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Ordenança Fiscal núm. 9 
 

TAXA PER LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA 
EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la 
intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions, que es regirà per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat 
Text refós.  
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la verificació de les condicions tècniques i 

administratives de seguretat, de protecció al medi ambient i qualsevol altres exigides 
en les activitats incloses en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les Activitats, el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació 
d’equipaments comercials, la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i activitats recreatives i el decret 112/2010,de 31 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa, la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis, la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte i el 
decret  94/2010, de 20 de juliol, que la  desenvolupa i la Llei 12/2012, de 26 de 
desembre, de mesures urgents d’alliberament del comerç i determinats serveis: 

 
a) L’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar si les 

activitats i instal·lacions reuneixen les condicions de seguretat, sanitat, salubritat i de 
protecció al medi ambient i qualsevol de les altres exigides per les ordenances 
municipals, i altres disposicions per al seu funcionament normal, com a pressupost 
necessari i previ perquè aquest Ajuntament atorgui la llicència ambiental. 

 
b) Per la tramitació dels expedients d’activitats i instal·lacions subjectes a règim de 

comunicació. 
 
c) L’activitat municipal d’inspecció de les activitats i instal·lacions. 
 
d) Tramitació de llicències comercials municipals. 
 
e) Tramitació dels expedients de control de les activitats a la normativa vigent que els hi 

és d’aplicació. 
 

f) Expedients d’innòcues subjectes a comunicació prèvia o declaració responsable amb 
règim de control posterior, incloses en la Llei 12/2012, de 26 de desembre. 

 
g) Expedients d’activitats innòcues, no incloses en la Llei 12/2012, de 26 de desembre. 
 
2. A aquest efecte, es considerarà inclosa en el fet imposable la realització de les 

següents activitats: 
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a) La primera instal·lació de l’establiment per començar les seves activitats o posterior 
unificació de les mateixes. 

 
b) La variació o ampliació de l’activitat portada a terme en l’establiment, encara que el 

titular sigui el mateix. 
 
c) L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració dels elements subjectius, objectius o 

de l’activitat que s’hi realitzi. 
 
d) El trasllat de l’activitat a un altre local pel mateix titular. 
 
e) Canvi de domicili social de les entitats. 
 
f) La realització de controls de l’activitat legalitzada. 
 
g) L’emissió de l’informe urbanístic de compatibilitat amb el planejament urbanístic. 
 
h) La resolució de consulta prèvia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb la 

normativa vigent. 
 
3. S’entendrà per activitat en establiment industrial o mercantil qualsevol edificació 

habitable, estigui o no en funcionament, que es destini a l’exercici d’alguna activitat 
empresarial, febril, artesana, de la construcció, comercial i de serveis que 
constitueixen per elles mateixes el fet imposable. 

 
4. Hauran de sol·licitar o comunicar l’activitat com a primera instal·lació, les activitats 

que tot seguit es detallen: 
 
a) Els establiment industrials o mercantils que demanin la llicència de primera 

instal·lació, o la seva modificació o ampliació. 
 
b) El fet d’aixecar un acta pel servei d’Inspecció Tributaria no suposa l’atorgament d’una 

llicència o permís; havent-se de tramitar el corresponent títol habilitat o legalització. 
 
5. No constituiran el fet imposable: 
 
a) Els supòsits de trasllat de l’activitat existent a un altre local de forma provisional, per 

adequar o millorar l'existent, sense canvi d’activitat. 
 
b) La transformació de la personalitat jurídica de la societat titular de l’activitat per 

imperatiu legal, sempre i quan la societat inicial compti amb llicència d’obertura o 
aquesta es trobi en tràmit. 

 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les 
entitats a que es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, que ostentin la titularitat del 
dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 secció 1 de l’Ordenança General. 
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Article 5è. Base imposable. 
 
La base imposable és la que resulta de la tarifa corresponent. 
 
 
Article 6è. Quota tributària. 
 
1. La quota tributària serà la que figura a l’annex d’aquesta ordenança. 
 
2. La quota tributària corresponent a les activitats de guarda i custòdia de vehicles 

s’obtindrà per l’aplicació d’un coeficient del 0,3 sobre la quota determinada a l’apartat 
1 anterior. 

 
3. La quota tributària corresponent a les activitats desenvolupades per les entitats 

sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats s’obtindrà per l’aplicació 
d’un coeficient del 0.1, sobre la quota determinada a l’apartat 1 anterior. 

 
4. La quota tributària corresponent a la legalització per part del promotor/constructor 

dels edificis d’industrials i d’oficines de nova construcció s’obtindrà per l’aplicació 
d’un coeficient del 0’20, sobre la quota determinada a l’apartat 1 anterior. Restant 
exclosos les zones d’aparcament que es regiran per l’establert en l’apartat primer. 

 
5. En el cas que el sol·licitant formuli desestimen amb anterioritat a la concessió de 

l’autorització, la quota que s’haurà de liquidar serà el 20 % de la que li hauria 
correspost satisfer. En el supòsit que l'interessat hagi liquidat la totalitat o una part de 
la quota, la restant fins arribar al 20 % esmentat se li retornarà d’ofici. 

 
Quan el subjecte passiu hagi iniciat l’activitat sol·licitada o hagi recaigut l’acord o 
resolució corresponent, no es procedirà a cap tipus de deducció de la quota.  

 
6. En el supòsit que es denegui l’autorització sol·licitada la quota que s’haurà de 

liquidar serà el 30 % de la que li hauria correspost satisfer. En el cas que l'interessat 
hagi liquidat la totalitat o una part de la quota, la restant fins arribar al 30 % esmentat 
se li retornarà d’ofici. 

 
No procedirà la deducció ni cap devolució en qualsevol dels següents supòsits: 

 
a) Quan el subjecte passiu hagi iniciat l’activitat. 
 
b) Quan la denegació per desenvolupar una activitat innòcua es fonamenti en no haver 

adoptat les mesures correctores de caràcter tècnic, excloses les de caràcter 
urbanístic que s’haguessin fixat per l’exercici de l’activitat que es tracti. 

 
c) Quan es revoqui qualsevol llicència ambiental o comunicació prèvia, per no haver 

adoptat les mesures correctores de caràcter tècnic que s’haguessin fixat per 
l’exercici de l’activitat que es tracti. 

 
7. Aquelles empreses que disposin del certificat del sistema d’ecogestió i ecoauditoria 

de la Unió Europea (EMAS) gaudiran d’una bonificació especifica de la  taxa del 50% 
de la quota, de conformitat a la disposició addicional 6 de la Llei 20/2009. 
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Article 7è. Actes no subjectes. 
 
Seran actes no subjectes a aquesta Ordenança, però amb l’obligació de proveir-se de la 
preceptiva autorització, els trasllats forçosos a causa de: 
 
1. Expropiació, reparcel·lació o compensació urbanística. 
 
2. Trasllat provisional per enderroc i nova edificació de l'immoble.  
 
3. Trasllat per manca de condicions d’habitabilitat de l'immoble. 
 
Article 8è. 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 l'esmentada 
activitat en la data de presentació de l’expedient corresponent. 

 
2. Quan l’obertura s’hagi realitzat sense la preceptiva autorització, l’obligació de 

contribuir neix per l’exercici de la indústria, comerç o professió de que es tracti, 
presumint-se que aquest exercici s’inicia en el moment en que el titular : 

 
a) Cursi o vingui obligat a cursar l’alta, el traspàs o trasllat per l'Impost sobre Activitats 

Econòmiques. 
 
b) Des de que el local s’utilitzi o estigui ja en funcionament, obert o no al públic. 
 
c) Per la domiciliació de societats en locals, escriptoris, oficines, despatxos o estudis, 

on es realitzin activitats comercials, industrials, de serveis i professionals. 
 
d) Per l’obertura, per part de les esmentades societats, encara que el seu domicili 

estigui fora del terme municipal, d’agències, delegacions, sucursals, oficines o locals, 
inclosos magatzems tancats al públic. 

 
3. L'Administració comprovarà els fets, actes, situacions, activitats, explotacions i 

demés circumstàncies que integrin o condicionin el fet imposable. 
 
La comprovació podrà abastar a demés a tots els actes, elements i valoracions 
consignats en les declaracions tributàries i podrà comprendre l’estimació de les bases 
imposables, utilitzant els mitjans a què es refereix l’article 52 de la Llei General 
Tributària. 
 
La investigació afectarà el fet imposable que no hagi sigut declarat per el subjecte passiu 
o que ho hagi sigut parcialment. Igualment abastarà als fets imposables la liquidació dels 
quals hagi de realitzar el propi subjecte passiu. 
 
 
Article 9è. Liquidació i ingrés. 
 
1. L'interessat formularà declaració-liquidació de la taxa i la quota resultant s’ingressarà 

en la Tresoreria Municipal o on estableixi l’Ajuntament, com liquidació provisional, 
subjecta a la comprovació, en el moment de presentar la sol·licitud corresponent. 

 
2. Quan s’atorgui la llicència ambiental o autorització es procedirà a aprovar 

simultàniament la liquidació definitiva, a excepció de les activitats subjectes a règim 
de comunicació. Si aquesta coincideix amb la provisional s’entendrà automàticament 
conclòs l’expedient tributari corresponent; si la liquidació definitiva resulta superior a 
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la provisional, es notificarà la liquidació complementària que resulti, i si es inferior es 
procedirà d’ofici a retornar la quantitat ingressada per escreix. 

 
 
Article 10è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
Disposició addicional. 
 
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de 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 què porten causa.  
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 18 de desembre de 2019. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 
 
 

ANNEX DE TARIFES 
 
Tarifa 1. Activitats i instal·lacions. 
 
1. La quota s’obté mitjançant la suma d’una tarifa fixa amb el producte d’un mòdul/m2 

per la superfície computable del local als efectes de l’I.A.E. 
 
1.1 Llicència ambiental d’activitats incloses en els annexos II i IV de la Llei 20/2009 de 

prevenció i control ambiental de les Activitats a la Llei 11/2009 de regulació 
administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives i el Decret 112/10 pel 
qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa,  i als annexos I i II de la Llei 3/10 
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis.     

 
  Euros 
Tarifa .................................................................................................................  1.751,90 
Tarifa m2 ...........................................................................................................  7,10 
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1.2. Llicència ambiental o municipal (activitats incloses en l’ Annex II i IV de la Llei 
20/2009 de prevenció i control ambiental de les Activitats, a la Llei 11/2009 de 
regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives i el Decret 
112/10 pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa i pel seu aforament a la 
Llei 16/2009 dels centres de culte). 

 
  Euros 
Tarifa .................................................................................................................  1.313,95 
Tarifa m2 ...........................................................................................................  5,30 
 
 
1.3. Règim de comunicació prèvia, (activitats incloses annex III Llei 20/2009 de prevenció 

i control ambiental de les Activitats, Llei 11/2009 de regulació administrativa dels 
espectacles públics i activitats recreatives i el Decret 112/10 pel qual s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa  i pel seu aforament a la Llei 16/2009 dels centres de 
culte). 

  Euros 
Tarifa .................................................................................................................  876,00 
Tarifa m2 ...........................................................................................................  3,45 
 
 
1.4.  Tot tipus d’expedients d’activitats innòcues, 
 
Tarifa .................................................................................................................  428,65 
Tarifa m2 ...........................................................................................................  1,75 
 
 
2. En els supòsits anteriors quan l’autorització de l’activitat comporti a més 

l’atorgament de la llicència comercial municipal, la quota resultant s’incrementarà 
en 1.587,85euros. 

 
 
Tarifa 2. Variació i/o ampliacions d’activitats o dels seus elements. 
 
a) Variacions i/o ampliacions – modificacions substancials : 
 

La quota s’obté d’aplicar el coeficient 0’5 a la Tarifa 1 corresponent, tenint en compte 
a tal efecte la totalitat de la superfície computable del local. 

 
 
b) Variacions i/o ampliacions – modificacions no substancials: 
 

La quota s’obté d’aplicar el coeficient 0’3 a la tarifa 1 corresponent, tenint en compte 
a tal efecte la totalitat de la superfície computable del local. 

 
En el supòsit que l’activitat objecte de la variació i/o ampliació no hagi estat 
autoritzada o l’Ajuntament no hagi restat assabentat, la quota aplicable serà 
l’establerta en la tarifa 1. 

 
c) Quan aquestes variacions, ampliacions o modificacions no substancials, no 

comportin variació de superfície, per tractar-se de focus emissors o altres factors, 
s’aplicarà la quota fixa de l’annex que li correspongui. 
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Tarifa 3. Trasllat de l’activitat. 
 
La quota s’obté d’aplicar el coeficient 0’5 a la Tarifa 1 corresponent. 
 
En el supòsit que l’activitat a traslladar no hagi estat autoritzada la quota aplicable serà 
l’establerta en la tarifa 1. 
 
 
Tarifa 4. Control i inspeccions. 
 
Taxes exigides per: 

a) Pels controls subjectes a la Llei que els hi és d’aplicació, la quota s’obtindrà 
d’aplicar el coeficient 0’5 a la Tarifa  fixa corresponent.    

 

b) Per les inspeccions de les transmissions de les activitats subjectes a les Lleis 
20/09 i 11/09 
 
-  la primera...................................................................................157,65 euros 
-  la segona ..................................................................................174,75 euros  
-  la tercera ...................................................................................300,70 euros 
- següents.....................................................................................501,20 euros 

 

c) Per les inspeccions de les transmissions de les activitats innòcues, 
 

- la primera.................................................................................... 105,20 euros 
- la segona ...................................................................................122,40 euros 
- la tercera.....................................................................................155,00 euros 
- següents.....................................................................................246,10 euros 

 
 
Tarifa 5. Revisions anticipades i periòdiques. 
 
Taxa per la tramitació de l’expedient de revisió: 
  Euros 
- Llicència ambiental annex II ............................................................................  1.313,95 
 
 
Tarifa 6. Mesuraments sonomètrics 

Mesuraments realitzats de conformitat amb el que preveu la  Llei 16/2002, de 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica i el decret 176/2009, de 10 de novembre, 
pel qual s’aprova el seu reglament, adaptant-se el seus annexos. 
                   
                Euros 

a) A partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) 
 a petició de part i negatiu en horari festiu i nocturn,  
 per hora del funcionari ............................................................................. 60,30  
 

b) A partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) 
 a petició de part i negatiu en horari laboral i nocturn, 
 per hora del funcionari ............................................................................. 51,25 

 
c) A partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) 

 a petició de part i negatiu en horari festiu i diürn, 
 per hora del funcionari............................................................................... 51,25  
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d) A partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) 

 a petició de part i negatiu en horari laboral i diürn, 
 per hora del funcionari...........................................................................   36,60 

 
 
Tarifa 7. Expedició de documents. 
  Euros 
a) Certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic  .......................  219,10 
b) Resolució de la consulta prèvia sobre la compatibilitat ................................  219,10 
c) Informe de compatibilitat urbanística ............................................................  108,55 
 
 
Tarifa 8. Adequació d’activitats. (*) 
 
  Euros 
a) Llicència ambiental (annex ll.1)  ....................................................................  1.751,90 
b) Llicència ambiental (annex II.2) ....................................................................  1.313,95 
 
(*) De conformitat a la Llei 4/2004, de l’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de 
les activitats d’incidència ambiental, modificada per l’article 24 de la Llei 17/2007, de 21 
de desembre, de mesures fiscals i financeres; no derogada per la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre. 
 
Tarifa 9. Actes Extraordinaris de Gran Aforament. 
   Euros 

a) Actes amb aforament de 3.001 fins a 10.000 persones ...............................  1.000 
b) Actes amb aforament de 10.001 fins a 25.000 persones .............................  1.500 
c) Actes amb aforament a partir de 25.001 persones .......................................  3.000 
 

 




