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Ordenança Fiscal núm. 11 
 
TAXA PER TRAMITACIÓ D’ACTIVITATS I OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
 
 

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, per la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats i per la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives de la Generalitat de Catalunya, així com per les 
lleis estatals 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici i la 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a l’adaptació a 
la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, 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 per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), 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: 
 
a) Concedir o denegar les llicències. 
 
b) Comprovar si les activitats comunicades que es pretenguin realitzar s’ajusten a la    
normativa reguladora. 
 
c) Exercir el control posterior de l’activitat desenvolupada al municipi. 
 
d) Emetre informes de control en determinats procediments d’acord amb la llei 20/2009, de 4 

de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i 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 en aquesta ordenança. 
 
Article 3 – Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria, que 
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, per la prestació de serveis o de realització 
d’activitats administratives de competència local que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
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Article 4 – Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les persones 
que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. 
 

2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix l’article 
35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives 
participacions de les obligacions tributàries de dites entitats. 
 
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels 
deutes següents: 
 

a) Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
 

b) Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
 

c) En els supòsits de cessació de les activitats de la societat, de l’import de les 
obligacions tributàries pendents en la data del cessament. 

 
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst en 
la Llei General Tributària. 
 
Article 5 - Base imposable 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les tarifes de l’article següent a raó de la base 
imposable, que es constitueix de: 
 
 1. Una quota fixa. 
 2. Una quota variable en funció de les superfície de l’activitat. 
 
Article 6 - Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents, expressades en 

euros: 
 
Epígraf primer: 
 
L’import màxim aplicable per les tarifes d’aquest epígraf no podrà excedir de 3.000,00 €. 
 
1. Intervenció administrativa en règim d’autorització ambiental, 

adequació o revisió:           150,00 
 

2. Procediment llicència municipal per a l’exercici d’activitat:  
 
a) de menys de 50 m2 de superfície total :    1.500,00 
b) de 50 i fins a 100 m2 de superfície total:    1.600,00 
c) a partir de 100 m2.  

    Per cada m2 que superi els 100 m2 sumar a l’anterior:         1,50 
 
3. Procediment comunicació per l’exercici d’activitat: 

a) de menys de 50 m2 de superfície total :       800,00 
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b) de 50 i fins a 100 m2 de superfície total:       850,00 
c) a partir de 100 m2.  
    Per cada m2 que superi els 100 m2 sumar a l’anterior:          1,50 
 

4. Procediment per a l’atorgament de llicències d’obertura d’establiments 

regulada al ROAS o per normativa de caràcter sectorial, per activitats 
innòcues i comunicació prèvia d’activitat innòcua: 
 
a) de menys de 50 m2 de superfície total :       500,00 
b) de 50 i fins a 100 m2 de superfície total:       550,00 
c) a partir de 100 m2.  
    Per cada m2 que superi els 100 m2 sumar a l’anterior:          1,50 

 
5. Procediment de control periòdic d’activitats:        150,00 

 
6. Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials 

de les activitats i instal·lacions:           150,00 
 
7. Procediment de revisions i inspeccions d’activitats:       150,00 

 
8. Altres procediments:           150,00 
 
Epígraf segon: 
 
Publicació anuncis BOP       preu BOP 
 
Epígraf tercer: 
 
Instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques: 

 
 a) fins a 50 m2:           585,00 
 b) de més de 50 m2 i fins a 200 m2:         705,00 
 c) de més de 200 m2 i fins a 500 m2:         765,00 
 d) de més de 500 m2:           880,00 

 
 
Article 7 – Beneficis fiscals 
 
1. S’aplicarà una bonificació del 50% en els supòsits de ampliació de l’activitat. 
 
2. S’aplicarà una bonificació del 50% en els supòsits que el titular sigui titular d’una llicència 
vigent per la mateixa activitat sobre local diferent dins del municipi. 

 
3. S’aplicarà una bonificació del 50% en els supòsits en que, exclusivament, es tracti d’una 
variació subjectiva de l’obligat tributari. 

 
4. S’aplicarà una bonificació del 50% per a aquelles activitats autoritzades amb caràcter 
temporal i que el seu termini sigui com a màxim de 6 mesos. 

 
5. S’aplicarà una bonificació del 50% per a aquelles entitats i/o associacions sense ànim de 
lucre. 
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Article 8 – Meritació 
 
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 sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la 

formula expressament. 
 
2. Quan el procediment s’iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la 
taxa s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d’incoació del corresponent procediment. 
 
3. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o 
comprovat prèviament per part de l’Ajuntament que s’ajusten al marc normatiu a que fa 
referència aquesta Ordenança, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal 
que constitueix el fet imposable. 
 
4. 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 
després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de 
les activitats comunicades. 

 
Article 9 – Normes de gestió 
 
1. La taxa es podrà gestionar pel règim d'autoliquidació quan el procediment s’iniciï a instància 
del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud 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’acreditament d’haver efectuar el pagament de la taxa corresponent. 
 
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. 
 
Article 10 – Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General 
Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovat 

per l’Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Estan subjectes a aquesta ordenança fiscal aquells expedients presentats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor de l’ordenança i pendents de resolució. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal, modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 29 d’octubre de 2015 
començarà a regir el dia 1 de gener de 2016, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran 
vigents. 
 

 
 


