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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 
 

CORRESPONENT A L’ACTIVITAT REALITZADA PER L’ÒRGAN AMBIENTAL DEL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS EN AQUELLES ACTIVITATS SOTMESES A 

LLICÈNCIA AMBIENTAL (Annex II) DINS DEL MARC DE LA LLEI 20/2009, DEL 4 DE 
DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS 

 
 
ARTICLE 1 . Fet imposable 
 

De conformitat amb el que preveu l’article 20 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, 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva estableix la taxa corresponent a l’activitat realitzada pel 
Òrgan Ambiental del Consell Comarcal de Gironès en aquelles activitats sotmeses a 
Llicència Ambiental (Annex II) dins del marc de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. 

Constitueix el fet imposable la sol·licitud, a instància de part, de la intervenció del Òrgan 
Ambiental del Consell Comarcal per a la realització de les tasques encomanades a aquest 
organisme dins del marc de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats. 
 
Per informe s’entendrà el tràmit que va des de l’entrada al registre general del Consell 
Comarcal del Gironès fins a la resolució final del Òrgan Ambiental del Consell Comarcal. 
 
ARTICLE  2. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança totes aquelles 
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 
general tributària que sol·licitin o resultin beneficiades pels serveis o activitats regulats a la 
present ordenança. 
 
ARTICLE 3 Quantia 
 
La taxa originada pel servei d’informe als establiments subjectes a l annex II.2 del 
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció 
integral de l’ administració ambiental serà el cost que s’aprovi en la corresponent 
Ordenança Fiscal del Consell Comarcal. 
 
ARTICLE  4. Vigència 
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2009 i tindrà vigència fins que 
s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
ARTICLE. 5. Exempcions i bonificacions 
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No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa. 
 
ARTICLE 6. Meritació 
 
La taxa s’acredita, i per tant neix l’obligació de contribuir, en el moment en què l’òrgan 
competent del Consell Comarcal del Gironès emet el seu informe. 
 
ARTICLE  7. Pagament 
 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva practicarà la liquidació corresponent que es notificarà 
al subjecte passiu pel seu ingrés, fent servir els mitjans de pagament i els terminis que fixa 
el Reglament general de recaptació. 
 
ARTICLE  8. Disposició final 
En el no previst en aquesta ordenança li serà d’aplicació el que disposa la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 
 
DISPOSICIÓ FINAL ENTRADA EN VIGOR 

 
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2011 i 
continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
 


