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Ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 

d’intervenció administrativa en l’activitat des ciutadans i les empreses a través del 

sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels 

controls posteriors a l’inici de les activitats 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 

20.4.i) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen 

els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la 

prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 

empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o 

declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 

 

Article 2. Fet imposable 

 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com 

administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions 

que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal s'ajusten a l’ordenament 

jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat 

dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la normativa 

reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa reguladora 

dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa 

general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats 

d’intervenció a aquest Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels 

ciutadans i les empreses. 

 

2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis 

que s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les 

entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de 

l'activitat i/o instal·lació que fonamenti la intervenció de l'administració municipal. 

 

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de 

cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en 

territori espanyol i a comunicar la designació a l’Ajuntament. 
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Article 4. Responsables 

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com 

a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

Article 5. Exempcions i bonificacions 

 

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa 

 

Article 6. Quota tributària 

 

La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:  

 

CONCEPTE  

1 LPCAA 20/2009 – AUTORITZACIÓ AMBIENTAL -  ANNEX 1.1 -1.2-1.2b euros 

1.1 - Informe urbanístic per Activitats Classificades. Annex I.1, I.2a i I.2b 490,00 €                

1.2 -Tramitació autorització ambiental i informe municipal 419,00 € 

  

2 LPCAA – LLICÈNCIA AMBIENTAL -  ANNEX II  

2.1 - Procediment de llicència ambiental Annex II  -Quota fixa* 1.349,00 € 

  

Quota variable: *  

2.1.1-Aparcaments 3,74 € /plaça 

  

2.1.2 - Discoteques, bars musicals, sales de festa  

(Activitats regulades per la Llei 20/2009)  

 

Fins a 500 m
2
 257,43 € 

A partir de 500 m
2
 0,51 €/m

2
 

2.1.3-Activitats en espais oberts, camps de futbol, camps de golf o similar  

Fins a 5.000 m
2
 336,06 € 

A partir de 5.000 m
2
 0,07 €/m

2
 

  

2.1.4 -Benzineres, distribuïdors de carburants, rentats de vehicles i 

antenes telefonia mòbil 

 

411,05 € 

  

2.1.5 -Instal·lacions de gestió de residus 411,05 € 

  

2.1.6 -Indústries, establiments de transformació, tallers mecànics:  

Fins a 500 m
2
 246,45 € 

A partir de 500 m
2
 0,49 €/m

2
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2.1.7 - Magatzems i establiments comercials:  

Fins a 500 m
2
 226,50 € 

A partir de 500 m
2
 0,45 €/m

2
  

  

2.1.8 -Establiments hotelers, juvenils i similars 2,57 €/persona 

   

2.1.9 -Hospitals, establiments sanitaris i similars 411,05 € 

  

2.1.10 -Resta d’activitats:  

Fins a 750 m
2
 318,58 € 

A partir de 750 m
2
 0,42 €/m

2
 

  

2.2 - Procediment de control inicial Annex II  318,00 €  

2.3 - Procediment de control periòdic de la llicència ambiental 256,00 € 

2.4 - Procediment de revisió de la llicència ambiental 582,00 €  

2.5 - Procediment de modificació substancial de la llicència 578,00 €  

2.6 - Procediment de modificació no substancial de la llicència 196,00 €  

  

3    LPCAA 20/2009 – COMUNICACIÓ PRÈVIA ANNEX III  

  

3.1 - Procediment de Comunicació Ambiental Annex III 417,00 € 

  

4    LSA -16/2015   

4.1 - Tramitació  Comunicació Prèvia LSA Annex II  Establiments  120m
2
 < S 

< 750m
2
 ( sota edificis) – S<2000 m

2 
(altres casos) 

 

417,00 € 

4.2 - Tramitació Declaració Responsable LSA Annex I  Establiments S<120 

m
2
. 

 

56,00 € 

  

5 – LEPAR  

  

5.1 – Tramitació llicència recreativa ordinària   762,00 €  

5.2- Llicència de circ o establiment desmuntable 632,00 € 

5.3- Activitats recreatives de caràcter extraordinari 662,00 € 

5.4 - Informe municipal en relació autorització de la Generalitat 318,00 € 

  

6   CENTRES DE CULTE  

6.1 - Comunicació prèvia d’obertura i ús de centres de culte 538,00 € 

  

7   ACTIVITATS ESPECÍFIQUES  

  

7- SERVEIS D’HOSTELERIA, ALLOTJAMENTS I SIMILARS  

7.1 - Declaració responsable per habitatges o apartaments d’ús turístic. 

Per cada habitatge o apartament 

 

107,00 € 

  

8  INSPECCIONS AFECTADES PEL CTE. LLEI 3/2010 O RSCIE   
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8.1 - Comprovació DR en relació activitats afectades per normativa 

incendis , sorolls, accessibilitat i altres competències municipals.  

 

112,00 € 

8.2 - Procediment de control inicial per activitats afectades per normativa 

incendis , sorolls, accessibilitat, i altres competències municipals 

 

 

112,00 € 

8.3 - Comprovació DR en relació activitats de caràcter temporal afectades 

per normativa incendis , sorolls, accessibilitat i altres competències 

municipals 

 

 

112,00 € 

8.4 - Tramitació amb la Generalitat de les activitats afectades per la Llei 

3/2010 de seguretat en matèria d’incendis  

 

112,00 € 

 

*- A la tarifa 2.1 – Procediment de llicència ambiental -Annex II, la quota tributària 

total serà la resultant de sumar a la quota fixa  la quota variable atenent al tipus 

d’activitat per a la que es sol·licita llicència i als metres quadrats afectes a l’activitat. 

 

Article 7. Acreditament 

 

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal 

que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita 

activitat en la data de presentació de la instància que iniciï el corresponent 

procediment, si el subjecte passiu la formula expressament. 

 

2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se 

verificat o comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu 

a què fa referència l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï 

efectivament l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. 

 

3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la 

seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia 

o desistiment del sol·licitant. 

 

Article 8. Règim de declaració i ingrés 

 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a 

instancia del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la instància que 

iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès 

d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver 

efectuat el pagament de la taxa. 

 

2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, 

que la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament. 
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Article 9. Infraccions i sancions 

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 

regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 

Llei General Tributària i l’Ordenança General. 

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança 

 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 

reprodueixin aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es 

facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 

modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es 

produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició Transitòria 

 

L’ordenança fiscal núm. 60, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 

d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions, 

només serà d’aplicació per a aquells expedients la tramitació dels quals s’ha iniciat 

a l’empara de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l’Administració ambiental (LIIA). 

 

Disposició final 

 

La present Ordenança fiscal, una vegada s’entengui aprovada definitivament, 

entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial 

de la Província i regirà mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació 

expressa. 

 

 

 

 

Darrera modificació inclosa en el text refós: 

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&12/022019022460.pdf&1 
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