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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ELABORACIÓ
’INFORMES PER A L’AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS INCLOSES
A L’ANNEX II DE LA
LLEI 3/1998

1. Naturalesa i fet imposable
D’acord amb el que disposen els articles 15 a 19 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i atenent a l’article
152 del mateix text legal, s’estableix la taxa per a l’elaboració d’informes per a
l’autorització d’activitats incloses a l’annex II de la Llei 3/1988 d’intervenció integral de
l’Administració Ambiental.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat tècnica i administrativa desenvolupada
pel Consell, la finalitat de la qual sigui la realització d’informes vinculants per a la
concessió de la llicència municipal d’activitats incloses a l’annex II de la Llei, per part dels
municipis de la comarca de menys de 50.000 habitants, tal com preveu l’esmentada Llei
3/1988.
2. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, titulars de l’activitat o
de l’establiment, que sol·licitin la tramitació de l’expedient al qual es fa referència a
l’article anterior.
3. Tarifa
La quota tributària es determina per una tarifa fixa de 398,60€ més una tarifa varible en
funció d’un coeficient aplicat sobre el pressupost de la instal·lació, calculat segons un
mòdul de 466,79€ per metre quadrat de superfície de la instal·lació.
Tarifa varible
Fins a un pressupost de 60.100,00€
A partir de 60.100,01€ i fins a 90.150,00€
A partir de 90.150,01€ i fins a 120.200,00€
A partir de 120.200,01€ i fins a 180.300,00€
A partir de 180.300,01€ i fins a 300.500,00€
Més de 300.500,01€

Coeficient
0,001
0,0008
0,0007
0,0006
0,0005
0,0003

El càlcul es farà per trams, aplicant a cada tram el percentatge que li correspongui, per
tant, la taxa variable serà la suma dels imports que resultin de l’aplicació del percentatge
de cada tram.
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4. Meritació i cobrament
L’obligació de contribuir neix des del moment en què es presenti la sol·licitud de
tramitació de l’informe que provoca el fet imposable. La taxa es meritarà i s’exigirà el
cobrament encara que el resultat de la tramitació sigui negatiu.
Al presentar els documents que conformen la sol·licitud de l’autorització a l’ajuntament
corresponent, es practicarà l’autoliquidació de la taxa que caldrà satisfer per l’interessat a
fi i efecte de què l’administració comenci l’activitat de tramitació.
El pagament d’aquesta taxa no pressuposa en cap cas que l’informe vinculant sigui
positiu per a l’establiment de l’activitat, ni tampoc la concessió posterior de la llicència
municipal.
Aquesta taxa se satisfarà amb independència d’altres tributs municipals o d’altres
administracions, que recaiguin sobre l’inici d’activitats industrials o comercials, o
d’obertura d’establiments mercantils.
5. Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i s‘aplicarà a partir de l’1 de gener de 2009.
Vilanova i la Geltrú, desembre de 2008
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