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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ 

INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS, INSTAL·LACIONS I 
D’ALTRES USOS PRIVATS QUE HO REQUEREIXIN 

 
Article 1. D’acord amb el que preveuen els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i 20 a 27 i 57 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, 
s’estableix la taxa per a la tramitació municipal de les autoritzacions ambientals, de les 
llicències ambientals, de les llicències d’espectacles públics i activitats recreatives, de les 
comunicacions prèvies de les activitats i dels espectacles. 
 
CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE 
 
Article. 2 
 
2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal, tècnica i administrativa, 
derivades de: 
 
a) la tramitació de les autoritzacions ambientals que concedeix la Generalitat de 
Catalunya, a què es troben sotmeses les activitats que es relacionen en l’annex I de la Llei 
20/2009. 
 
b) la sol·licitud de les llicències ambientals per a les activitats de les incloses als annexos 
II de la Llei 20/2009. 
 
c) les sol·licituds de les llicències d’espectacles i activitats recreatives regulades al decret 
112/2010” 
 
d) les comunicacions prèvies a què resten sotmeses les activitats de l’annex III de la Llei 
20/2009 i del decret 112/2010, així com també les comunicacions d’activitats amb baixa 
incidència ambiental d’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, Decret 179/1995, i a la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa. 
 
e) l’adequació de les activitats existents, de conformitat amb la Llei 4/2004 i el Decret 
50/2005. 
 
f) la tramitació dels expedients d’acord amb la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i 
seguretat en material d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 
g) els controls i revisions de les activitats compreses en els apartats anteriors. 
 
h) el manteniment i gestió del cens d’activitats i dels registres d’establiments oberts al 
públic i de persones organitzadores, així com de la funció inspectora per assegurar la 
seva vigència i actualització. 
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i) Els canvis de titular, modificacions i/o ampliacions de les activitats compreses en els 
apartats anteriors. 
 
2.2. Tindran la consideració d’establiments les edificacions, construccions, instal·lacions, i 
també les superfícies cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, permanents o 
desmuntables, que s’utilitzin per a qualsevol activitat empresarial, fins i tot aquelles de 
caràcter auxiliar o complementari, es comuniquin o no amb l’establiment principal. 
 
2.3. Estan subjectes a aquesta taxa : 
a) Les autoritzacions, llicències ambientals i comunicacions pel primer establiment de les 
activitats, dels espectacles públics i les activitats recreatives, permanents o desmuntables. 
 
b) La tramitació a l’Administració de la Generalitat per a l’informe de prevenció i seguretat 
en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010. 
 
c) Les transmissions de les mateixes. 
 
d) Les ampliacions de superfície d’una mateixa activitat. 
 
e) Les ampliacions d’activitats dintre d’un mateix establiment. 
 
f) Les revisions periòdiques de les autoritzacions, llicències i comunicacions. 
 
g) Els controls regulars mediambientals de les activitats. 
 
h) L’adequació de les activitats a la normativa vigent i la legalització de les existents 
 
i) Les llicències i autoritzacions per a espectacles públics o activitats recreatives de 
caràcter extraordinari i les comunicacions d’actuacions en directe 
 
j) Les llicències d’establiments oberts al públic no permanents desmuntables. 
 
CAPÍTOL III - SUBJECTES PASSIUS 
 
Article 3. Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuents, les 
persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
General Tributària, que sol·licitin ser titulars d’una autorització, llicència o comunicació, o 
bé aquelles que tot i no disposant-les exerceixin una activitat i/o organitzen un espectacle 
públic. 
 
CAPÍTOL IV - QUOTA I TARIFES 
 
Article 4. La quantitat de la taxa serà el resultat d’aplicar les següents tarifes: 
 

TIPUS D’ACTIVITAT QUOTA
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ACTIVITATS INCLOSES A L’ANNEX DE LA LLEI 18/2020, DE 28 DE DESEMBRE ( i 
no especificades als apartats posteriors d’aquesta ordenança) 

 Sotmeses al règim de Comunicació d'inici o modificació substancial 
d'activitat en un establiment amb certificat tècnic 

230,00 €

 Sotmeses al règim de Comunicació d'inici o modificació substancial 
d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat 

330,00 €

 Sotmeses a Informe previ d’incendis per part de l’Administració de la 
Generalitat 

430,00 €

ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL 
(ANNEX III 
de la Llei 20/2009). Compren les activitats subjectes al règim de comunicació, corresponent a
les activitats enumerades a l’annex III.   fins a 150 m2: 400 €

de 150 m2 a 500 m2: 550 €
més de 500 m2: 700 €

Si cal informe previ d’incendis per part de l’administració de la Generalitat 
s’afegiran 100 € a la quota anterior

ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE  LLICÈNCIA AMBIENTAL (Annex II)
Compren les activitats al règim de llicència ambiental, corresponent a l’Annex II, catalogades
a la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
(LPCAA). Activitats amb incidència en el medi ambient, la salut i la seguretat de les
persones sotmeses al règim de llicència ambiental, i sota la regulació específica de l’òrgan
ambiental competent de l’Administració Local (Consell Comarcal). 
  fins a 500 m2: 800 €

de 500 m2 a 1.000 m2: 1.000 €
més de 1.000 m2: 1.200 €

Si cal informe previ d’incendis per part de l’administració de la Generalitat 
s’afegiran 100 € a la quota anterior  

ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL (Annex I) 
Compren les activitats al règim de llicència ambiental, corresponent als Annexos I.1, I.2 i I.3) 
catalogades a la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats (LPCAA). Activitats amb una gran incidència en el medi ambient, la salut i la 
seguretat de les persones sotmeses al règim d’autorització ambiental, i sota la regulació 
específica de l’òrgan ambiental competent de l’Administració de la Generalitat. 

  fins a 500 m2: 600 €
de 500 m2 a 1.000 m2 : 750 €

més de 1.000 m2: 900 €
Si cal informe previ d’incendis per part de l’administració de la Generalitat 

s’afegiran 100 € a la quota anterior  
ACTIVITATS RECREATIVES, D’ESPECTACLES, d’acord amb l’annex I del Decret 
112/2010 de 31 d’agost Reglament dels espectacles públics i les activitats recreatives 
(REPAR) de desplegament de la Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives (LEPAR). 
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 Subjectes al règim de 
comunicació prèvia 
municipal 
d’establiment fix. 

fins a 150 m2: 600,00 €
de 150 m2 a 500 m2 : 750,00 €

més de 500 m2: 900,00 €
Si cal informe previ d’incendis per part de l’administració de la 

Generalitat s’afegiran 100 € a la quota anterior

 Subjectes al règim de 
llicència municipal 
d’establiment fix. 

fins a 500 m2 : 900,00 €
de 500 m2 a 1.000 m2 : 1.100,00 €

més de 1.000 m2: 1.400,00 €
Si cal informe previ d’incendis per part de l’administració de la 

Generalitat s’afegiran 100 € a la quota anterior  
 Subjectes al règim de 

llicència municipal 
establiment de caràcter 
extraordinari. 

550,00 €
Si cal informe previ d’incendis per part de l’administració de la 

Generalitat s’afegiran 100 € a la quota anterior  

 Subjectes al règim de 
comunicació prèvia 
municipal establiment 
de caràcter 

450,00 €
Si cal informe previ d’incendis per part de l’administració de la 

Generalitat s’afegiran 100 € a la quota anterior
 
 

ENTITATS BANCÀRIES, BANQUES I ALTRES ENTITATS FINANCERES, 
SUCURSALS O AGÈNCIES URBANES 

Fins a cent milions de capital social 2.635,97€ 

Més de cent milions i fis a mil milions 3.299,13€ 

Més de mil milions de capital social 4.613,56€ 

OFICINES CENTRALS, SUCURSALS O AGÈNCIES URBANES DE CAIXES 
D’ESTALVIS 

Fins a cent milions de fons de reserva 2.635,97€ 

Més de cent milions i fis a mil milions 3.161,50€ 

Més de mil milions de fons de reserva 4.613,56€ 

 
 

A la quantitat resultant de l’apartat anterior s’aplicaran els coeficients multiplicadors 
que corresponguin, segons detall: 

 

COEFICIENTS MULTIPLICADORS 
SOBRE 

TAXA 
Canvi d’activitat en la mateixa ubicació (representa nou expedient) 1,00 
Trasllat a una altre ubicació (representa nou expedient) 1,00 
Ampliació fins al 100% de la superfície que no representi canvi de 
règim, en cas contrari representa nova activitat. 

0,25 

Ampliació superior al 100% de la superfície que no representi canvi 
de règim, en cas contrari representa nova activitat. 

0,50 
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Revisions i controls ambientals periòdiques 0,15 
Noves activitats a un mateix local 0,30 

Canvi substancial que no representi canvi de règim, en cas contrari 
representa nova activitat. 

0,50 
Canvi no substancial 0,25 
Adequació a noves legislacions que impliquin informe tècnic 0,30 

 
 
Per aquelles activitats en les que el 80% o més de la seva superfície sigui descoberta, 
l’import serà del 20% de la quota bàsica (sense considerar l’informe d’incendis). 
La taxa inclou l’anàlisi de la documentació tècnica i la primera visita o inspecció que els 
serveis tècnics municipals considerin necessària per comprovar que l’establiment s’ajusta 
al projecte autoritzat i que no hi ha hagut canvis posteriors, sens perjudici d’altres controls 
i/o certificats que fossin obligatoris per la normativa sectorial. 
 
Article 4.1. Revisió i control d’autoritzacions, llicències i comunicacions. 
 
4.1.1 La revisió periòdica (8-12 anys) o anticipada de les activitats subjectes a autorització 
ambiental (AA- annex I), tributarà el 25% de les tarifes d’aplicació establertes a l’article 4. 
 
4.1.2 La Revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a la llicència ambiental 
(LLA, annex II) ), tributaran el 25% de les tarifes d’aplicació establertes a l’article. 
 
4.1.3 Control ambiental de les activitats subjectes a autorització ambiental (annex I) i a 
llicència ambiental (Annex II) tributaran una tarifa única de 200 €. 
 
4.1.4 Els controls periòdics dels establiments oberts al públic tributaran quotes de 200€ en 
els establiments amb activitats no musicals i de 400 € en els establiments d’activitats 
musicals. 
 
Article 4.2. Primeres visites i següents 
 
4.2.1 La primera visita tècnica de comprovació de l’activitat per a la seva inscripció al cens 
d’activitats o registre d’establiments oberts al públic no acreditarà cap quota addicional. En 
cas que es detectessin incidències, les segones i següents visites, acreditaran quotes 
addicionals de 200 € en els establiments amb activitats no musicals i de 400€ en els 
establiments d’activitats musicals. 
 
4.2.2 El control inicial previ de les llicències d’establiments oberts al públic es realitzarà 
conjuntament amb les primeres visites d’inspecció tècnica i no acreditarà cap quota 
addicional. 
 
Article 4.3 Canvis de titularitat, modificacions i baixes. Als canvis de titularitat o 
transmissions de qualsevol activitat s’aplicarà la quota de la taxa que correspongui, amb 
una reclusió del 75%. 
En cas que calgui un requeriment d’aportació de documentació: 50 € per a cada nou 
requeriment. 
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Si es constata que hi ha hagut canvis substancials en l’activitat, el canvi de titular es 
deixarà en suspens fins a la resolució d’una modificació de llicència que s’iniciarà d’ofici, 
prèvia notificació a l’interessat. 
 
4.3.2. La comunicació de baixa d’una activitat és obligatòria i no tributarà. 
 
Article 5. ACREDITAMENT 
 
La taxa s’acreditarà en el moment de la seva sol·licitud o comunicació. 
 
Article 6. BONIFICACIONS i EXEMPCIÓ 
 
Article 6.1 Les activitats gaudiran d’una bonificació del 50% de la tarifa. 
 
Article 6.2. Es podrà afegir una bonificació del 25% en l’import d’aquesta taxa a les 
sol·licituds d’obertura d’aquelles iniciatives empresarials qualificades d’Iniciatives Locals 
d’Ocupació (ILO), d’acord amb el que disposa l’Ordre Ministerial de 12 d’abril de 1994 i 
l’Ordre del Departament de Treball de 30 de juliol de 1998, previ informe emès pels 
serveis socials de l’Ajuntament. 
 
Article 6.3. Activitats agrícoles i ramaderes. Aplicar la quota tributària únicament respecte 
de la superfície directament relacionada amb l’activitat productiva derivada del projecte, 
d’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals. 
 
Article 6.4. Gaudiran d’exempció els subjectes passius quan l’activitat principal per la qual 
es tramiti la llicència, autorització o comunicació, correspongui a energies renovables, 
estalvi energètic o a l’ús eficaç de l’aigua.  
 
Aquests beneficis fiscals seran compatibles entre si. 
 
Article 6.5. Gaudiran d’una bonificació de la taxa sobre la llicència d’activitats les 
persones que inicien una activitat venint d’una situació d’atur o d’una situació sense cap 
activitat per compte propi o aliena de llarga durada, segons el següent escalat: 
 

1. 10% si porta fins a sis mesos a l’atur, o 7 anys o més sense cotitzar a cap règim de 
la Seguretat Social. 

 
2. 25% si porta més de sis mesos a l’atur, o 10 anys o més sense cotitzar a cap règim 

de la Seguretat Social. 
 

3. 30% si porta més d’un any a l’atur, o 15 anys o més sense cotitzar a cap règim de 
la Seguretat Social. 

 
Aquest benefici fiscal serà compatible amb els anteriors. 
. 
 
CAPÍTOL VI - NORMES DE GESTIÓ 
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Article 7. La taxa corresponen a l’inici d’una activitat pel règim de declaració responsable, 
comunicació prèvia o comunicació prèvia ambiental, pels canvis de titular, i controls, 
s’exigirà en règim de autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del 
subjecte passiu. A aquests afectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o 
l’expedient es complimentarà també l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar 
a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa. En els supòsits 
diferents a l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament que notificarà al subjecte 
passiu, per al seu pagament. 
 
Article 8. Mentre no hi hagi acord municipal concedint la llicència o autorització o, en tant 
no s’hagi inscrit la comunicació al Registre Municipal d’Activitats i sempre i quan aquesta 
no s’hagi iniciat, els interessats podran desistir de la seva petició, per escrit, i en aquest 
cas, el deute tributari quedarà reduït al 25% del que li correspondria si s’hagués concedit 
la llicència o autorització o s’hagués inscrit la comunicació. 
 
Article 9. Una vegada atorgada la llicència, autorització ambiental o comunicació 
d’activitat un cop inscrita al registre Municipal d’Activitats, en cas que els interessants 
formulin per escrit la renúncia, no es procedirà a la devolució de les quotes ingressades ni 
a l’anul·lació de les quotes pendents. 
 
Article 10. En cas de denegació de la llicència o de caducitat del procediment amb arxiu 
de l’expedient d’atorgament de la llicència, la quota serà del 75% de la que li 
correspondria si s’hagués concedit la llicència. 
 
Article 11. El pagament dels drets per llicència d’obertura no suposarà mai per sí mateix 
la legalització de l’exercici de l’activitat, el qual estarà sempre subordinat a l’obtenció de la 
llicència i al compliment de totes les condicions i requisits tècnics que l’Administració 
imposi. 
 
CAPÍTOL VII 
 
Article 12. Quan l’atorgament d’una llicència d’obres quedi especialment condicionat a la 
prèvia obtenció de la llicència d’activitat, es concedirà, prèvia sol·licitud de l’interessat, la 
devolució de la quantitat ingressada per la taxa per llicència d’obertura acreditada quan 
havent transcorregut el termini de duració de la llicència d’obres, o el de la seva pròrroga, 
l’interessat: 
 
a) O bé prevegi que l’activitat a exercir en el local no es realitzarà. 
 
b) O bé hagi canviat l’activitat en el mateix local. 
 
 
Disposició final  
 
La modificació d’aquesta ordenança fiscal començarà  a regir a partir del dia 1 de gener 
de 2022 i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 


