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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9 

TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS, LLICÈNCIA, 

AUTORITZACIÓ, RÈGIM DE COMUNICACIÓ  

I ALTRES PERMISOS MUNICIPALS D’ACTIVITATS 

 

 

 

CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL 

 

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, per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitats i per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 

espectacles públics i les activitats recreatives de la Generalitat de Catalunya, 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 per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 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, i pels 

controls posteriors a l’ inici de les activitats. 

 

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE 

 

Article 2.- Fet imposable. 

 

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 de Palau-saverdera, 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 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 i per 

la resta de normativa general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats 

d’ intervenció a aquest Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans 

i les empreses. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis 

que s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article d'aquesta ordenança. 
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Article 3.- Obligació de contribuir. 

 

Tindran la consideració d’establiments les edificacions, construccions, instal·lacions, i també 

les superfícies cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, permanents o desmuntables, que 

s’utilitzin per a qualsevol activitat empresarial, fins i tot aquelles de caràcter auxiliar o 

complementari, es comuniquin o no amb l’establiment principal. 

 

CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU 

 

Article 4.- Subjectes passius. 

 

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 ser titulars d’una autorització, llicència o permís ambiental , o bé aquelles que tot i 

no disposant-les exerceixin una activitat.  

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.  

S’entendran que existeixen diferents titulars quan en un mateix local concorrin diverses 

persones físiques o jurídiques que executin activitats diferenciades, essent obligatòria la 

llicència d’obertura per a cada titular. 

Quan una persona física o jurídica sigui titular de diversos locals separats, encara que 

desenvolupin una mateixa activitat, serà obligatòria llicència d’obertura per a cada local o 

establiment.  

A aquests efectes, es consideren locals separats: 

a) Aquells que ho estiguin per carrers, camins o parets contínues, sense pas entre ells. 

b) Els situats en un mateix edifici o edificis contigus que tinguin portes destinades a 

accés per al públic diferents per a cadascun, encara que existeixi comunicació interior 

entre ells. 

c) Els diferents departaments o seccions d’un local que puguin ser aïllats, i que 

exerceixin activitats diferents, encara que figuri un únic titular. 

 

CAPÍTOL IV. RESPONSABLES 

 

Article 5.- Responsables. 

 

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. 
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CAPÍTOL V. QUOTA TRIBUTARIA 

 

Article 6.- Tarifes. 

L’ import de les quotes i tarifes que tot seguit s’esmenten es reduirà en l’ import pagat en 

concepte de taxa per la tramitació de la llicència per nova obertura.  

6.1   Activitats amb incidència ambiental. Llei 20/2009, de 4 de 

desembre.  

 1  Règim d’ intervenció d’autorització ambiental o de llur 

modificació substancial:  

  a) Règim d’autorització ambiental amb avaluació d’impacte 

ambiental  

  b) Règim de declaració d’impacte ambiental amb una autorització 

substantiva  

   Emissió d’informe ambiental en matèries de competència 

municipal 250 € 

 2  Règim d’intervenció de la llicència ambiental, de llur 

modificació substancial o modificació no substancial amb 

efectes sobre el medi  

  a) Activitats sotmeses a llicència ambiental objecte de declaració 

d’impacte ambiental o de llur modificació substancial 1.000 € 

  b) Activitats sotmeses a llicència ambiental sense necessitat de 

sotmetre’s a procés d’avaluació d’impacte ambiental o de llur 

modificació substancial 800 € 

  c) Modificacions no substancials d’activitats sotmeses a llicència 

ambiental 200 € 

 3  Règim de comunicació  

  a) Activitats sotmeses al règim de comunicació objecte de 

declaració d’impacte ambiental 625 € 

  b) Activitats sotmeses al règim de comunicació o de llur 

modificació substancial 425 € 

  c) Modificacions no substancials d’activitats sotmeses al règim de 

comunicació 200 € 

 

6.2   Establiment d’espectacles públics i activitats recreatives. 

Llei 11/2009 de 6 de juliol  

 1  Llicència municipal obertura o llur modificació substancial 825 € 

 2  Llicències extraordinàries (art.42 de la Llei 11/2009 i 108 

decret ) 

Informe municipal 500 € 

 3  Llicències en règim especial Informe municipal 300 € 
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 4  Llicència municipal duta a terme en establiments oberts al 

públic de caràcter no permanent desmuntable 275 € 

 5  Llicència provisional. (art.31 de la Llei 11/2009 i 122 del 

decret 112/2010) 350 € 

 6  Comunicació prèvia  

  a) La modificació no substancial dels establiments oberts al públic 

que comptin amb la llicència municipal corresponent  425 € 

  b) Els establiments oberts al públic destinats a espectacles públics 

i activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat 

fins a 150 persones 425 € 

  c) Establiments oberts al públic d'activitats de restauració amb un 

aforament autoritzat fins a 150 persones, i sempre que no 

disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a 

l'aire lliure 425 € 

 7  Altres comunicacions  

  a) Modificació dels espectacles o les activitats recreatives 

inclosos, en la llicència, autorització o comunicació prèvia d’un 

establiment que no estan sotmesos pel decret a requeriments 

addicionals (art.128.1 ) 425 € 

  b) Organització d’actuacions en directe en establiments recollits 

en el catàleg de l’annex 1 del Reglament (art.124 decret 

112/2010 ) 10 €/dia 

 

6.3   Activitats no incloses als Annexos de la LPCAA, ni en la Llei 

11/2009 de 6 de juliol, ni a la Llei 16/2015  

   Comunicació prèvia o Declaració responsable 60 € 

 

6.4   Activitats econòmiques innòcues o de baix risc  (Llei 16/2015 

de 21 de juliol)  

 1  Activitats econòmiques innòcues (règim de declaració 

responsable) 100 € 

 2  Activitats econòmiques de baix risc (règim de comunicació 

prèvia) 120 € 

 

Article 7.- Revisió, adequació, legalització i control d’autoritzacions, llicències i permisos 

ambientals. 

7.1   Activitats amb incidència ambiental. Llei 20/2009, de 4 de 

desembre  

 1  Control periòdic, que en les activitats dels annexos II i IV es 

realitzarà cada sis anys, de les activitats sotmeses a llicència 

ambiental municipal quan el control (art.71). Quota única  200 € 
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 2  Control periòdic de les activitats sotmeses a règim de 

comunicació municipal (art.73). Quota única 200 € 

 3  Revisió (art.62) Tramitació del procediment de revisió periòdica 

de les llicències i les autoritzacions ambientals. Quota única 400 € 

 

7.2   Establiment d’espectacles públics i activitats recreatives. 

Llei 11/2009 de 6 de juliol  

 1  Tramitació del controls periòdic dels establiments oberts al 

públic que cal realitzar cada 4 anys (art. 132 del Decret 

112/2010)  

  a) Activitats musicals 250 € 

  b) Activitats no musicals 200 € 

 2  Revisió (art.140 del Decret): Tramitació del procediment de 

revisió periòdica de les llicències i les autoritzacions 

d’establiments oberts al públic  

  a) Activitats musicals 250 € 

  b) Activitats no musicals 200 € 

 

Article 8.- Inspecció tècnica de comprovació. 

8.1.- La visita de comprovació de l’activitat dels serveis tècnics municipals estarà subjecte a 

les tarifes següents: 

8.1.1   Activitats amb incidència ambiental. Llei 20/2009, de 4 de 

desembre  

 1  Quota única 150 € 

 

8.1.2   Establiment d’espectacles públics i activitats recreatives. 

Llei 11/2009 de 6 de juliol  

 1  Activitats musicals 150 € 

 2  Activitats no musicals 100 € 

 

 

8.2.- Les inspeccions tècniques que es realitzin en aplicació del pla anual d’inspeccions 

estaran subjectes a les següents tarifes: 

 

8.2.   Activitats econòmiques innòcues o de baix risc  (Llei 

16/2015 de 21 de juliol) i les comunicades (d’acord amb 

l’annex 3 de la Llei 20/2009)  

 1   Inspecció i control de les activitats innòcues 175,00 € 

 2  Inspecció i control de les activitats de baix risc 175,00 € 
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8.3.- Les inspeccions que es realitzin per encàrrec municipal per part d’una Entitat de Control 

Ambiental, seran a càrrec del titular de l’activitat per l’import que resulti del preu de la 

inspecció. 

 

Article 9.- Canvis d’activitat. 

 

1. Els canvis d’activitat en un mateix local tributaran com si es tractés d’una primera 

obertura o comunicació. 

2. La introducció de noves activitats a un mateix local tributaran el 50% de la corresponent 

a la primera obertura (actualitzada). La quota es calcularà en el moment de sol·licitar-ho. 

3. En cas d’ obertures temporals per motius de trasllat per obres o reformes, per un període 

inferior a quatre mes, la quota tributària serà de 120,00 €. 

 

Article 10.- Canvis de titular. 

Els canvis de titularitat o transmissions de qualsevol règim d’autorització administrativa:  

 

1 Activitats amb incidència ambiental. Llei 20/2009, de 4 de 

desembre. 

20,000 € 

2 Establiment d’espectacles públics i activitats recreatives. Llei 

11/2009 de 6 de juliol 

200,00 € 

3 Activitats no incloses als Annexos de la LPCAA, ni en la Llei 

11/2009 de 6 de juliol, ni a la Llei 16/2015 

100,00 € 

4 Activitats econòmiques innòcues o de baix risc  (Llei 16/2015 de 

21 de juliol) 

100,00 € 

 

 

CAPÍTOL VI. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

 

Article 11.- Exempcions. 

 

Estaran exempts de tributació, però no de l' obligació de proveir-se de llicència d'obertura: 

a) Trasllats motivats per una situació eventual d' emergència per causa d' obres als locals, 

sempre que aquests tinguin la llicència corresponent. A la reobertura del local s'haurà 

d'obtenir, si correspon, llicència per ampliació o canvi d' activitat. 

b) Els trasllats que es determinin per enderrocament forçós, incendis o inundacions. 

 

Article 12.- Bonificacions. 

 

1. Gaudiran d’una bonificació del 60% de la quota l’obertura d’activitats sol·licitades per 

entitats sense ànim de lucre que tinguin el seu domicili social al municipi de Palau-

saverdera i sempre que es tracti d’activitats relacionades amb el seu objecte social. 
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2. Gaudiran d’una bonificació del 40% de la quota l’obertura d’activitats sol·licitades per 

societats constituïdes en règim de societat cooperativa i sempre que es tracti d’activitats 

relacionades amb el seu objecte social. 

 

CAPÍTOL VII. NORMES DE GESTIÓ 

 

Article 13.- Normes de Gestió. 

 

1. En tots els casos iniciats a instància de part, les taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació, 

de manera que simultàniament a la sol·licitud de l’activitat administrativa, els subjectes 

passius hauran d’ingressar l’ import total del deute tributari, no tramitant-se l’activitat 

sense que s' hagi realitzat el corresponent ingrés, o en el seu cas, s’hagi sol·licitat i 

obtingut permís d’aplaçament en el pagament de la liquidació. 

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. 

3. Fins que no recaigui l’acord municipal de la concessió de la llicència sol·licitada, 

l’interessat podrà desistir d’aquesta expressament, i en aquest cas la quota a satisfer serà 

del 20%, d’aquella que correspondria a l’obertura. 

4. Una vegada atorgada la llicència, en cas que els interessats formulin verbalment o per 

escrit, la renúncia , no es procedirà a la devolució de les quotes ingressades. 

5. En cas de denegació de la llicència, la quota serà del 75%, de la què correspondria si 

s’hagués concedit la llicència.  

6. En d’altres casos (caducitat, arxiu, o suspensió de l'expedient de la llicència), la quota a 

satisfer serà del 50% de la que correspondria si s’hagués concedit la llicència. 

7. 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. 

8. El pagament dels drets per llicència d’obertura no suposarà mai per si mateix la 

legalització de l’activitat, la qual estarà sempre subordinada a l’obtenció de la llicència i al 

compliment de totes les condicions i requisits tècnics que l’Administració imposi. 

9. Les llicències d’activitats s’atorguen sense perjudici dels drets de tercers. 

10. Amb caràcter previ a la concessió de la llicència caldrà acreditar l’alta censal de l’activitat 

econòmica l’Agència Tributària que quedarà incorporada a l’expedient. 

 

Article 14.-  

 

Les persones interessades en l' obtenció de la llicència d' obertura presentaran a l'Ajuntament 

l'oportuna sol·licitud amb especificació de l’activitat o activitats a desenvolupar, de l'epígraf 

de l' Impost sobre Activitats Econòmiques pel qual els correspon tributar, superfície del local, 

així com tota aquella documentació necessària per a la determinació de la quota tributària. 

 

Article 15.- Caducitat. 
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Es consideraran caducades les llicències en els supòsits establerts en els articles 61 de la Llei 

20/2009 de prevenció i control de les activitats i art.37 de la Llei 11/2009 de regulació 

administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives o en altres supòsits que 

estableixi la legislació vigent pels diferents règims d’autorització.  

La declaració de caducitat no genera dret a indemnització.  

 

CAPÍTOL VIII. ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT 

 

Article 16.- Administració i cobrament. 

 

Les quotes se satisfaran a l’oficina dels serveis de Recaptació de l’Ajuntament, en règim 

d’autoliquidació.  

L’Ajuntament podrà rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’ interessat, els 

errors materials o de fet i els aritmètics que s’apreciïn a la corresponent autoliquidació. 

El pagament de l’ autoliquidació no suposa en cap cas l’ atorgament de la llicència ni eximeix 

de l’ obligació de fer declaracions censals davant l’ Administració corresponent. 

 

Article 17.-  

 

Les quotes liquidades i no satisfetes s' hauran de fer efectives per la via de constrenyiment, d' 

acord amb el vigent Reglament General de Recaptació i Llei d'Hisendes Locals. 

 

CAPÍTOL IX. INFRACCIONS I SANCIONS 

 

Article 18.- Infraccions i sancions tributàries. 

 

En tot allò relatiu a la qualificació d' infraccions tributàries i a les sancions que els 

corresponguin en cada cas, hom s' ajustarà al que disposa la Llei General Tributària. 

Contra l’aprovació definitiva d’aquestes modificacions, els interessats poden interposar recurs 

en via contenciosa administrativa davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya dins el termini legal de dos mesos comptats a partir de l’endemà d’aquesta 

publicació, sense perjudici d’emprar qualsevol altra via de recurs que considerin pertinent. 
 

DILIGÈNCIA. 

La darrer modificació d’aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada definitivament per acord pel Ple de la Corporació 
del dia 22 de desembre de 2017, publicant-se el text íntegre de l’acord i la modificació en el B.O.P. núm. 246, de 
data 29 de desembre de 2017. 

Palau-saverdera, 1 de gener de 2018. 

Vist i plau        Ho certifico 
L’Alcaldessa         El Secretari 

 


