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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
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 INICIALS,
PERIÒDICS, REVISIONS I MODIFICACIONS DE LES ACTIVITATS
Article 1 Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora
de les bases de règim local i per l’article 57 I 20.4.i) del RDL 2/2004, de 5 de març que
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 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 inicials, periòdics, revisions i modificacions de les activitats,
que es regirà per la present ordenança fiscal
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 s’ajusten al marc normatiu integrat
per: la directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996 (DOCE num, 257/26
de 10-10-96), la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’administració ambiental( en endavant LIIA), el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la LIIA ( en endavant RIIA),
el Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant ROAS) i la Ordenança Reguladora de la
Intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i Instal·lacions, així
com el control de les activitats innòcues.
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
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat i/o instal·lació que
fonamenti la intervenció integral de l’administració municipal.
Article 4 Responsables
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1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a que 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.
3. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5 Beneficis fiscals
Estan exemptes del pagament d'aquesta taxa, però no de proverïr-se de llicència o de
comunicació prèvia, les persones que es trobin en situació de desocupació o atur i
que no rebin cap prestació econòmica o, en cas de rebre-la, aquesta sigui d'import
igual o inferior al salari mínim interprofessional (SMI).
Per justificar l'exempció, cal que la persona aporti el certificat emès per l'Oficina de
Treball de la Generalitat (OTG) o de l'INEM que acrediti l'acompliment dels requisits
en el moment de sol.licitud de la llicència.
Article 6 Quota tributària
1. Tramitació del procediment de consulta prèvia potestativa
657,98 €
2. Tramitació del procediment de llicència ambiental municipal o de llur modificació
substancial
a) Quota fixa

2.494,15€

b) Quota variable: per m2 (Fins un màxim de 2.000 m2)
4,37 €
3. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats
amb incidència ambiental o de llur modificació substancial
a) Quota fixa (excepte garatges comunitaris)
1.142,06 €
2
2
b) Quota variable: per m (més de 120 m i fins un màxim de 2.000
m2)
4,37 €
c) Garatges comunitaris: fins a 15 places
503,88 €
d) Garatges comunitaris: per cada plaça > 15
31,83 €
4. Tramitació del procediment de comunicació prèvia o declaració responsable per
l’obertura d’establiments industrials, mercantils, comercials o professionals
d’activitats sense incidència ambiental i sense espectacles o de llur modificació
substancial (innòcues)
a) Quota fixa
503,88€
2
2
b) Quota variable: per m (més de 50 m i fins un màxim de 2.000
m2)
4,37€
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5. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments per dur a terme
espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes tancats, incloent les
llicències d’establiment de règim especial, o de llur modificació substancial
a) Quota fixa
b) Quota variable: per m2 (fins un màxim de 2.000 m2)
6. Tramitació del procediment de llicència municipal per als
espectacles de circ i altres activitats i espectacles dutes a terme en
establiments oberts al públic de caràcter no permanent desmuntable
(no inclou control inicial realitzat per tècnics municipals)
7. Tramitació del procediment de llicència municipal per als
espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter
extraordinari (no inclou control inicial realitzat per tècnics
municipals)

1.142,06€
4,37 €

503,88 €

503,88€
7.1 Tramitació del procediment de llicència municipal per als
espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter
extraordinari (no inclou control inicial realitzat per tècnics
municipals) sol·licitades per entitats o associacions amb interès
col·lectiu, social o cultural, previ informe favorable del Servei
corresponent
50,00 €
8. Tramitació del procediment de llicència municipal per als
espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter
extraordinari que es duguin a terme amb motiu de festes i revetlles
populars (no inclou control inicial realitzat per tècnics municipals)
9.Tramitació del procediment de llicència provisional d’establiments
oberts al públic per dur a terme espectacles públics i activitats
recreatives

503,88 €

503,88 €
10. Modificació no substancial dels establiments que comptin amb
títol administratiu habilitant pertinent per exercir l’activitat (excepte
les regulades per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles i les activitats recreatives)
a) Quota fixa

503,88 €

b) Quota variable: per m² (més de 120 m² i fins un màxim de 2.000
m2)
1,92 €
11. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions previstes al
Decret 112/2010, del 21 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics
i activitats recreatives, o de llur modificació substancial
11.1 Obertura d’establiments dedicats a espectacles públics i activitats recreatives
musicals amb aforament fins a 150 persones
a) Quota fixa
b) Quota variable: per m2 (més de 120m2 i fins un màxim de 2.000
m2)

1.142,06€
4,37 €
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11.2 Obertura d’establiments 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.
a) Quota fixa
1.142,06 €
b) Quota variable: per m² (més de 120 m² i fins un màxim de 2.000
m2)
4,37 €
11.3 Modificació no substancial dels establiments oberts al públic i
de les seves instal·lacions que comptin amb la llicència municipal o
amb la comunicació prèvia corresponent
a) Quota fixa
503,88 €
b) Quota variable: per m² (més de 120 m² i fins un màxim de 2.000
m2)
1,92 €
11.4 Modificació dels espectacles públics o de les activitats
recreatives que es duen a terme en establiments obert al públic, en
el cas que els nous espectacles o les noves activitats no estiguin
sotmesos a requeriments addicionals als exigits per a l’atorgament
de la llicència, autorització o per a la presentació de la comunicació
prèvia (art. 128.1 Reglament)
503,88 €
11.5 Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a
l’annex I del Reglament
503,88 €
11.6 Comprovació d’establiments oberts al públic destinats a espectacles
cinematogràfics i d’altres activitats regulades per la normativa d’espectacles i
activitats recreatives subjectes al règim de comunicació o declaració responsable
a) Quota fixa
1.142,06 €
b) Quota variable: per m2 (més de 120 m2 i fins un màxim de 2.000
m2)
4,37 €
12. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats específiques
regulada per la normativa sectorial diferent de l’esmentada en els apartats anteriors,
inclosa la llicència específica en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecta
a altre règim d’intervenció administrativa
a)Quota fixa
b)Quota variable: per m2 (més de 500 m2 i fins un màxim de 2.000
m2)
13. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació
d’obertura d’establiments o activitats específiques regulada per
normativa sectorial diferent de l’esmentada en els apartats anteriors,
inclosa la comprovació de la comunicació específica en matèria
d’incendis quan l’activitat no estigui subjecta a altre règim
d’intervenció administrativa.
14. Tramitació del procediment de revisió periòdica o anticipada de
la llicencia ambiental municipal
15. Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura
d’establiments per a dur a terme espectacles públics i activitats
recreatives
16. Tramitació del procediment del segon i posteriors controls

2.494,15€
4,37 €

503,88 €
503,88 €
503,88 €

503,88 €

4

Ordenances fiscals 2021
ORDENANÇA NÚM 08

inicials de les activitats sotmeses a llicència ambiental municipal
17. Tramitació del procediment del segon i posteriors controls
inicials d’obertura d’establiments sotmesos a llicència municipal per
dur a terme espectacles públics o activitats recreatives
18. Tramitació del procediment de control inicial de llicència
municipal per als espectacles de circ i altres activitats i
espectacles dutes a terme en establiments oberts al públic de
caràcter no permanent desmuntable, de llicència municipal per
als espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter
extraordinari i llicència municipal per als espectacles públics i les
activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a
terme amb motiu de festes i revetlles populars
a) circs
b) atraccions de fira (per a cadascuna de les atraccions)
19. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats
sotmeses a llicència ambiental municipal
20. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats
sotmeses a llicència municipal per la normativa d’espectacles
públics i activitats recreatives
21. Tramitació del procediment de control periòdic d’activitats
sotmeses al règim de comunicació prèvia d’activitats amb incidència
ambiental o al procediment de comunicació prèvia o declaració
responsable per l’obertura d’establiments industrials, mercantils,
comercials o professionals d’activitats sense incidència ambiental
22. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats
sotmeses al règim de comunicació prèvia per la normativa
d’espectacles públics i activitats recreatives
23. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació
de canvis no substancials de les activitats i instal·lacions subjectes a
llicència ambiental i comunicació ambiental
24. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació
de canvis no substancials dels establiments oberts al públic i de les
seves instal·lacions que comptin amb la comunicació prèvia
corresponent
25. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació
de canvis no substancial de les activitats i instal·lacions subjectes a
comunicació prèvia o declaració responsable per l’obertura
d’establiments industrials, mercantils, comercials o professionals
d’activitats sense incidència ambiental i sense espectacles (innòcues)

503,88 €

1. 854.58 €
240,00 €
503,88 €

503,88 €

367,55 €
503,88 €
367,55 €

367,55 €

367,55 €
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26. Tramitació del procediment de canvi de titularitat de les
llicències d’espectacles, activitats recreatives o amb incidència
ambiental, comunicacions o declaracions. (En aquells casos en que
el canvi de titularitat de la llicència tingui causa en un canvi de
denominació social de l’empresa titular de la llicència o per
successió hereditària entre cònjuges o pares i fills, es liquidarà el
50% de la quota)
27. Tramitació del procediment de canvi de sol·licitant en qualsevol
expedient de llicència, comunicació o declaració quan encara no s’ha
dictat la corresponent resolució
28. Tramitació del procediment de desistiment de la sol·licitud quan
encara no s’ha dictat la corresponent resolució. Es retornarà la quota
liquidada prèviament i s’abonarà la fixada en aquesta tarifa.
29.Tramitació de l’emissió de l’informe tècnic preceptiu establert
per l’art 22 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis en establiments i activitats
(infrastructures i edificis)
30. Mesuraments acústics amb el corresponent informe, prèvia
sol·licitud de l’interessat
a) les dues primeres
b) les següents (cadascuna)

503,88 €
251,94 €
20% de la
quota
liquidada

367,55 €

no subjectes
367,55 €

Article 7 Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal
que constitueix el fet imposable. S’entendrà iniciada aquesta activitat en la data de
presentació de la sol·licitud o document que iniciï el corresponent procediment, si el
subjecte passiu la formula expressament.
2. Quan el procediment s’iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte , la
taxa s’acreditarà en la data en què es dicti resolució d’incoació del corresponent
procediment.
3. Quan l’activitat o la instal·lació es realitzin sense haver-se verificat o comprovat
prèviament per l’Ajuntament que s’ajusten al marc normatiu a que fa referència
l’article 2 d’aquesta Ordenança, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament
l’activitat municipal que constitueix el fet imposable.
4. Una vegada iniciada l’obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per
la denegació de l’objecte dels corresponents procediments a que es refereix l’article
2 o per la seva concessió supeditada a condicions, ni per la renúncia, o desistiment
del sol·licitant un cop s’hagi resolt el procediment corresponent.
Article 8 Règim de declaració i ingrés
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1

La taxa s’exigirà en règim de declaració-liquidació quan els procediments s’iniciïn a
instància del subjecte passiu. Quan es presenti la sol·licitud o declaració que iniciï
l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès de
declaració-liquidació . 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 es liquidarà per l’Administració, que la
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.

3

El desestimant de l’interessat, un cop dictada la resolució d’atorgament de la
llicència, no donarà lloc a la devolució de la taxa meritada.

Article 9 Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen la Llei General Tributària i
l’Ordenança Fiscal General.
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 es va aprovar pel Ple en sessió celebrada en Cerdanyola del Vallès,
el 5 de novembre de 1999. S'ha modificat parcialment en sessions plenàries de 30 de
maig de 2013 i 26 d'octubre de 2017. L'última modificació parcial es va aprovar en
sessió plenària celebrada en Cerdanyola del Vallès, en data 8 d´abril de 2020 i entrarà
en vigor a l'endemà de la seva publicació en el butlletí oficial de província i continuarà
vigent mentre no s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats continuaran vigents.
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