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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Article 1r. Fonament i naturalesa
En 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, i de conformitat amb el que es
disposa als articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicències
urbanístiques, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que
disposa l'article 57 de l'esmentada Llei.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest taxa l’activitat municipal tècnica i administrativa, que tendeixi
a verificat si els actes d’edificació i ús del sòl a que es refereix l’article 187 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbabnisme, l’art. 1 del Reglament
de Disciplina Urbanística que s’hagin de realitzar al terme municipal de l’Ampolla, s’ajusten a les
normes urbanístiques, d’edificació i de policia previstes en l’esmentada legislació i al Pla General
d’Ordenació Urbana de l’Ampolla.
L’obligació de contribuir naixerà en el moment de formular-se la sol·licitud de la preceptiva llicència
municipal, o des de que es realitzi o executi qualsevol instal·lació, construcció u obra, sense haverla obtingut, sempre que sigui susceptible de posterior regulació
Article 3r. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones
físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària,
següents:
1. La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i l'expedició de la llicència o
s'autoritzi la transmissió d'aquesta llicència.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els article 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societat 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 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà en el 0,50% del pressupost de les obres u instal·lacions que
es presenti establint-se una quota mínima de 24,04 euros.
2. En la tramitació de les llicències de primera utilització u ocupació dels edificis la quota es fixa
en 45,08 euros.
Article 6è. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
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Article 7è. Acreditament
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen a les lletres a) i b)
de l'article 2n. en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència
corresponent o autoritzi la seva transmissió.
Article 8è. Declaració en ingrés
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es realitzaran
a instància de part.
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti i/o s'hagin
realitzat els serveis sol.licitats, totes les quotes seran objecte de liquidació per a ingrés directe i els
contribuents procediran al seu pagament en el termini establert pel Reglament General de
Recaptació.
Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en
cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 183 i següents de la Llei General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la modificació de la qual ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament, en
sessió celebrada el dia 13 d’octubre de 2014, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació
al Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable, a partir de la mateix dia. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

Signat i rubricat.- L’Alcalde,- Francesc Arasa Pascual.- Davant meu, la Secretària.- Mª Carmen
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