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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
TAXA PER L'EMISSIÓ D'INFORMES PER L'ÒRGAN TÈCNIC AMBIENTAL COMARCAL
DE LA NOGUERA
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 150 i 152 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i pels
articles 39 i 43 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i de conformitat amb allò previst als articles
15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, el Consell Comarcal de la Noguera estableix la
taxa per l'emissió d'informes per l'òrgan tècnic ambiental comarcal de la Noguera, en matèria
d'avaluació ambiental i en el marc de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, la qual es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes
de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del Reial decret legislatiu 2/2004.

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius els ens locals (ajuntaments i entitats municipals descentralitzades) de
la comarca de la Noguera que sol·licitin al Consell Comarcal de la Noguera l'emissió
d'informes relacionats amb l'avaluació ambiental en el marc de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, per part de l'òrgan tècnic
ambiental comarcal.
Article 4. Quota tributària
Les quotes tributàries per la prestació d’aquest servei són les que determinen les tarifes
següents:
CONCEPTE
1. Expedients de noves activitats
1.1. Informe de Verificació
1.2. Informe integrat
2. Expedients de modificació d'activitats
2.1. Informe de Verificació
2.2. Informe de substancialitat
3. Expedients de control d'activitats
3.1. Informe de Verificació
3.2. Informe sobre controls inicials
3.3. Informe sobre controls periòdics
4. Serveis no relacionats als punts anteriors

Article 5. Acreditament

TARIFA (euros)
36,00
315,00
36,00
189,00
36,00
158,00
110,00
36,00 € / Hora (Hores des del Consell
Comarcal a partir de 10 minuts)
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Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l'emissió d'informes per l'òrgan tècnic ambiental
comarcal de la Noguera relacionats amb l'avaluació ambiental en el marc de la Llei 20/2009,
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’inicia la realització
del servei sol·licitat.
La caducitat, el desistiment o la renúncia en l'expedient de tramitació de qualsevol dels
instruments produïts abans de la comprovació de la suficiència i idoneïtat de la
documentació acreditaran només el 20% de la taxa. Si es produeix després d'aquesta
comprovació de la suficiència i idoneïtat acreditaran el 70% de la taxa i si es produeix un cop
elaborat l'informe integral el 90%. Igual percentatge acreditarà l'informe integrat
desfavorable.
Article 6. Normes de gestió
Les sol·licituds presentades pels ens locals de la comarca seran liquidades mensualment
dins del mes següent a la prestació del servei d'acord amb les tarifes aprovades. El sistema
preferent per al cobrament de les quotes és el de domiciliació bancària llevat que l’ens local
opti pel de transferència bancària.
Article 7. Infraccions i sancions
La qualificació de les infraccions tributàries i de les sancions corresponents s’ha d’ajustar al
que disposen els articles 183 i següents de la Llei 58/2003.

Balaguer, document signat electrònicament.
EL SECRETARI

Vist i plau,
EL PRESIDENT,
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Diligència de Secretaria
La darrera modificació d'aquesta ordenança, i en conseqüència la seva redacció actual, va
ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del dia 3 d'octubre de 2019
i va estar exposada al públic en el BOP de Lleida núm. 201 de 17 d'octubre de 2019, al diari
“La Mañana” en data 11 d’octubre de 2019 i al tauler d'edictes comarcal, no havent-se
presentat reclamacions ni al·legacions, pel que ha esdevingut definitivament aprovada. Ha
estat publicat el seu text íntegre en el BOP de Lleida núm. 203 de data 18 de desembre de
2019. Entra en vigor el dia 1 de gener de 2020 i manté la seva vigència fins que es modifiqui
o es derogui expressament.

