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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT
A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I
PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS.
Article 1.- 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 a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRHL), i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text
legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment previ a
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a
l’inici de les activitats.
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Article 2.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es
desenvolupin o realitzin en el terme municipal d’Esparreguera s'ajusten a l’ordenament
jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84, 84 bis i 84 ter de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la normativa
reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa reguladora dels
espectacles públics i les activitats recreatives, per la normativa reguladora de les activitats
innòcues i de baix risc, per la resta de normativa general o sectorial i les ordenances
municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest Ajuntament per al control
previ i posterior a l’inici de les activitats dels ciutadans i les empreses.
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança.
Article 3.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o instal·lació que
fonamenti la intervenció de l'administració municipal.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori
espanyol i a comunicar la designació a l’Ajuntament.
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Article 4.- Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5.- Beneficis fiscals
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1. Es concedirà una bonificació del 25% de la taxa per aquelles actuacions derivades de la
present ordenança que corresponguin a activitats incloses en l’annex IV de la Llei 20-2009
de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) que s’ubiquin en un local de
superfície no superior a 70 metres quadrats, s’iniciïn en el municipi després de l’entrada
en vigor de la present ordenança.
2. En activitats afectades pel Codi Tècnic de l'Edificació o pel RSCIEI quan es tracti de
una comprovació de la Declaració Responsable i/o de la documentació tècnica
aportada per l'interessat, en relació a activitats afectades per normativa d'incendis, de
sorolls, vibracions, accessibilitat, aigües residuals i altres competències municipals, els
subjectes passius titulars de l’activitat podran gaudir d'una reducció del 70% en la quota
de la taxa quan acreditin estar en situació d’atur, com a persona demandant d’ocupació
inscrita al Servei d’Ocupació de Catalunya, en el moment de sol·licitar l’esmentada
comprovació.
3. En activitats recreatives o d'espectacle públic quan es tracti d’un procediment de
comunicació per a activitats sotmeses al règim de comunicació d’establiment obert al
públic, regulat per la llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, i pel decret 112/2010, de 31 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, els subjectes
passius titulars de l’activitat podran gaudir d'una reducció del 70% en la quota de la taxa
quan acreditin estar en situació d’atur, com a persona demandant d’ocupació inscrita al
Servei d’Ocupació de Catalunya, en el moment de sol·licitar l’esmentat procediment de
comunicació.
4. L’article 29.7.c de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives indica que resten exempts de la
necessitat de llicència municipal (llevat que les ordenances o els reglaments
municipals, en supòsits expressament justificats i de caràcter excepcional, estableixin
el contrari), els espectacles públics i les activitats recreatives d’interès artístic o cultural
amb un aforament reduït, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais
oberts al públic o en qualsevol tipus d’establiments de concurrència pública. En aquest
cas, es pot establir l’obligatorietat d’una comunicació prèvia
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Quan se superi l’aforament reduït, que aquest Ajuntament fixa en 150 persones com a
màxim, caldrà tramitar la llicència o comunicació corresponent, la qual haurà de
respondre a la taxa que s’escaigui, si bé l’Ajuntament podrà exonerar de l’abonament de
la taxa quan consideri que la sol·licitud i/o comunicació de referència respon a un
interès públic.
Article 6.- Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
Tipus d’activitat
Informe Urbanístic per a activitats classificades en qualsevol
dels annexos I.1, I.2 o I.3 de la LPCAA
Annexos I.1,
I.2, I.3

Informe preceptiu i vinculant sobre tots els aspectes
ambientals de competència municipal, corresponent al règim
d'Autorització Ambiental amb Declaració d'Impacte Ambiental
(Annexos I.1 i I.2 de la LPCAA) o d'adequacions d'activitats
existents a la norma ambiental vigent.
Informe Urbanístic per a activitats classificades dins el règim
de Llicència Ambiental (Annex II de la LPCAA).
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Annex II

Activitat
Recreativa o
d'Espectacle
Públic,

618,60 €

1.946,73 €

412,40 €

Procediment de Llicència Ambiental (Annex II de la LPCAA)

1.946,73 €

Procediment de Control Inicial (Annex II de la LPCAA)

1.946,73 €

Procediment de Control Periòdic de la Llicència Ambiental
Procediment de Revisió de la Llicència Ambiental

Annex III, i
informes
urbanístics
d’activitats
econòmique
s innòcues o
de baix risc

Taxa

Procediment de Modificació Substancial de la Llicència
Ambiental
Procediment de Modificació no Substancial de la Llicència
Ambiental
Informe Urbanístic per a activitats classificades dins el règim
de Comunicació Prèvia Ambiental (Annex III de la LPCAA), i
informes urbanístics per a activitats classificades com
activitats econòmiques innòcues o de baix risc (Declaració
Responsable o Comunicació Prèvia, segons els Annexos I i II
de la Llei 16/2015).
Procediment de Comunicació Prèvia Ambiental (Annex III de la
LPCAA)
Procediment de Canvi no substancial d'una activitat de l'Annex
III
Informe de conformitat prèvia municipal, en relació al règim
d'Autorització de la Generalitat d'Establiment Obert al Públic de
Règim Especial, de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de Regulació
Administrativa dels Espectacles Públics i les Activitats

811,14 €
1.081,52 €
1.946,73 €
309,50 €

309,30 €

1.405,97 €
248,52 €
1.546,50 €
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Recreatives.
Procediment de Llicència Municipal per a establiments oberts
al públic de caràcter permanent no desmuntable, inclosos en la
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de Regulació Administrativa dels
Espectacles Públics i les Activitats Recreatives
Procediment de Comunicació Prèvia Municipal per a
establiments oberts al públic de caràcter permanent no
desmuntable, inclosos en la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de
Regulació Administrativa dels Espectacles Públics i les
Activitats Recreatives.
Procediment de Llicència Municipal per a activitats sotmeses
al règim de Llicència Municipal d'espectacles de circ i altres
activitats
dutes
a
terme
en
establiments oberts al públic de caràcter no permanent
desmuntable, de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de Regulació
Administrativa dels Espectacles Públics i les Activitats
Recreatives.
Informe municipal en relació a l'Autorització de la Generalitat
per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter
extraordinari que no se celebren amb motiu de cap festa ni
celebració popular.
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Procediment de Llicència Municipal per a espectacles públics i
activitats recreatives de caràcter extraordinari que s'han de
celebrar amb motiu de festes i revetlles populars.
Procediment de Declaració Responsable d’obertura per a les
activitats classificades com a innòcues segons l’annex I de la
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
Activitats
S’inclouen els canvis de titularitat de d’aquestes activitats, els
econòmique quals es tramiten amb una nova declaració responsable per
s innòcues o part del nou titular.
de baix risc
Procediment de Comunicació Prèvia per a les classificades
com activitats econòmiques de baix risc segons l’annex II de la
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
Activitats
caràcter
temporal

Comprovació de la Declaració Responsable i/o de la
documentació tècnica aportada per l'interessat, en relació a
activitats de caràcter temporal i limitat en el temps, afectades
per normativa d'incendis, de sorolls, vibracions, accessibilitat,
aigües residuals i altres competències municipals.

1.946,73 €

309,50 €

618,60 €

248,52 €

309,50 €

309,50 €

309,50 €

51,55 €
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Activitats en
règim de
declaració
responsable
o
comunicació
prèvia si
requereixen
informe
d’incendis

Sol·licitud d’informe previ en matèria d’incendis de la
Generalitat per a activitats incloses a dins dels annexos I i II de
la Llei 3/2010. El present tràmit es previ a la presentació de la
declaració responsable o comunicació prèvia a l’Ajuntament.

Activitats
afectades pel
Codi Tècnic
de
l'Edificació,
RSCIEI o
normativa
sectorial
aplicable

Comprovació de la Declaració Responsable i/o de la
documentació tècnica aportada per l'interessat, en relació a
activitats afectades per normativa d'incendis, de sorolls,
vibracions, accessibilitat, aigües
residuals
i
altres
competències municipals.

Canvis de
titularitat de
la llicència o
títol
habilitant
d'activitat

Procediment de Canvi de Titularitat de la Llicència, Permís
municipal, o Comunicació Prèvia. Queda exclòs el canvi de
titularitat de les activitats econòmiques innòcues (declaració
responsable d’obertura) les quals es tramiten amb una
declaració responsable per part del nou titular.

202,09 €

309,50€

309, 50 €
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Article 7.- 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 la dita activitat en la
data de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte
passiu la formula expressament.
2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o
comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a què fa referència
l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat
municipal que constitueix el fet imposable.
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o
desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la
visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.
Si el desistiment es formulés abans de la finalització del procediment previst per a la
tramitació de la llicència o de la finalització de les activitats administratives de control,
quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació
prèvia, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s’assenyalen
en l’article 6, sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament.
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Article 8.- Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la instància que iniciï l’actuació o
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat
haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.
Article 9.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança General.
Article 10.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
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2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme
de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb
el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes
legals i reglamentaris de què porten causa.
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DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 13
d’octubre de 2016, va adoptar l’acord d’aprovació provisional de la modificació
d’aquesta ordenança. L’expedient ha estat exposat al públic mitjançant anunci publicat
a BOP de data 17 d’octubre de 2016 i La Vanguardia de data 19 d’octubre de 2016.
Transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagi presentat cap reclamació
dins el termini reglamentari, es fa constar que aquest acord ha esdevingut definitiu en
data 30 de novembre (BOP de data 19 de desembre de 2016), que entrarà en vigor el dia
1 de gener de 2017.
La secretària accidental
Vanesa Fuentes Otero
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