 €/m2
158,50 €/ha
9,87 €/m3
4,50 €/urp
0,75 €/m2
0,53 €/m2
0,35 €/m2

Regles d’aplicació:
-

Totes les superfícies s’han de calcular com la suma de la superfície total construïda i de la
superfície exterior utilitzada per l’activitat (inclosos patis, aparcaments, zones de circulació,
zones de càrrega i descàrrega, carpes, etc.). Quan no s’especifiqui la superfície construïda
total, s’estimarà incrementant la superfície útil total en un 12%.

-

Es consideren establiments recreatius tots els destinats, exclusivament o no, a les activitats
recreatives incloses dins del grup III de l’annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

-

Per a les sol·licituds de modificació o canvi no substancial i les d’avaluació de controls el tram
variable de la taxa es redueix en un 40% respecte de l’indicat amb caràcter general per les
sol·licituds de llicència ambiental.

-

En cas de concurrència de més d’una categoria d’activitat, s’ha d’agafar la de major cost.
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-

En el cas de les instal·lacions del ram de l’energia, de radiocomunicació i els dipòsits de
residus el cost del tram variable de la taxa és de 792,02€, amb independència de la mida de
l’activitat.

La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de
què es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació de
l’acord recaigut.

Article 7.- Acreditament.
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat de la ponència comarcal
que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la dita activitat en la
data de presentació del a sol·licitud que inicií el corresponent procediment, per part de
l’administració local.
2. Quan el procediment s’iniciï per l’actuació comarcal d’ofici 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 pel Consell Comarcal 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 comarcal 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.

Article 8.- Règim de declaració i ingrés.
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.

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança.
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.
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2. Les aportacions, ampliacions o modificacions dels annexos de la PCAA 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.
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 PCAA, incloent-hi les normes, criteris o directrius formalitzades mitjançant
annexos o nomenclàtors. Aquesta previsió s’entén referida, com a mínim, a tots els annexos i
nomenclàtors aprovats pel PCAA.

Disposició final.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple del Consell Comarcal del Garraf,
entrarà en vigor un cop aprovada definitivament i publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, que restarà en vigor fins a la modificació o derogació expressa.

Vilanova i la Geltrú, 22 de gener de 2018.

Glòria Garcia Prieto
Presidenta
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