
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D'OBERTURA 

D'ESTABLIMENTS. 
 
 

  
Article 1r. 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 per l'article 89 de la Llei 20/2009 de 
prevenció i control ambiental de les activitats, Decret 82/2010 pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i a l’empara 
del previst als articles 57 i 20.4.i) 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, de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament 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 que es regirà per la present 
Ordenança fiscal.  
 
Article 2n. Fet imposable  
 
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, de les activitats 
de l’annex IV de la Llei 20/2009 i del 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 o 
normativa que els substitueixi. 
 
e) L’adequació de les activitats existents, de conformitat amb la Llei 4/2004 i el Decret 
50/2005. 
 
f) Els controls i revisions de les activitats compreses en els apartats anteriors. 
 
g)Els canvis de titular, modificacions i/o ampliacions de les activitats compreses en els 
apartats anteriors. 
 
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 5 d'aquesta ordenança.  
 
3. També tributen per aquesta Ordenança fiscal aquelles activitats o instal·lacions que 
requereixin la tramitació d'un expedient municipal a l'empara de la Llei 10/1990, de 15 
de juny, sobre policia de l'espectacle, activitats recreatives i establiments públics, i de 
la Llei 3/98. Tributen igualment aquelles activitats professionals que, per la seva 



superfície, afluència de públic o altres circumstàncies, requereixin la tramitació d’un 
expedient municipal d’activitat, per tal de determinar la idoneïtat de les mesures 
correctores i de prevenció que s’han d’instal·lar. 
 
En els supòsits anteriors, s’ha de liquidar la quota establerta en els articles 5 i 6 
d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3r. Subjectes passius  
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a 
què es refereixen els articles 35 i 36 de la Llei General Tributària que sol·licitin, 
provoquin o en l'interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de 
què es tracti.  
 
Article 4t. Responsables  
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.  
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.  
 
Article 5è. Quota tributària  
 
1. S’estableixen les següents tarifes en funció del tipus de llicència o comunicació que 
s’hagi de tramitar:  
 
1.- Noves sol·licituds d’activitats i adequacions  de les existents 
 
Tipus de Llicència  
Autorització ambiental amb una declaració d’ impacte 
ambiental. Annexes I.1 i I.2. 

1000€ 

Declaració d’ impacte ambiental amb una autorització 
substantiva. Annex I.3. 

1000€ 

Llicencia ambiental. Annex II. Activitats sotmeses a 
llicencia ambiental i a un procés de decisió prèvia 
sobre la necessitat de declaració d’ impacte 
ambiental 

700€ 

Llicencia ambiental. Annex II. Activitats sotmeses a 
llicencia ambiental sense necessitat de sotmetre a 
cap procés d’ avaluació d’ impacte ambiental. 

700€ 

Règim de comunicació ambiental. Annex III. 450€ 
Llicència simplificada per a les activitats innòcues 
(comunicació ROAS)  

300€ 

Llicència d’espectacles públics i activitats 
recreatives. 

700€ 

Llicència d’espectacles públics i activitats recreatives. 
Regim de comunicació 

450€ 

 
 
 
 
 



2.- Canvi de titularitat 
 
Sol·licitud presentada per canviar de nom la llicència d’una activitat que s’ha 
traspassat. 
 
Tipus de llicencia  
ANNEX I 60,00 € 
ANNEX II 60,00 € 
ANNEX III 60,00 € 
INNOCUA 60,00 € 
Espectacles públics i activitats recreatives   60,00€ 
 
 
3.- Canvi no substancial d’activitat: 
 
Sol·licitud presentada per incloure en la llicència preexistent, l’ampliació i/o modificació 
que es fa en una activitat, sense que això suposi un canvi substancial.  
 
Tipus de Llicencia  
ANNEX I 60,00 € 
ANNEX II 60,00 € 
ANNEX III 60,00 € 
INNOCUA 60,00 € 
espectacles públics i activitats recreatives                    60,00€ 
 
 
 
4.- Control inicial(acta de comprovació inicial)  i periòdic i revisió de llicència: 
 
Control inicial: Inspecció que es realitza en el període de posada en marxa de les 
instal·lacions a l’inici de l’activitat per tal de verificar que l’activitat compleix amb les 
determinacions fixades a l’autorització o llicència ambiental. 
 
 
Control periòdic i revisió de llicencia: Inspecció/comprovació a què periòdicament cal 
sotmetre l’activitat per comprovar que s’adapta a les determinacions ambientals legals 
i a les fixades en la llicència. 
 
 
Tipus de llicencia  

ANNEX I  150,00 € 

ANNEX II 150,00 € 

ANNEX III 150,00 € 

INNOCUA 150,00 € 

espectacles públics i activitats recreatives 150,00€ 
 
 
 
 
 



5.- Pla d’autoprotecció 
 
  
Homologació Plans de protecció 300€ 
Controls  150€ 
 
 
Article 6è.  
 
Els interessats en la concessió d’una llicència o comunicació prèvia per obertura 
podran presentar prèviament a la petició d’aquesta, una sol·licitud de consulta sobre 
l’emplaçament, requisits o límits que calguin per l’exercici de l’activitat, acreditant-se 
una quota de 48,80 €.  
 
Article 9è.- Acreditament-Meritament 
 
1- La taxa s'acredita i, per tant, neix l'obligació de contribuir en el moment d'iniciar-se 
l'activitat municipal amb la corresponent incoació de l'expedient. A aquest efecte es 
considerarà iniciada l'activitat municipal en el moment de la presentació de la sol·licitud 
de la llicència o de la comunicació.  
 
2- En el cas d'obertura d'establiments o exercici d'activitats sense haver obtingut la 
preceptiva llicència o comunicació es considerarà acreditada la taxa en el moment de 
l'inici de l'obertura o de l'exercici de l'activitat.  
 
Article 10è.- Declaració, liquidació i ingrés  
 
1- La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, de manera que simultàniament a la 
sol·licitud de la llicència o comunicació , els subjectes passius hauran d'efectuar 
l'ingrés del import total del deute tributari.  
 
2 - Efectuades les comprovacions oportunes per l'Administració, es practicarà la 
liquidació definitiva que es notificarà en forma a l'interessat exigint o retornant, si 
s'escau, la quantitat procedent.  
 
 
Article 11è. Gestió  
 
Mentre no hi hagi acord municipal concedint la llicència o d’assabantament de la 
comunicació ,i no s’hagi procedit a l’inici de l’activitat , els interessats podran desistir 
de la seva petició per escrit o entendres desistit per no aportar la documentació 
requerida, i en aquests casos, el deute tributari quedarà reduït al 50% del que li 
correspondria si s'hagués concedit la llicència.  
 
Si en el moment del desistiment encara no s’hagués iniciat la tramitació de l’expedient, 
no es meritarà cap quantitat 
 
Article 12è.  
 
Una vegada atorgada la llicència no es procedirà a la devolució de les quotes 
ingressades.  
 
 
 
 



Article 13è.  
 
En cas de denegació de la llicència, la quota serà del 100% de la que li correspondria 
si s'hagués concedit la llicència  
 
Article 14è.  
 
El pagament dels drets per llicència d'obertura, no suposarà mai per si mateix la 
legalització de l'exercici de l'activitat, el qual estarà sempre subordinat a l'obtenció de 
la llicència o comunicació i al compliment de totes les condicions i requisits tècnics que 
l'Administració imposi.  
 
Article 15è.  
 
Quan l'atorgament d'una llicència d'obres quedi especialment condicionat a la prèvia 
obtenció de la llicència ambiental o en règim de comunicació prèvia , 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.  
 
Article 16.- La concessió de la llicència d’activitats no suposarà obtenir 
automàticament la llicència d’obres, per a la qual s’haurà d’iniciar el tràmit que 
correspongui. 
 
Article 17.- No es tramitarà cap projecte ambiental sense el corresponent informe 
urbanístic favorable i que s’hagi emès amb una vigència inferior a sis mesos, quan 
aquest sigui preceptiu. 
 
Article 18.- Les llicències d’activitats s’atorguen sense perjudici dels drets de tercers. 
 
Article 19.- Amb caràcter previ a la concessió de la llicència caldrà acreditar l’alta 
censal de l’activitat econòmica a l’Agència Tributària, la qual que quedarà incorporada 
a l’expedient. 
 
Article 20è. Infraccions i sancions  
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 181 i següents 
de la Llei General Tributària .  
 
Disposició derogatòria 
 
A partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta ordenança restarà derogats els articles 
2.1.b i  8.2 de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per a la realització d’activitats 
jurídic-administratives de competència municipal. 
 
 
Disposició final.- Vigència  
Aquesta ordenança, entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’aprovació definitiva 
al BOP i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.  
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