ORDENANÇA FISCAL Núm. 19
Aplicació Pressupostària: 321.00
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER CONCESSIÓ DE
LLICÈNCIES MUNICIPALS
FONAMENT LEGAL
Article 1. D’acord amb l’establert a l’article 106 de la Llei 7/85, de bases de
règim local, i els articles 57 del RDL 2/2004, pel que se aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, i 15 a 27 del mateix text, s’estableix la
present taxa.
FET IMPOSABLE
Article 2.
1. L’obligació de contribuir vindrà determinada pel fet de realitzar qualsevol
activitat que preceptivament requeresqui la corresponent llicència municipal
2. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat municipal, tècnica i
administrativa, que tendeix a verificar si l'activitat sol·licitada o realitzada és
conforme al previst en la legislació vigent, o si els actes d’ocupació, edificació i
ús del sòl s’ajusten a la legalitat vigent i a les normes urbanístiques, d’edificació
i de policia previstes, a la Llei del sòl i al Pla general d’ordenació urbana
d’aquest municipi, així com si els establiments industrials, comercials,
mercantils i aquells en els quals es realitzin activitats que impliquin l’assistència
als mateixos de públic en general reuneixen les condicions de tranquil·litat,
sanitat i salubritat i qualssevol altres exigides per al seu normal funcionament
per les disposicions vigents.
SUBJECTE PASSIU
Article 3.
1. Son subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, especialment
beneficiades per la obtenció de llicències o els propietaris dels immobles en
què se sol·liciti qualque tipus de llicència..
2. Si és el cas, seran subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o
jurídiques i les entitats que sol·licitin llicència per a la realització d’activitats
comercials, industrials o professionals..
3. En el seu cas, tenen la condició de substituts del contribuent els constructors
i els contractistes de les obres.

BASE
Article 4. La base vindrà determinada pel cost dels serveis que resultin de la
concessió de cada tipus de llicència.
TARIFES
Article 5. Les tarifes d'aplicació en cada cas seran les següents:
1. Llicència d'obres menors: 5% sobre el pressupost d’execució material, amb
una taxa mínima de 25 € i una taxa màxima de 145 €.
2. Documentació tècnica, pròrroga de llicències d’obra major, parcel·lació,
segregació de finques, declaració d’interès general, llicencies i concessions
d’ocupació de domini públic, i llicencies de publicitat estàtica o dinàmica: 145 €.
3. Llicència d'obres majors:
a) Fins a 100 m2
b) Entre 100 m2 i 300 m2
c) Més de 300 m2

250 €
500 €
849 €

4. Primera utilització:
a) 1 o 2 unitats
b) 3 a 5 unitats
c) Més de 5 unitats

131 €
181 €
283 €

5. Certificat urbanístic

20 €

6. Informació urbanística

50 €

7. Projecte d'urbanització

1.080 €

8. Projecte de reparcel·lació i de compensació

783 €

9. Comunicació inici activitat innòcua

40 €

10. Permís instal·lació activitat menor

50 €

11. Comunicació inici activitat permanent menor:
a) Entre 100 i 499 m2
b) Entre 500 i 750 m2

80 €
150 €

12. Permís instal·lació activitat permanent major

200 €

13. Comunicació inici activitat permanent major

50 €

14. Transmissió de titularitat d’activitat

20 €

15. Autorització de guals

38 €

16. Tinença de cans perillosos

34 €

Tota actuació administrativa no reflectida expressament en aquest article es
tarifarà segons la similitud de la seva tramitació amb alguna de les que s’hi
enumeren.
GESTIÓ I COBRAMENT
Article 6.
1. Les persones interessades hauran de sol·licitar expressament les llicències
preceptives de concessió per aquest Ajuntament, amb aportació de totes les
dades que s'estimin necessàries, tant per a la concessió com per a la liquidació
i comprovació de la taxa.
2. El pagament de la taxa es realitzarà pel sistema de liquidació provisional en
el moment de presentar-se la sol·licitud de llicència, excepte les informacions i
certificats urbanístics, en què el pagament es realitzarà en recollir-los.
3. A la vista de les construccions, obres, instal·lacions, usos o activitats,
l'Ajuntament, mitjançant l'oportuna comprovació administrativa, modificarà, si és
el cas, les tarifes aplicades practicant la corresponent liquidació definitiva,
sense perjudici de la qualificació tributària, així com de les sancions que puguin
correspondre en cada cas, en què s'estarà al que disposa la Llei general
tributària.
4. Amb la sol·licitud de la llicència de primera utilització i/o comunicació de la
finalització de les obres, l’interessat aportarà:
a) El certificat final d'obres subscrit pel tècnic director de les obres, visat
pel col·legi oficial corresponent
b) La declaració cadastral d'alteració de béns de naturalesa urbana
(model 902), degudament complimentada.
c) Pressupost d'execució material actualitzat i plànols finals de
distribució, visats pel col·legi oficial corresponent.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Tot el que no està previst en aquesta ordenança es regirà pel TR de la Llei
reguladora de les hisendes locals i la Llei general tributària, i, si és el cas,
l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres
ingressos de dret públic.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança tindrà vigència a partir del dia següent a la seva
publicació definitiva en el BOIB, fins a la seva modificació o derogació
expresses.
EL/LA SECRETARI/A
VIST I PLAU
L'ALCALDESSA

