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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 
INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’AUTORITZACIÓ, EXERCICI I 
FUNCIONAMENT D’ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA.  

I. Naturalesa i fet imposable 

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  20 a 27 i 57 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 

de març, s’estableix la taxa per a la intervenció administrativa en l’autorització, exercici i 

funcionament d’activitats de qualsevol naturalesa. 

ARTICLE 2 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa: 

L’activitat municipal, tècnica, jurídica i administrativa, referent a l’avaluació ambiental, 

urbanística i sectorial de les activitats del municipi, sigui quin sigui el règim d’intervenció 

administrativa al que estiguin sotmeses, amb inclusió de la primera instal·lació, controls i 

revisions posteriors, els canvis de titularitat, la primera inspecció obligatòria, les modificacions i la 

resta d’actuacions que procedeixin d’acord amb la tipologia de l’activitat. 

 

2. Tindran la consideració d’activitats els usos regulats a l’ordenança municipal d’activitats. 

 

3. Estan subjectes a aquesta taxa, a títol enunciatiu i no limitatiu: 

 

a) La primera instal·lació de les activitats, qualsevol que sigui el règim d’autorització a què 

estiguin sotmeses 

b) Els canvis de titularitat 

c) Les modificacions d’activitats 

d) Les revisions periòdiques de les autoritzacions i llicències ambientals 

e) Els controls inicials de les activitats 

f) Els controls periòdics de les activitats 

g) L’adequació de les activitats preexistents a la normativa vigent 

h) La submissió a control posterior a l’inici de l'activitat, a l'efecte de verificar el compliment de la 

normativa reguladora de la mateixa (inspecció del funcionament de les activitats). 

 

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 o bé que resultin 

beneficiades o afectades pels serveis esmentats a l’article anterior, incloent aquelles que tot i no 

disposant de llicència o autorització exerceixin una activitat. 
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ARTICLE 4 

1. Aquells establiments que, amb motiu d’un canvi de titularitat, facin reformes o millores relatives 

a la supressió de barreres arquitectòniques, gaudiran d’una reducció del 90% de la quota que els 

correspongui, segons la classificació de l’activitat. 

 

2. Les modificacions d'activitats prèviament legalitzades que tinguin per objecte l'eliminació de 

barreres arquitectòniques gaudiran d'una reducció del 50% de la quota que correspongui segons 

aquesta ordenança. 

 

3. S’aplicarà una reducció del 95% de les taxes meritades amb motiu de l’inici de noves activitats 

comercials i de serveis professionals localitzades als sectors del Centre Històric (Barri Antic, 

Escodines i Remei), segons la delimitació del mateix que figura al plànol annex. 

 

4. S’aplicarà una reducció del 95%  de les taxes meritades amb motiu de la instal•lació de sistemes 

per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar o altres energies renovables.  

 

5. S’aplicarà una reducció del 50% de les taxes meritades per les llicències o comunicacions 

sol·licitades per entitats sense ànim de lucre en els casos de primera instal·lació d’activitats, 

qualsevol que sigui el seu règim d’intervenció, així com els canvis de titularitat, modificacions de 

l’activitat o l’adequació d’activitats preexistents a la normativa vigent, referides a la seu social o 

domicili social de l’entitat.  

 

També s’aplicarà una reducció del 50% de la tarifa corresponent a les llicències per espectacles 

públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari sol·licitades per entitats sense ànim de 

lucre quan promoguin la celebració de festes o activitats culturals i lúdiques. Aquesta reducció 

s’incrementarà al 90% quan no s’apliqui preu d’entrada i les entitats estiguin degudament 

inscrites al Registre Municipal d’Entitats.No es concedirà cap més benefici fiscal o reducció en 

l’exacció de la taxa. 

 

 

ARTICLE 5 
 
Les quotes que s’hauran de satisfer seran les que resultin de l’aplicació de les tarifes següents: 

   

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

1 Tramitació del procediment de consulta prèvia potestativa 

amb avaluació documental i emissió d’informe municipal 

(LLI.IUR) 137,50 

2 Llicència ambiental (FUE.LIA)   

2.1 Tramitació del procediment de llicència ambiental d’activitats, 

amb una superfície de fins a 500 m2, o de llur modificació 

substancial global (FUE.LIA) 1.700,00 
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2.2 Tramitació del procediment de llicència ambiental d’activitats, 

amb una superfície de més de 500 m2, o de llur modificació 

substancial global (FUE.LIA) 2.600,00 

3 Comunicació prèvia d’activitats amb incidència ambiental 

(FUE.CTA)   

3.1 Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 

prèvia d’activitats amb incidència ambiental, exercides en 

locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m2, 

o de llur modificació substancial global (FUE.CTA) 700,00 

3.2 Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 

prèvia d’activitats amb incidència ambiental, exercides en 

locals tancats o recintes amb una superfície de més de 500 

m2, o de llur modificació substancial global (FUE.CTA) 1.200,00 

4 Tramitació del procediment de llicència d’obertura 

d’establiments o de llur modificació substancial global per dur 

a terme espectacles públics musicals, activitats recreatives 

musicals o activitats de restauració en locals o recintes tancats 

amb una superfície construïda superior a 500 m2 o amb 

aforament autoritzat superior a 500 persones (FUE.EPC) 2.700,00 

5 Tramitació del procediment de comunicació prèvia 

d’establiments o de llur modificació substancial global per dur 

a terme espectacles públics en locals o recintes tancats, amb 

una superficie construïda superior a 500 m2, excepte cinemes 

(FUE.CPT) 2.700,00 

6 Tramitació del procediment de comunicació prèvia 

d’establiments o de llur modificació substancial global per dur 

a terme espectacles públics en locals o recintes tancats, amb 

una superfície construïda fins a 500 m2, excepte cinemes 

(FUE.CCT) 1.400,00 

7 Comunicació d’inici en un establiment de la Llei 18/2020 que 

ha de presentar comunicació i certificat tècnic (FUE.CTT)   

7.1 Tramitació dels procediments de comprovació formal i 

material de la comunicació d’inici d’una activitat o de llur 

modificació substancial global en un establiment de la Llei 

18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica, que han de 

presentar comunicació i certificat tècnic. Inclou avaluació 

documental i 1a visita verificació. Fins a 50 m2 (FUE.CTT) 280,00 

7.2 Tramitació dels procediments de comprovació formal i 

material de la comunicació d’inici d’una activitat o de llur 

modificació substancial global en un establiment de la Llei 

18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica, que han de 

presentar comunicació i certificat tècnic. Inclou avaluació 

documental i 1a visita verificació. De 51 fins a 120 m2. 

(FUE.CCT) 450,00 
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7.3 Tramitació dels procediments de comprovació formal i 

material de la comunicació d’inici d’una activitat o llur 

modificació substancial global en un establiment de la Llei 

18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica, que han de 

presentar comunicació i certificat tècnic. Inclou avaluació 

documental i 1a visita verificació. De més de 120 m2 (FUE.CTT) 560,00 

8 Comunicació d’inici en un establiment de la Llei 18/2020 que 

ha de presentar comunicació amb projecte i certificat tècnic 

(FUE.CPT)   

8.1 Tramitació dels procediments de comprovació formal i 

material de la comunicació d’inici d’una activitat o de llur 

modificació substancial global en un establiment de la Llei 

18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica, que han de 

presentar comunicació amb projecte i certificat tècnic 

(excepte grups I561 i I563 del CCAE-09). Inclou avaluació 

documental i 1a visita verificació. Fins a 500 m2 (FUE.CPT) 600,00 

8.2 Tramitació dels procediments de comprovació formal i 

material de la comunicació d’inici d’una activitat o de llur 

modificació substancial global en un establiment de la Llei 

18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica, que han de 

presentar comunicació amb projecte i certificat tècnic. Inclou 

avaluació documental i 1a visita verificació. De 501 fins a 1000 

m2 (FUE.CPT) 900,00 

8.3 Tramitació dels procediments de comprovació formal i 

material de la comunicació d’inici d’una activitat o de llur 

modificació substancial global en un establiment de la Llei 

18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica, que han de 

presentar comunicació amb projecte i certificat tècnic. Inclou 

avaluació documental i 1a visita verificació. De més de 1000 

m2 (FUE.CPT) 1.200,00 

8.4 Tramitació dels procediments de comprovació formal i 

material de la comunicació d’inici d’una activitat o de llur 

modificació substancial global en els establiments de la Llei 

18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica destinats a 

activitats dels grups I561 i I563, que han de presentar 

comunicació amb projecte i certificat tècnic. Inclou avaluació 

documental i 1a visita verificació. Fins a 500m2 (FUE.CPT) 1.360,00 

9 Tramitació del procediment de llicència d’establiments o 

activitats específiques regulades per normativa sectorial 

distinta de l’esmentada en els apartats anteriors (LLI.ACC) 1.200,00 

10 Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 

de l’obertura o posada en funcionament d’establiments o 

activitats regulades per normativa sectorial distinta de 

l’esmentada en els apartats anteriors 600,00 
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11 Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació 

o posada en funcionament de les casetes de pirotècnia 

(FUE.PIR) 280,00 

12 Modificacions d’activitats   

12.1 Tramitació del procediment de modificacions no substancials 

d’establiments d’espectacles i activitats recreatives musicals i 

de restauració (FUE.MAC) 250,00 

12.2 Tramitació del procediment de modificacions no substancials 

d'altres activitats subjectes a llicència, comunicació o 

declaració responsable, no incloses en la legislació 

ambiental(FUE.MAC) 250,00 

12.3 Tramitació del procediment de modificacions en instal·lacions 

tèrmiques o per incorporació de música de fons ambiental en 

activitats ja legalitzades, sempre que no suposin canvi d’ús 

específic (FUE.MAC) 250,00 

12.4 Tramitació del procediment de modificació per canvi d’horari 

de les activitats, sense canvi de franja a horari nocturn, 

d’acord amb la Llei 16/2002 o que no impliqui una modificació 

substancial global de l’activitat (FUE.MAC/FUE.MAM) 250,00 

12.5 Tramitació del procediment de modificacions no significatives 

en matèria d’incendis (FUE.MAC/FUE.MAM) 250,00 

13 Comprovació de modificacions d’activitats    

13.1 Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació 

de modificacions no substancials amb incidència ambiental de 

les activitats i instal·lacions subjectes a llicència ambiental 

(FUE.MAM) 500,00 

13.2 Tramitació del procediment de comprovació de modificacions 

no substancials d’activitats sotmeses al règim de comunicació 

ambiental. (FUE.MAM) 250,00 

14 Modificació de llicències/comunicacions per refosa i unificació 

de procediments i expedients anteriors (FUE.LIA) (FUE.EPC) 

(FUE.CTA) (FUE.CPT) (FUE.CCT) (...) 495,00 

15 Modificació substancial d'una activitat quan la part afectada 

pel canvi sigui diferenciable de la resta de l'activitat i aquesta 

no es vegi afectada pel que fa a les seves condicions o 

requisits tècnica (FUE.LIA) (FUE.EPC) (FUE.CTA) (FUE.CPT) 

(FUE.CCT) (...), tributarà el 50% de les tarifes previstes per a la 

primera instal·lació  

16 Tramitació del procediment de llicència per als espectacles 

públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari 

(art. 42 LEPAR). (LLI.AEX) 133,20 

17 Tramitació del procediment de llicència d'establiments no 

permanents desmuntables (ENPD), inclòs control inicial si 

s'escau, excepte atraccions de fira (FUE.NPD) 133,20 
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18 Tramitació del procediment de llicència d’instal·lacions 

individuals d’atraccions de fira (Art.39.4 REPAR), inclòs control 

inicial, si s’escau. (FUE.NPD) 133,20 

  Les atraccions de fira tributaran cada any natural la tarifa 

assenyalada en aquest epígraf sempre i quan no es produeixin 

canvis en els subjectes, activitat i/o instal·lació. En el cas que 

es produeixi algun canvi o variació en els subjectes i/o objecte, 

aquesta quota no serà anual sinó que meritarà per cadascuna 

de les activitats de la tarifa assenyalada en aquest epígraf    

19 Tramitació del procediment de llicència d’establiments de 

règim especial de la normativa d’espectacles públics i 

activitats recreatives. (FUE.EPC) 2.500,00 

20 Tramitació d’informe previ en matèria d’incendis a emetre per 

part de la DGPEIS (FUE.FOC) 150,00 

21 Tramitació d’informe previ en matèria d’incendis emès pels 

tècnics municipals (FUE.FOC) 350,00 

22 Tramitació del procediment de verificació de les emissions 

atmosfèriques en establiments del CAPCA, de competència 

municipal: control atmosfèric de l’establiment (LLI.CAE) 650,00 

23 Tramitació del procediment de verificació de les emissions 

atmosfèriques en establiments del CAPCA, de competència 

municipal: control d’emissions dels focus contaminants 

(LLI.EMI) 650,00 

24 Control inicial d’activitats sotmeses a llicència ambiental 

municipal (LLI.ACO)   

24.1 Tramitació del procediment de control inicial de les activitats 

sotmeses a llicència ambiental municipal, quan el control el 

duen a terme tècnics municipals (LLI.ACO) 725,00 

24.2 Tramitació del procediment de control inicial de les activitats 

sotmeses a llicència ambiental municipal, quan el control no el 

duen a terme tècnics municipals (LLI.ACO) 250,00 

25 Control inicial d’activitats d’espectacles públics, activitats 

recreatives i restauració (LLI.ACO)   

25.1 Tramitació del procediment de control inicial de les activitats 

d’espectacles públics, activitats recreatives i restauració, quan 

el control el duen a terme tècnics municipals (LLI.ACO) 725,00 

25.2 Tramitació del procediment de control inicial de les activitats 

d’espectacles públics, activitats recreatives i restauració, quan 

el control no el duen a terme tècnics municipals (LLI.ACO) 250,00 

26 Control periòdic d’activitats sotmeses a llicència ambiental 

(LLI.COP)   

26.1 Tramitació del procediment de control periòdic de les 

activitats sotmeses a llicència ambiental municipal, quan el 

control el duen a terme tècnics municipals (LLI.COP) 725,00 
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26.2 Tramitació del procediment de control periòdic de les 

activitats sotmeses a llicència ambiental municipal, quan el 

control no el duen a terme tècnics municipals (LLI.COP) 250,00 

27 Control periòdic d’activitats sotmeses  a llicència per la 

normativa d’espectacles públics, activitats recreatives i 

restauració (LLI.COP)   

27.1 Tramitació del procediment de control periòdic de les 

activitats sotmeses a llicència per la normativa d’espectacles 

públics i activitats recreatives, quan el control el duen a terme 

tècnics municipals (LLI.COP) 725,00 

27.2 Tramitació del procediment de control periòdic de les 

activitats sotmeses a llicència per la normativa d’espectacles 

públics i activitats recreatives, quan el control no el duen a 

terme tècnics municipals (LLI.COP) 250,00 

28 Control periòdic d’activitats d’espectacles públics, activitats 

recreatives i restauració sotmeses al règim de comunicació 

(LLI.COP)   

28.1 Tramitació del procediment de control periòdic de les 

activitats d’espectacles públics, activitats recreatives i 

restauració sotmeses al règim de comunicació, quan el control 

el duen a terme tècnics municipals (art. 136 REPAR) (LLI.COP) 550,00 

28.2 Tramitació del procediment de control periòdic de les 

activitats d’espectacles públics, activitats recreatives i 

restauració sotmeses al règim de comunicació, quan el control 

NO el duen a terme tècnics municipals (art. 136 REPAR) 

(LLI.COP) 125,00 

29 Tramitació del procediment de canvi de titularitat (FUE.NOM) 67,10 

30 Tramitació del procediment de la comunicació del cessament 

d’activitats. (LLI.BAI) 150,00 

31 Per cada procediment d’inspecció que es realitzi a fi de 

verificar el compliment de la normativa de soroll. La primera 

comprovació no genera taxa: (-)   

31.1 Primera repetició de mesures d’immissió sonora per 

incompliment de la normativa acústica  100,00 

31.2 Per cadascuna de les repeticions posteriors  150,00 

32 Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació 

d’habitatges d’ús turístic (FUE.HUT) 133,00 

33 Tramitació del procediment d’activitats d’interès públic 

(LLI.AIP)   

33.1 Tramitació del procediment d’activitats d’interès públic, amb 

aportació dels informes sectorials segons art. 48 TRLU (LLI.AIP) 350,00 

33.2 Tramitació del procediment d’activitats d’interès públic, sense 

l’aportació dels informes sectorials segons art. 48 TRLU 

(LLI.AIP) 512,00 
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34 Tramitació del procediment específic de llicències d’usos i 

obres provisionals (LLI.OUP) 350,00 

35 Obertures temporals   

35.1 Les obertures temporals per motiu de trasllat forçós per un 

període màxim de 6 mesos no tributaran cap quota   

35.2 Les obertures temporals voluntàries tributaran un 10% de les 

quotes previstes per a la primera instal·lació, si no superen el 

període d'un mes, i el 50% fins a un màxim de 6 mesos. A 

partir de 6 mesos tributaran la totalitat de la quota.   

36 Segones inspeccions i excepcionals   

36.1 Inspeccions derivades d'expedient de denúncia en les quals es 

comprovi que no s'han adoptat les mesures correctores (en 

concepte d'inspecció tècnica municipal) 50,00 

36.2 Inspeccions de control, quan aquesta generi més d'una 

inspecció per causes imputables a la persona interessada, per 

cada inspecció 50,00 

37 Tarifa mínima en cas de no admissió a tràmit de la sol·licitud, 

desistiment de l’interessat, previ a la resolució, o denegació de 

la sol·licitud. Es liquidarà el 50% de la taxa acreditada 

inicialment, amb un import màxim de  205,00 

   

Les tarifes s’aplicaran en funció del grup al qual pertanyi l’activitat (segons s’especifica en l’annex 

d’aquesta ordenança) i en funció de la superfície que n’ocupi.  

ARTICLE 6 

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, hom entendrà iniciada l'activitat el moment de la presentació 

de la sol·licitud del servei que acrediti la taxa o de la presentació de comunicació prèvia. 

2. Quan l'activitat s'hagi realitzat sense haver obtingut la llicència corresponent o haver presentat la 

comunicació prèvia corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat 

municipal que porti a determinar si l'activitat disposa o no de les condicions exigibles, amb 

independència de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui instruir per tal d’autoritzar o 

denegar la realització de l’activitat. 

 

3. Es preveu el retorn parcial de la taxa si la sol·licitud no finalitza amb l'atorgament de la llicència, ja 

sigui per desistiment previ de la persona sol·licitant, declaració de caducitat, denegació o no 

admissió a tràmit. En qualsevol cas l'Ajuntament retindrà sempre la quantitat prevista l’epígraf 12 

en concepte de  tarifa mínima pel servei prestat.  

 

Tanmateix, no es meritarà cap taxa en els casos en què s’hagi sol·licitat una llicència que 

indubtablement es pugui considerar duplicada, per fer referència a obres o instal·lacions amb el 

mateix abast i situació, que una ja presentada durant el mes immediat anterior, i per la qual 

s’hagi satisfet la taxa corresponent. 
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4. Quan es sol·liciti una llicència d’obres i usos provisionals, regulada a l’article 53 del TRLU, es 

meritarà tant la  taxa per concessió de llicències urbanístiques i actes complementaris, com la 

taxa per a la intervenció administrativa en l’autorització, exercici i funcionament d’activitats de 

qualsevol naturalesa. En aquests casos es presentarà una única autoliquidació, que inclourà 

l'import a satisfer per cada una de les taxes, segons les tarifes aplicables regulades a cada una de 

les ordenances fiscals. 

 

ARTICLE 7   

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, en el termini dels deu dies hàbils següents a la 

presentació de la sol·licitud del servei que acrediti la taxa, o de la presentació de la comunicació 

prèvia. 

 

2. No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l'expedient el pagament previ de la taxa 

acreditada o, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament del seu pagament.  

  

3. Si la resolució és desfavorable, es procedirà a tramitar d'ofici l'expedient de devolució dels 

imports indegudament satisfets.   

 

4. L'ajuntament podrà exigir la presentació de l'autoliquidació i el pagament de la taxa en el 

moment de la sol·licitud, en els casos de les tarifes corresponents a segones i següents visites per 

al control inicial i en els casos de consultes prèvies.   

 

5. Queden exclosos del procediment general d’autoliquidació establert a l’apartat primer d’aquest 

article, les liquidacions acreditades per les Administracions Públiques, els Organismes i Entitats 

Autònomes, les Empreses Públiques, les Universitats Públiques i les Societats Mercantils quan el 

seu capital social pertanyi íntegrament a l’Administració. 

 

Tanmateix, en els casos en què la llicència es sol·licita pel constructor o aquell qui realitzi les 

construccions, instal·lacions o obres, i no directament per l’administració pública, es lliurarà 

l’autoliquidació al sol·licitant, en qualitat de subjecte passiu substitut, de conformitat amb l’apartat 2 

de l’article 3 d’aquesta ordenança. 

 

ARTICLE 8   

La taxa regulada per aquesta ordenança és independent i compatible amb les taxes que s'acreditin 

per a la utilització privativa o especial de la via pública i de béns i instal·lacions d'ús públic municipal.  

   

ARTICLE 9 

La gestió, recaptació i inspecció de les quotes d’aquesta taxa, així com la qualificació de les infraccions 

tributàries i determinació de les sancions que siguin d’aplicació es realitzarà de conformitat amb la 
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Llei general tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les 

desenvolupen, així com l’ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels 

tributs i altres ingressos de dret públic municipals, i resta de disposicions dictades per aquest 

Ajuntament en aplicació de la seva potestat reglamentària.  

Disposició addicional primera. 

Les tarifes corresponents a l’atorgament de llicències d’activitats continuaran aplicant-se en tant no 

s’entenguin extingides les llicències d’activitats per la normativa corresponent. 

Disposició Addicional segona.  

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb 

motiu la promulgació de normes posteriors 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 

legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 

d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 

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

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2023, i continuarà en vigor 

mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 

 

ANNEX 
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