ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES ACTIVITATS

Article 1r. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats reconegudes als 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
d’acord amb allò que disposen els articles 15 a 27 i 57 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix les taxes per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa de les activitats, industrials, comercials, professionals, de
serveis, així com també, els espectacles públics, les activitats recreatives i els centres
de culte a l’objecte de procurar que aquestes tinguin les condicions de tranquil·litat,
seguretat, salubritat, medi ambientals i qualsevol altres exigides per les normes de
protecció ambiental o sectorial aplicables, ordenances i Reglaments Municipals o
Generals i per l’ordenació urbanística
Article 2n. Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la
prestació dels serveis tècnics i administratius necessaris per a la tramitació dels
diferents règims d’intervenció administrativa municipal següents:
a) Autorització ambiental i declaració d’impacte ambiental, així com també, la
modificació substancial per les activitats dels annexos 1.1, 1.2 a),1.2 b), en els casos
en que el projecte estigui sotmès a declaració d’impacte ambiental, i 1.3 de la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i altres
autoritzacions sectorials.
b) Autorització ambiental i la modificació substancial per les activitats dels annexos
1.2 b) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, en els casos en que es determini que el projecte estigui no requereix
declaració d’impacte ambiental.
c) Llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental, així com també, la seva
modificació substancial per les activitats de l’annex II de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
d) Llicència ambiental i la modificació substancial per les activitats de l’annex II de la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en
els casos en que el projecte està sotmès a un procés de decisió prèvia sobre la
necessitat de sotmetiment a avaluació d’impacte ambiental.
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e) Llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació
d’impacte ambiental, llicència municipal per activitats de caràcter permanent no
desmuntable sotmeses a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives o qualsevol altra sotmesa a
legislació sectorial, així com la així com la modificació substancial de qualsevol
d’aquestes.
f) Comunicació preceptiva a l’Ajuntament per activitats de l’annex III de la Llei
20/2009, per activitats sotmeses a legislació sectorial i per activitats no sotmeses a
legislació ambiental ni sectorial.
g) Llicència municipal per espectacle públic i o activitat recreativa de caràcter no
permanent i desmuntable (art. 41 de la Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives).
h) Llicència municipal per espectable públic i activitat recreativa de caràcter
extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives).
i) Permís d’abocament d’aigües residuals al sistema públic de sanejament.
j) Consulta prèvia sobre avaluació d’impacte ambiental.
k) Modificació no substancial d’activitat.
l) Comunicació preceptiva per canvi de titularitat.
m) Control periòdic d’activitat.
n) Revisió d’autorització/llicència ambiental/municipal.
o) Informe urbanístic.
p) Informe sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
2.- Als efectes d’aquesta Ordenança, es consideraran locals les edificacions, o
instal·lacions i les superfícies, incloses les vies i els espais públics, cobertes o sense
cobrir, obertes o no al públic, que s’utilitzin per a qualsevol espectacle públic, activitat
o ús, excepte el d’habitatge.
Article 3r. Subjectes passius i responsables
1.- Són subjectes passius d’aquestes taxes, a títol de contribuent, les persones físiques
i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que
sol·licitin o que resultin beneficiades, o afectades, per qualsevol tipus d’intervenció
administrativa definida com a fet imposable, a l’article 2n de la present ordenança.
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2.- 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.
3.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
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.
4.- En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació, els subjectes passius
ho seran els titulars de l’activitat.
5.- En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva autorització, llicència
o comunicació, es constitueix en subjecte passiu d’aquesta taxa la persona física o
jurídica que desenvolupi l’activitat.
Article 4rt. Meritament de la taxa
1.- L’obligació de contribuir neix en el moment de formular-se la sol·licitud
d’autorització o de llicència ambiental, de llicència sectorial de competència
municipal, d’efectuar una comunicació o qualsevol altre procediment dels definits a
l’apartat 1 de l’article 2n. Les actuacions administratives que s’hagin de realitzar amb
motiu de la sol·licitud o comunicació presentades no es realitzaran si no s’acredita
haver efectuat el pagament de les corresponents taxes.
En el cas d’iniciar una activitat sense haver sol·licitat la corresponent autorització o
llicència, o en el seu cas, no haver efectuat la preceptiva comunicació, les taxes
meritaran en el moment en què es produeixi el requeriment de legalització de
l’activitat al subjecte passiu.
2.- L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no s’ha de veure afectada ni per la
denegació de l’autorització o llicència sol·licitada, ni per la concessió
d’aquesta,condicionada a la modificació de les condicions de l’establiment, ni per la
renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada atorgada la llicència ni tampoc per
la declaració de caducitat del procediment.
Article 5è. Categoria de les vies públiques
A l’efecte d’allò que es preveu per a l’aplicació de les tarifes de l’article 6è següent,
les vies públiques d’aquest Municipi es classifiquen en sis categories, sent aquestes
les establertes per a l’aplicació dels índexs de situació en l’Impost sobre activitats
econòmiques i que figuren com annex a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
La categoria del carrer que s’ha d’aplicar en el càlcul de la quota, ha de ser la de la via
pública per la que s’accedeixi a l’àmbit destinat a l’activitat o ús, amb independència
de l’adreça per la que s’hagi sol·licitat la llicència, l’adreça postal o l’adreça cadastral.
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Si un local té accés des de vàries vies públiques, s’aplicarà la categoria corresponent a
la de la via pública que la tingui més alta.
Article 6è. Tarifes
1.- Les tarifes que s’han d’aplicar en el càlcul per a obtenir la quota de la taxa
corresponent als fets imposables definits a l’apartat 1 de l’article 2n de la present
ordenança, són les que figuren en el quadre següent, en funció del règim
d’intervenció administrativa, tipus i naturalesa de l’activitat, seguint el detall dels
càlculs que s’indica, en funció de la superfície, la ubicació, en el cas d’activitats fixes, i
en funció de la temporalitat i l’aforament, respectivament, en el cas d’activitats no
permanents i o extraordinàries.
RÈGIM D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA /ACTIVITATS:
Tarifa bàsica
2
Activitats de caràcter permanent:
(euros / m )
a) Autorització ambiental i declaració d'impacte
ambiental per activitats annexos 1.1, 1.2 i 1.3
4,57 €
i altres autoritzacions per activitats sotmeses
a normativa sectorial
b) Llicència ambiental municipal per activitats
annex II, i altres llicències municipals per
6,32 €
activitats sotmeses a normativa sectorial
c) Comunicació preceptiva per activitats annex III,
i altres comunicacions per activitats sotmeses
2,48 €
a normativa sectorial

Tarifa bàsica

Quota
mínima
(euros)

Quota
màxima
(euros)

300,00 €

4.344,00 €

300,00 €

6.000,00 €

300,00 €

2.340,00 €

Quota
mínima

Espectacles públics i activitats recreatives de
(euros)
(euros/
caràcter no permanent:
aforament o dia
d) Llicència municipal per espectacle públic i
50,75€ per cada
activitats recreatives de caràcter extraordinari
100 persones
50,00 €
o fracció
e) Llicència municipal per activitat no permanent 50,75€ per cada 50,00 €
de caràcter desmuntable
dia o fracció

Quota
màxima
(euros)

300,00 €
300,00 €

1. a. En el cas d’activitats de caràcter permanent, l’import de la quota es calcula a
partir d’una tarifa bàsica, que ve determinada pel tipus d’activitat o ús, si és de
naturalesa econòmica o no, la superfície, l’índex de situació en funció de les
categories de les vies públiques assignades per a l’aplicació del coeficient de situació
de l’impost sobre activitats econòmiques on s’ubiqui l’establiment, local o instal·lació
en el que es desenvolupi l’activitat o l’ús. La quota a liquidar serà la que resulti del
càlcul que a continuació es detalla, sempre que el seu import no sigui inferior a la
quota mínima ni superior a la màxima, que figuren al quadre de tarifes.
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Càlcul de la quota: s’obté mitjançant el càlcul del següent polinomi:
Q= TB x S x FC x CS
En el que:
2

TB = tarifa bàsica expressada en €/m en funció del grup d’activitats que correspongui
S = superfície destinada a l’activitat o ús, expressada en m2 arrodonits per excés
FC = factor corrector de l’activitat o ús, essent 0,5 per les activitats o usos de
naturalesa no econòmica, 0,60 per les activitats o usos de ramaderia, i 1,0 per la resta.
Per activitats econòmiques, els titulars de les quals optin pel sistema de pagament
fraccionat, i que creïn i mantinguin un mínim de 2 llocs de treball amb posterioritat a
la posada en marxa o en que es produeixi el fet imposable, d’acord amb l’article 8.b
d’aquesta ordenança: 0,7.
CS = coeficient de situació: és el que es detalla segons la categoria de la via pública
en la que s’ubica l’activitat o ús:
1a categoria
2a categoria
3a categoria
4a categoria
5a categoria
6a categoria

1,9
1,8
1,6
1,4
1,1
0,6

Q = quota de la taxa
La quota a liquidar serà l’import obtingut (Q), sempre que no sigui inferior a la quota
mínima ni superior a la quota màxima establerta al quadre de tarifes, multiplicada pel
factor corrector d’activitat (FC). En el cas de ser inferior, es liquidarà la quota mínima, i
si és superior, es liquidarà la quota màxima multiplicada pel factor corrector d’activitat
(FC).
Pels trasllats d’activitats a zones destinades a ús industrial, d’acord amb el
planejament vigent, la quota ha de ser el 60% del que resulti en aplicació de les
tarifes i càlculs establerts en aquest apartat 1.
1.b. En els supòsits d’activitats de caràcter no permanent l’import de la quota es
calcula a partir de la tarifa bàsica (50€) i ve determinada per l’aforament (a raó de
50€ per cada 100 persones o fracció) quan es tracta d’espectacles públics i activitats
recreatives de caràcter extraordinari, i per la temporalitat (50€), quan es tracta
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d’espectacles públics i activitats recreatives no permanent desmuntables (a raó de
50€ per cada dia o fracció).
2.- La quota a liquidar pels fets imposables definits als apartats i) a p) de l’article 2n
de la present ordenança, es calcularà de la forma que es detalla en els següents
apartats:
a) Permís d’abocament d’aigües residuals al sistema públic de sanejament, la quota a
liquidar és de 300 euros.
b) Consulta prèvia sobre avaluació d’impacte ambiental la quota és de 180,00€.
c) Modificació substancial d’activitat, la quota ha de ser la que resulti del càlcul del
polinomi definit al punt 1, computant el 50% de la superfície ja autoritzada més el
100% de la superfície de l’ampliació, en cas que, efectivament, hi hagi ampliació de
superfície.
En el cas en que no hi hagi increment de superfície, s’aplicarà la quota mínima.
d) Modificació no substancial d’activitat, quan l’ampliació no reuneix els requisits
definits a l’apartat anterior, la quota serà la que resulti del càlcul del polinomi definit
al punt 1, computant solament el 100% de la superfície de l’ampliació.
En el cas en que no hi hagi increment de superfície, s’aplicarà la quota mínima.
e) Comunicació preceptiva per canvi de titularitat de l’activitat quan comporti
verificació tècnica i/o administrativa, la quota ha de ser el 50% del que resulti en
aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt 1 anterior, excepte en els casos de
successió familiar entre cònjuges, i entre descendents i ascendents, els quals han de
tributar un 25% de les quotes esmentades.
f) Control periòdic d’activitats, la quota a liquidar serà un 10% del que, com a primera
instal·lació, correspongui en aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt1.
g) Revisió d’activitats la quota a liquidar serà l’equivalent al 50% del que correspongui
en aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt 1.
h) Informe urbanístic relatiu a la compatibilitat del projecte amb el planejament
urbanístic és de 180,00€.
i) Informe sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis, és de 180,00€.
3.- La quota a liquidar per aquelles activitats amb caràcter temporal, i que el seu
termini sigui com a màxim de sis mesos, serà del 50% de la que resulti de l’aplicació
de les tarifes i càlculs establerts al punt 1 anterior.
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Article 7è. Exempcions i bonificacions
A.- Gaudiran d’exempció del pagament d’aquesta taxa, sense perjudici de l’obligació
de tramitar la corresponent sol·licitud d’autorització, de llicència, o comunicació:
1.- Els trasllats determinats per expropiació, enderrocament forçós, declaració de
ruïna, enfonsament, incendi o desnonament , no originat per manca de pagament de
lloguers, i els que es verifiquin en compliment d’ordres i disposicions oficials.
2.- Els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci, sempre que no impliquin canvi
d’activitat i no s’interrompi l’exercici de l’activitat, la qual cosa s’acreditarà mitjançant
les corresponents declaracions d’alta i baixa simultànies en l’impost sobre activitats
econòmiques o, en el seu cas, declaració d’alta i baixa en el cens d’obligats tributaris
(model 036).
En aquest cas, s’entendrà per alta i baixa simultània quan l’interval de temps entre la
declaració d’alta i baixa abans esmentada no sigui superior als 3 mesos.
3.- Els canvis de titularitat, cessió o traspàs d’activitats, o usos de naturalesa no
econòmica.
B.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota, els trasllats d’activitats
autoritzades per motiu d’arranjament, reforma i millora de les seves instal·lacions o
locals, sempre que el període del trasllat no superi un any.
Aquests beneficis fiscals són de caràcter pregat, havent l’interessat de sol·licitar-los per
escrit, en el moment de presentar, la sol·licitud de l’autorització, del permís o de la
llicència, o bé la comunicació prèvia, davant l’Ajuntament, havent d’acreditar el
compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció o bonificació que
es demana.
Article 8è. Normes de gestió
1.- Les taxes regulades a la present ordenança s’ingressaran mitjançant el sistema
d’autoliquidació.
2.- Les persones que sol·licitin una autorització, llicència ambiental o municipal
sectorial, realitzin una comunicació preceptiva d’inici d’una activitat, o demanin
qualsevol procediment dels definits al punt d) de l’apartat 1 de l’article 2n, han de
presentar al Registre General de l’Ajuntament, la sol·licitud o comunicació oportuna
amb especificació de l’activitat o ús que han de desenvolupar a l’establiment o local,
acompanyada de la documentació legalment establerta, adjuntant la declaracióliquidació de les taxes complimentada amb el model d’imprès oficial establert a
l’efecte, i justificant del seu ingrés.
3.- L’interessat que tingui dret a algun dels beneficis fiscals recollits a l’article 7è de la
present ordenança, podrà aplicar-lo a la declaració-liquidació, que sempre s’ha
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d’acompanyar a la sol·licitud o comunicació prèvia, havent d’adjuntar la pertinent
documentació justificativa.
4.- L’import autoliquidat i ingressat tindrà el caràcter de liquidació provisional de la
corresponent taxa, i en cap cas, suposarà la legalització de l’exercici de l’activitat.
5.- Per imports del deute tributari superiors a 300,00€, el subjecte passiu podrà optar
per autoliquidar tot el tribut, o bé acollir-se al següent sistema de pagament de la
taxa:
– En el moment de sol·licitud de la llicència, o es faci la comunicació prèvia, es podrà
autoliquidar el 30% de l’import de la taxa que li correspon per raó de l’activitat
sol·licitada en relació a les tarifes previstes en la present ordenança.
– Un 40% en el moment de concessió de la llicència sol·licitada o quan es produeixi
la verificació de les dades en els casos d’activitats sotmeses al règim de comunicació
prèvia.
– El 30% restant, als 6 mesos a comptar des de la data de concessió de la llicència o
en la data que es produeixi la verificació de les dades en els casos d’activitats
sotmeses al règim de comunicació prèvia.
Per acollir-se a aquest sistema de pagament, així s’haurà de fer constar a la sol·licitud
de la llicència i el pagament de la segona i tercera fracció, es farà mitjançant
domiciliació bancària en el compte corrent que indiqui el subjecte passiu en la seva
sol·licitud.
6.6. - Els subjectes passius que optin pel sistema de pagament fraccionat de la taxa i
abans que sigui exigible el tercer termini esmentat en l’apartat anterior, hagin
incrementat la seva plantilla amb un mínim de 2 llocs de treball en relació a la inicial
o a l’existent en el moment de realitzat l’autoliquidació i ho sol·licitin expressament,
se’ls practicarà a efectes del 3r termini una liquidació tenint en compte el factor
corrector de l’activitat (FC) del 0,7 previst a l’article 6è d’aquesta ordenança.
La sol·licitud, la qual només la podran presentar els subjectes passius que hagin optat
pel sistema de pagament fraccionat, es presentarà per escrit davant de l’Ajuntament
de Reus dins dels quatre mesos següents a la data de concessió de la llicència o des
de la data que s’hagi produït la verificació de les dades en els casos d’activitats
sotmeses al règim de comunicació prèvia, juntament amb la documentació que es
detalla a continuació:
1.1.- Justificació de la plantilla inicial de l’empresa en el moment d’alta a la Seguretat
Social (per noves empreses) o en el moment d’efectuar l’autoliquidació (per
empreses ja existents): document d’alta (règim general i/o regim especial de
treballadors autònoms per empreses noves, o TC2 per empreses ja existents).
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2.2. - Justificació de la plantilla existent a l’empresa en el moment de presentar la
sol·licitud per tal que es practiqui la nova liquidació (darrer TC2 previ a la sol·licitud i
contractes de treball si els treballadors o treballadores encara no figuren al mateix).
Article 9è. Inspecció, recaptació, infraccions i sancions
La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb allò que es preveu en la
Llei general tributària, en altres lleis reguladores de la matèria i disposicions dictades
per a llur desenvolupament, i en l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció
dels tributs i preus públics municipals.
Per tot allò que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també a la
determinació de les sancions que corresponguin en cada cas, s’ha d’aplicar el règim
regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupin, així com
el que s’estableix a l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i
preus públics municipals.
Disposició transitòria
La determinació de la taxa aplicable als fets imposables originats en els expedients
iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei 20/2009, que es tramitin de conformitat
amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció ambiental de l’administració
ambiental, inclosos els expedients d’adequació a la citada Llei i fins a la seva
conclusió, es regirà per les ordenances fiscals anteriors que els siguin d’aplicació.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2014. Pel que fa a la
vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança, que
consta de 9 articles, una disposició transitòria i una disposició final, va ser aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 13 de desembre de 2013 i
publicada en el BOP núm. 291 el posterior dia 19 de desembre de 2013.
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Vigent a partir del
20.02.2018

AJUNTAMENT DE REUS
HISENDA MUNICIPAL

ORDENANÇA NÚM. 8
–2018-

Pàgina 153

AJUNTAMENT DE REUS
HISENDA MUNICIPAL

ORDENANÇA NÚM. 8
–2018-

Pàgina 154

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES ACTIVITATS

Article 1r. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats reconegudes als 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
d’acord amb allò que disposen els articles 15 a 27 i 57 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix les taxes per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa de les activitats, industrials, comercials, professionals, de
serveis, així com també, els espectacles públics, les activitats recreatives i els centres
de culte a l’objecte de procurar que aquestes tinguin les condicions de tranquil·litat,
seguretat, salubritat, medi ambientals i qualsevol altres exigides per les normes de
protecció ambiental o sectorial aplicables, ordenances i Reglaments Municipals o
Generals i per l’ordenació urbanística
Article 2n. Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la
prestació dels serveis tècnics i administratius necessaris per a la tramitació dels
diferents règims d’intervenció administrativa municipal següents:
a) Autorització ambiental i declaració d’impacte ambiental, així com també, la
modificació substancial per les activitats dels annexos 1.1, 1.2 a),1.2 b), en els casos
en que el projecte estigui sotmès a declaració d’impacte ambiental, i 1.3 de la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i altres
autoritzacions sectorials.
b) Autorització ambiental i la modificació substancial per les activitats dels annexos
1.2 b) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, en els casos en que es determini que el projecte estigui no requereix
declaració d’impacte ambiental.
c) Llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental, així com també, la seva
modificació substancial per les activitats de l’annex II de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
d) Llicència ambiental i la modificació substancial per les activitats de l’annex II de la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en
els casos en que el projecte està sotmès a un procés de decisió prèvia sobre la
necessitat de sotmetiment a avaluació d’impacte ambiental.
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e) Llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació
d’impacte ambiental, llicència municipal per activitats de caràcter permanent no
desmuntable sotmeses a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives o qualsevol altra sotmesa a
legislació sectorial, així com la així com la modificació substancial de qualsevol
d’aquestes.
f) Comunicació a l’Ajuntament amb caràcter previ a l'inici, per les activitats incloses de
l’annex III de la Llei 20/2009, per activitats sotmeses a legislació sectorial per activitats
«baix risc» segons la Llei 16/2015, de 21 de juliol, i per les activitats no incloses ni a
la legislació ambiental ni a la legislació sectorial .
g) Declaració responsable d'activitats «innòcues» segons la Llei 16/2015, de 21 de
juliol i per les activitats no incloses ni a la legislació ambiental ni a la legislació
sectorial.
h) Llicència municipal per espectacle públic i o activitat recreativa de caràcter no
permanent i desmuntable (art. 41 de la Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives).
i) Llicència municipal per espectacle públic i activitat recreativa de caràcter
extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives).
j) Permís d’abocament d’aigües residuals al sistema públic de sanejament.
k) Consulta prèvia sobre avaluació d’impacte ambiental.
l) Modificació no substancial d’activitat.
m) Comunicació preceptiva per canvi de titularitat.
n) Control periòdic d’activitat.
o) Revisió d’autorització/llicència ambiental/municipal.
p) Informe urbanístic.
q) Informe sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
2.- Als efectes d’aquesta Ordenança, es consideraran locals les edificacions, o
instal·lacions i les superfícies, incloses les vies i els espais públics, cobertes o sense
cobrir, obertes o no al públic, que s’utilitzin per a qualsevol espectacle públic, activitat
o ús, excepte el d’habitatge.
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Article 3r. Subjectes passius i responsables
1.- Són subjectes passius d’aquestes taxes, a títol de contribuent, les persones físiques
i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que
sol·licitin o que resultin beneficiades, o afectades, per qualsevol tipus d’intervenció
administrativa definida com a fet imposable, a l’article 2n de la present ordenança.
2.- 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.
3.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
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.
4.- En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació, els subjectes passius
ho seran els titulars de l’activitat.
5.- En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva autorització, llicència
o comunicació, es constitueix en subjecte passiu d’aquesta taxa la persona física o
jurídica que desenvolupi l’activitat.
Article 4rt. Meritament de la taxa
1.- L’obligació de contribuir neix en el moment de formular-se la sol·licitud
d’autorització o de llicència ambiental, de llicència sectorial de competència
municipal, d’efectuar una declaració responsable, comunicació o qualsevol altre
procediment dels definits a l’apartat 1 de l’article 2n. Les actuacions administratives
que s’hagin de realitzar amb motiu de la sol·licitud, declaració o comunicació
presentades no es realitzaran si no s’acredita haver efectuat el pagament de les
corresponents taxes.
En el cas d’iniciar una activitat sense haver sol·licitat la corresponent autorització o
llicència, o en el seu cas, no haver efectuat la declaració responsable o la comunicació
prèvia, les taxes meritaran en el moment en què es produeixi el requeriment de
legalització de l’activitat al subjecte passiu.
2.- L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no s’ha de veure afectada ni per la
denegació de l’autorització o llicència sol·licitada, ni per la concessió
d’aquesta,condicionada a la modificació de les condicions de l’establiment, ni per la
renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada atorgada la llicència ni tampoc per
la declaració de caducitat del procediment.
Article 5è. Categoria de les vies públiques
A l’efecte d’allò que es preveu per a l’aplicació de les tarifes de l’article 6è següent,
les vies públiques d’aquest Municipi es classifiquen en sis categories, sent aquestes
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les establertes per a l’aplicació dels índexs de situació en l’Impost sobre activitats
econòmiques i que figuren com annex a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
La categoria del carrer que s’ha d’aplicar en el càlcul de la quota, ha de ser la de la via
pública per la que s’accedeixi a l’àmbit destinat a l’activitat o ús, amb independència
de l’adreça per la que s’hagi sol·licitat la llicència, l’adreça postal o l’adreça cadastral.
Si un local té accés des de vàries vies públiques, s’aplicarà la categoria corresponent a
la de la via pública que la tingui més alta.
Article 6è. Tarifes
1.- Les tarifes que s’han d’aplicar en el càlcul per a obtenir la quota de la taxa
corresponent als fets imposables definits a l’apartat 1 de l’article 2n de la present
ordenança, són les que figuren en el quadre següent, en funció del règim
d’intervenció administrativa, tipus i naturalesa de l’activitat, seguint el detall dels
càlculs que s’indica, en funció de la superfície, la ubicació, en el cas d’activitats fixes, i
en funció de la temporalitat i l’aforament, respectivament, en el cas d’activitats no
permanents i o extraordinàries.
RÈGIM D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA /ACTIVITATS:
Tarifa bàsica
Activitats de caràcter permanent:
a) Autorització ambiental i declaració d'impacte
ambiental per activitats annexos 1.1, 1.2 i 1.3
i altres autoritzacions per activitats sotmeses
a normativa sectorial
b) Llicència ambiental municipal per activitats
annex II, i altres llicències municipals per
activitats sotmeses a normativa sectorial
c) Declaració responsable i comunicació prèvia
d’inici d’activitats

2

(euros / m )

Quota
mínima
(euros)

4,57 €

300,00 €

4.344,00 €

6,32 €

300,00 €

6.000,00 €

2,48 €

300,00 €

2.340,00 €

Tarifa bàsica

Quota
mínima

Espectacles públics i activitats recreatives de
(euros)
(euros/
caràcter no permanent:
aforament o dia
d) Llicència municipal per espectacle públic i
50,75€ per cada
activitats recreatives de caràcter extraordinari
100 persones
50,75 €
o fracció
e) Llicència municipal per activitat no permanent 50,75€ per cada 50,75 €
de caràcter desmuntable
dia o fracció
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1. a. En el cas d’activitats de caràcter permanent, l’import de la quota es calcula a
partir d’una tarifa bàsica, que ve determinada pel tipus d’activitat o ús, si és de
naturalesa econòmica o no, la superfície, l’índex de situació en funció de les
categories de les vies públiques assignades per a l’aplicació del coeficient de situació
de l’impost sobre activitats econòmiques on s’ubiqui l’establiment, local o instal·lació
en el que es desenvolupi l’activitat o l’ús. La quota a liquidar serà la que resulti del
càlcul que a continuació es detalla, sempre que el seu import no sigui inferior a la
quota mínima ni superior a la màxima, que figuren al quadre de tarifes.
Càlcul de la quota: s’obté mitjançant el càlcul del següent polinomi:
Q= TB x S x FC x CS
En el que:
TB = tarifa bàsica expressada en €/m2 en funció del grup d’activitats que correspongui
S = superfície destinada a l’activitat o ús, expressada en m2 arrodonits per excés
FC = factor corrector de l’activitat o ús, essent 0,5 per les activitats o usos de
naturalesa no econòmica, 0,60 per les activitats o usos de ramaderia, i 1,0 per la resta.
Per activitats econòmiques, els titulars de les quals optin pel sistema de pagament
fraccionat, i que creïn i mantinguin un mínim de 2 llocs de treball amb posterioritat a
la posada en marxa o en que es produeixi el fet imposable, d’acord amb l’article 8.b
d’aquesta ordenança: 0,7.
CS = coeficient de situació: és el que es detalla segons la categoria de la via pública
en la que s’ubica l’activitat o ús:
1a categoria
2a categoria
3a categoria
4a categoria
5a categoria
6a categoria

1,9
1,8
1,6
1,4
1,1
0,6

Q = quota de la taxa
La quota a liquidar serà l’import obtingut (Q), sempre que no sigui inferior a la quota
mínima ni superior a la quota màxima establerta al quadre de tarifes, multiplicada pel
factor corrector d’activitat (FC). En el cas de ser inferior, es liquidarà la quota mínima, i
si és superior, es liquidarà la quota màxima multiplicada pel factor corrector d’activitat
(FC).
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Pels trasllats d’activitats a zones destinades a ús industrial, d’acord amb el
planejament vigent, la quota ha de ser el 60% del que resulti en aplicació de les
tarifes i càlculs establerts en aquest apartat 1.
1.b. En els supòsits d’activitats de caràcter no permanent l’import de la quota es
calcula a partir de la tarifa bàsica (50€) i ve determinada per l’aforament (a raó de
50€ per cada 100 persones o fracció) quan es tracta d’espectacles públics i activitats
recreatives de caràcter extraordinari, i per la temporalitat (50€), quan es tracta
d’espectacles públics i activitats recreatives no permanent desmuntables (a raó de
50€ per cada dia o fracció).
2.- La quota a liquidar pels fets imposables definits als apartats i) a p) de l’article 2n
de la present ordenança, es calcularà de la forma que es detalla en els següents
apartats:
a) Permís d’abocament d’aigües residuals al sistema públic de sanejament, la quota a
liquidar és de 300 euros.
b) Consulta prèvia sobre avaluació d’impacte ambiental la quota és de 180,00€.
c) Modificació substancial d’activitat, la quota ha de ser la que resulti del càlcul del
polinomi definit al punt 1, computant el 50% de la superfície ja autoritzada més el
100% de la superfície de l’ampliació, en cas que, efectivament, hi hagi ampliació de
superfície.
En el cas en que no hi hagi increment de superfície, s’aplicarà la quota mínima.
d) Modificació no substancial d’activitat, quan l’ampliació no reuneix els requisits
definits a l’apartat anterior, la quota serà la que resulti del càlcul del polinomi definit
al punt 1, computant solament el 100% de la superfície de l’ampliació.
En el cas en que no hi hagi increment de superfície, s’aplicarà la quota mínima.
e) Comunicació preceptiva per canvi de titularitat de l’activitat quan comporti
verificació tècnica i/o administrativa, la quota ha de ser el 50% del que resulti en
aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt 1 anterior, excepte en els casos de
successió familiar entre cònjuges, i entre descendents i ascendents, els quals han de
tributar un 25% de les quotes esmentades.
f) Control periòdic d’activitats, la quota a liquidar serà un 10% del que, com a primera
instal·lació, correspongui en aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt1.
g) Revisió d’activitats la quota a liquidar serà l’equivalent al 50% del que correspongui
en aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt 1.
h) Informe urbanístic relatiu a la compatibilitat del projecte amb el planejament
urbanístic és de 180,00€.
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i) Informe sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis, és de 180,00€.
3.- La quota a liquidar per aquelles activitats amb caràcter temporal, i que el seu
termini sigui com a màxim de sis mesos, serà del 50% de la que resulti de l’aplicació
de les tarifes i càlculs establerts al punt 1 anterior.
Article 7è. Exempcions i bonificacions
A.- Gaudiran d’exempció del pagament d’aquesta taxa, sense perjudici de l’obligació
de tramitar la corresponent sol·licitud d’autorització, de llicència, o comunicació:
1.- Els trasllats determinats per expropiació, enderrocament forçós, declaració de
ruïna, enfonsament, incendi o desnonament , no originat per manca de pagament de
lloguers, i els que es verifiquin en compliment d’ordres i disposicions oficials.
2.- Els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci, sempre que no impliquin canvi
d’activitat i no s’interrompi l’exercici de l’activitat, la qual cosa s’acreditarà mitjançant
les corresponents declaracions d’alta i baixa simultànies en l’impost sobre activitats
econòmiques o, en el seu cas, declaració d’alta i baixa en el cens d’obligats tributaris
(model 036).
En aquest cas, s’entendrà per alta i baixa simultània quan l’interval de temps entre la
declaració d’alta i baixa abans esmentada no sigui superior als 3 mesos.
3.- Els canvis de titularitat, cessió o traspàs d’activitats, o usos de naturalesa no
econòmica.
B.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota, els trasllats d’activitats
autoritzades per motiu d’arranjament, reforma i millora de les seves instal·lacions o
locals, sempre que el període del trasllat no superi un any.
Aquests beneficis fiscals són de caràcter pregat, havent l’interessat de sol·licitar-los per
escrit, en el moment de presentar, la sol·licitud de l’autorització, del permís o de la
llicència, o bé la comunicació prèvia, davant l’Ajuntament, havent d’acreditar el
compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció o bonificació que
es demana.
Article 8è. Normes de gestió
1.- Les taxes regulades a la present ordenança s’ingressaran mitjançant el sistema
d’autoliquidació segons el procediment establert per l'Ajuntament d'acord a la mecànica
del tribut.
2.- Les persones que sol·licitin una autorització, llicència ambiental o municipal
sectorial, realitzin una declaració responsable, comunicació preceptiva d’inici d’una
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activitat, o demanin qualsevol procediment dels definits al punt d) de l’apartat 1 de
l’article 2n, han de presentar al Registre General de l’Ajuntament, la sol·licitud o
comunicació oportuna amb especificació de l’activitat o ús que han de desenvolupar a
l’establiment o local, acompanyada de la documentació legalment establerta,
adjuntant la declaració-liquidació de les taxes complimentada amb el model d’imprès
oficial establert a l’efecte, i justificant del seu ingrés.
3.- L’interessat que tingui dret a algun dels beneficis fiscals recollits a l’article 7è de la
present ordenança, podrà aplicar-lo a la declaració-liquidació, que sempre s’ha
d’acompanyar a la sol·licitud o comunicació prèvia, havent d’adjuntar la pertinent
documentació justificativa.
4.- L’import autoliquidat i ingressat tindrà el caràcter de liquidació provisional de la
corresponent taxa, i en cap cas, suposarà la legalització de l’exercici de l’activitat.
Article 9è. Inspecció, recaptació, infraccions i sancions
La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb allò que es preveu en la
Llei general tributària, en altres lleis reguladores de la matèria i disposicions dictades
per a llur desenvolupament, i en l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció
dels tributs i preus públics municipals.
Per tot allò que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també a la
determinació de les sancions que corresponguin en cada cas, s’ha d’aplicar el règim
regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupin, així com
el que s’estableix a l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i
preus públics municipals.
Disposició transitòria
La determinació de la taxa aplicable als fets imposables originats en els expedients
iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei 20/2009, que es tramitin de conformitat
amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció ambiental de l’administració
ambiental, inclosos els expedients d’adequació a la citada Llei i fins a la seva
conclusió, es regirà per les ordenances fiscals anteriors que els siguin d’aplicació.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i serà d'aplicació l'endemà de la mateixa data. Pel que fa a la vigència,
restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
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D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança, que
consta de 9 articles, una disposició transitòria i una disposició final, va esdevenir
definitiva automàticament per no haver-se presentat al·legacions en el període
d’exposició pública i publicada en el BOP núm. 35 el dia 19 de febrer de 2018.
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