AJUNTAMENT DE REUS

Regidoria d'Empresa i Ocupació
Negociat Activitats

INFORME jurídic que s'emet en relació a la modificació de l'ordenança
fiscal núm 8 - Taxes per la prestació de serveis d’intervenció
administrativa de les activitats.
_______________________________________________________________________________
1. La nova Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions, en el
seu art. 49.9, dóna la possibilitat als Ajuntaments d'exigir una declaració
responsable a aquests operadors, quan diu:
"(...) Para la instalación o explotación de redes públicas de comunicaciones
electrónicas fijas o de estaciones o infraestructuras radioeléctricas y sus
recursos asociados en dominio privado distintas de las señaladas en el párrafo
anterior, no podrá exigirse por parte de las Administraciones públicas
competentes la obtención de licencia o autorización previa de obras,
instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental,
ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a
previa autorización dicha instalación, en el caso de que el operador haya
presentado voluntariamente a la Administración Pública competente para el
otorgamiento de la licencia o autorización un plan de despliegue o instalación
de red de comunicaciones electrónicas, en el que se contemplen dichas
infraestructuras o estaciones, y siempre que el
citado plan haya sido aprobado por dicha administración.
Para la instalación y despliegue de redes públicas de comunicaciones
electrónicas y sus recursos asociados que deban realizarse en dominio público,
las Administraciones públicas podrán establecer, cada una en el ámbito
exclusivo de sus competencias y para todos o algunos de los casos, que la
tramitación se realice mediante declaración responsable o comunicación
previa . "
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2. En l’art. 2 de l’ordenança fiscal núm. 8, es fa referència a la Llei 16/2015,
de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de la Generalitat i
dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, però
aquesta ha estat derogada parcialment, amb l’entrada en vigor en data
20/01/2021, de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de
l'activitat econòmica.
L’esmentada Llei 18/2020, estableix en la seva Disposició derogatòria,
apartat primer que: «Es deroguen les disposicions següents de la Llei 16/2015,
del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica: a) Els títols I i II.b) L’apartat 1 de l’article 21.c) Les disposicions
addicionals primera, segona, quarta, cinquena, sisena, setena i novena. d) Les
disposicions transitòries primera i tercera. e) Les disposicions finals primera,
segona i tercera. f) Els annexos I i II. 2. Es deroguen les lletres b, c i d de l’article
124 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel
Decret 112/2010, del 31 d’agost.»
Per tant, cal modificar el text de l’ordenança núm. 8, quan fa al·lusió a la Llei
16/2015, i fer la remissió a la nova Llei 18/2020 quan escaigui. Per tot això,
PROPOSO que es realitzin els següents canvis:

REDACCIÓ ORIGINAL:
Article 2n. Fet imposable
1.f) Comunicació a l’Ajuntament amb caràcter previ a l'inici, per les activitats
incloses de l’annex III de la Llei 20/2009, per activitats sotmeses a legislació
sectorial per activitats «baix risc» segons la Llei 16/2015, de 21 de juliol, i per les
activitats no incloses ni a la legislació ambiental ni a la legislació sectorial.
g) Declaració responsable d'activitats «innòcues» segons la Llei 16/2015, de 21
de juliol i per les activitats no incloses ni a la legislació ambiental ni a la
legislació sectorial.
Disposició transitòria
La determinació de la taxa aplicable als fets imposables originats en els
expedients iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei 20/2009, que es
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tramitin de conformitat amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
ambiental de l’administració ambiental, inclosos els expedients d’adequació a la
citada Llei i fins a la seva conclusió, es regirà per les ordenances fiscals anteriors
que els siguin d’aplicació.

NOVA REDACCIÓ:

 Article 2n. Fet imposable
1.f) Comunicació a l’Ajuntament amb caràcter previ a l'inici, per les activitats
incloses de l’annex III de la Llei 20/2009, per activitats sotmeses a legislació
sectorial per activitats regulades a la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de
facilitació de l'activitat econòmica, i per les activitats no incloses ni a la legislació
ambiental ni a la legislació sectorial.
g) Declaració responsable per a la instal·lació d’antenes, per activitats no
incloses a la legislació ambiental ni a la legislació sectorial.
 Disposició transitòria
La determinació de la taxa aplicable als fets imposables originats en els
expedients iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei 20/2009, que es
tramitin de conformitat amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
ambiental de l’administració ambiental, inclosos els expedients d’adequació a la
citada Llei, i els que es tramitin de conformitat amb la Llei 16/2015, de 21 de
juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, i fins a la seva
conclusió, es regirà per les ordenances fiscals anteriors que els siguin
d’aplicació.
Reus, a la data de signatura d’aquest document
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La tècnica jurista d'Activitats,
Irene Gómez Santos,
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