ORDENANÇA FISCAL NÚM.
NÚM. 9

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE 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
L’INICI DE L’ACTIVITAT
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, els controls periòdics i les
revisions periòdiques.
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 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 i 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 5 d'aquesta ordenança.
Article 3.3.- Subjectes passius
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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.
Article 4t. 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.
4. Llevat del que disposa l’apartat 2 de l’article 42 Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, la responsabilitat assoleix la totalitat del deute tributari exigit en
període voluntari.
D’acord amb l’article 41.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
quan hagi transcorregut el termini voluntari de pagament que es concedeixi al
responsable sense fer l’ingrés, s’ha d’iniciar el període executiu i s’ha d’exigir els
recàrrecs i els interessos que siguin procedents.
D’acord amb l’article 41.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
la responsabilitat no inclou les sancions, llevat de les excepcions que en la Llei
58/2003, o en una altra s’estableixin. En els supòsits en què la responsabilitat inclogui
les sancions, quan el deutor principal hagi tingut dret a la reducció que preveu l’article
188.1.b de la Llei 58/2003, el deute derivat ha de ser l’import que sigui procedent
sense aplicar la reducció corresponent, si s’escau, al deutor principal i s’ha de donar
tràmit de conformitat al responsable en la proposta de declaració de responsabilitat.
La reducció per conformitat és la que preveu l’article 188.1.b de la Llei 58/2003. La
reducció obtinguda pel responsable se li ha d’exigir sense més tràmit en cas que
presenti qualsevol recurs o reclamació contra l’acord de declaració de responsabilitat,
fundat en la procedència de la derivació o en les liquidacions derivades. Als
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responsables del deute tributari els és aplicable la reducció que preveu l’article 188.3
de la Llei 58/2003.
Les reduccions previstes en aquest apartat no són aplicables als supòsits de
responsabilitat pel pagament de deutes de l’article 42.2 de la Llei 58/2003.

Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
1
2
3

4

5
6

7

8

9
10

Certificació o Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o
l’activitat projectada amb el planejament urbanístic
Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa
Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal
d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una
superfície de fins a 500 m2, o de llur modificació substancial
Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal
d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una
superfície de més de 500 m2, o de llur modificació substancial
Tramitació del procediment de permís ambiental
Tramitació del procediment de comprovació de comunicació
prèvia d’activitats amb incidència ambiental
Tramitació del procediment de llicència d’obertura
d’establiments o de llur modificació substancial per dur a terme
espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes
tancats amb una sup. de fins a 500 m2
Tramitació del procediment de llicència d’obertura
d’establiments o de llur modificació substancial per dur a terme
espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes
tancats amb una sup. de més de 500 m2
Tramitació del procediment de llicència per l’organització
d’espectacles i activitats recreatives
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 :
10.1. Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats
recreatives
10.2. Organització d’espectacles i activitats recreatives

120,87
185,00
899,00

899,00+150,00€/
200m2 o fracció en
excés de 500 m2.
1.020,00
1.020,00 + 150,00€
/200 m2 o fracció
en excés de 500m2
1.020,00 + 150,00€
/200 m2 o fracció
en excés de 500m2
1.020,00 + 150,00€
/200 m2 o fracció
en excés de 500m2
457,00
1.020,00
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11

12

12 b

13
14

15

16

17

10.3. Modificació no substancial dels establiments
10.4. Modificació de les activitats recreatives i espectacles que
es duen a terme en establiments dedicats a activitats a
espectacles i activitats recreatives que no estan 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)
10.5. Organització d’actuacions en directe en establiments
recollits a l’annex I del Reglament
10.6. Procediment de comprovació d’altres activitats regulades
per la normativa d’espectacles i activitats recreatives, subjectes
al règim de comunicació o de declaració responsable
Tramitació del procediment de llicència provisional
d’establiment obert al públic i d’establiment de règim especial
per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives. (art.
31.3 llei i 122 reglament)
Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació
prèvia per l'obertura d'establiments industrials, mercantils,
comercials o professionals d'activitats sense incidència
ambiental i sense espectacles, i llurs ampliacions, modificacions
o canvis d'activitat o titularitat (Annex II de la Llei 16/2015)
Tramitació del procediment de comprovació de la declaració
responsable per l’obertura d’establiments industrials,
mercantils, comercials o professionals d’activitats sense
incidència ambiental i sense espectacles, i llurs ampliacions,
modificacions o canvis d’activitat o titularitat (Annex I de la Llei
16/2015)
Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental
municipal
Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats
recreatives
Procediment de control inicial de l’obertura d’establiments
sotmesos a llicència municipal per dur a terme espectacles
públics o activitats recreatives, quan el control el duen a terme
tècnics municipals
Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a
llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme
tècnics municipals
Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a
llicència per la normativa d’espectacles públics i activitats

1.020,00

1.020,00 + 150,00€
/200 m2 o fracció
en excés de 500m2

185,00+150,00
€/200 m2 o fracció
en excés de 500 m2

457,00
457,00

1.020,00+tarifaECA
(EAC,EIC,EPCA..)

1.020,00+tarifaECA
(EAC,EIC,EPCA..)
457,00+tarifa ECA
(EAC,EIC,EPCA..)
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

recreatives, quan el control el duen a terme tècnics municipals
Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a
457,00+tarifa ECA
llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme
(EAC,EIC,EPCA..)
tècnics municipals
Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al
185,00+tarifa ECA
règim de comunicació prèvia per la normativa d’espectacles
(EAC, EIC, EPCA..)
públics i activitats recreatives quan el control el duen a terme
tècnics mpals. (art. 136 del Reglament)
Procediment de comprovació de la comunicació de canvis no 185,00+150,00€/20
substancials amb incidència ambiental de les activitats i
0 m2 o fracció en
instal·lacions subjectes a llicència ambiental, incloent canvis de
excés de 500 m2
titularitat.
Procediment de comprovació de modificacions d’activitats 185,00+150,00€/20
sotmeses al règim de comunicació ambiental, incloent canvis de
0 m2 o fracció en
excés de 500 m2
titularitat.
Procediment de llicència municipal per als espectacles de circ i
398,00
altres activitats dutes a terme en establiments oberts al públic
de caràcter no permanent desmuntable
Procediment de llicència mpal. per als espectacles públics i les
457,00
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 Llei
11/2009, de 6 de juliol)
Tramitació del procediment de llicència d’establiments de
899,00
règim especial de la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives (1)
Tramitació del procediment de llicència d’establiments o 1.020,00 + 150,00€
activitats específiques regulada per normativa sectorial distinta /200 m2 o fracció en
de l’esmentada en els apartats anteriors, inclosa la llicència
excés de 500m2
específica en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui
subjecte a altre règim d’intervenció administrativa
Tramitació del procediment de comprovació de comunicació a
899,00 + 150,00€
l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o les /200 m2 o fracció en
activitats regulades per normativa sectorial distinta de
excés de 500m2
l’esmentada en els apartats anterior, inclosa la comprovació de
la comunicació en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui
subjecte a altre règim d’intervenció administrativa
Tramitació del procediment de verificació de les condicions de
185,00
prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèvia a la llicència
d’obres d’edificacions incloses a l’annex I i II de la Llei 3/2010,
18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infrastructures i edificis
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28

Tramitació del procediment de verificació prèvia de l’habilitació
professional del tècnic competent, i de la cobertura de
responsabilitat civil dels treballs professionals presentats sense
intervenció prèvia del col·legial individualitzada mitjançant
verificació documental, certificat d’actuació professional o altres
procediment anàlegs.

285,00

29

Tramitació del procediment d’adequació de la llicència
ambiental d’acord amb la Llei 4/2004, d’1 de juliol que regula el
procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/98 i el
decret 50/2005 que la desenvolupa. Per a establiments de
superfície de fins a 500 m2.

899,00

30

Tramitació del procediment d’adequació de la llicència
ambiental d’acord amb la Llei 4/2004, d’1 de juliol que regula el
procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/98 i el
decret 50/2005 que la desenvolupa. Per a establiments de
superfície de més de 500 m2.

899,00 + 150,00€/
200m2 o fracció en
excés de 500 m2.

31

Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura
d'activitats amb incidència ambiental

457,00

32

Per cada procediment d'inspecció que es realitzi a fi de verificar
el compliment de la normativa de soroll, o d'altres vectors de
competència municipal

457,00+tarifa ECA
(EAC, EIC, EPCA)

(1) Només per a municipis de més de 50.000 habitants o que tinguin delegada dita
competència de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’art. 39 de la llei 11/2009,
de 6 de juliol.
2. Juntament amb la taxa de l’Ajuntament de Pineda de Mar, s’exigirà la taxa que imposa
el Consell Comarca, la Generalitat o d’altres administracions per l’emissió dels seus
informes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal aprovada a tal efecte.
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Article
Article 6. Beneficis fiscals
Gaudiran d’una bonificació del 95% totes les activitats que s’iniciïn durant l’any en curs.
No s’aplicarà la bonificació als contribuents que demanin la llicència durant l’any en curs,
si l’activitat ja s’estava desenvolupant amb anterioritat.
No s’aplicarà la bonificació a les comunicacions per a l’inici de l’activitat d’apartaments i
habitatges d’ús turístic.
La bonificació s’aplicarà sobre la tarifa municipal prevista a l’article 5.1 de l’ordenança
i no sobre la taxa que s’exigeix per compte d’altres administracions d’acord amb
l’article 5.2.
En qualsevol cas la taxa mínima a aplicar serà l'import previst en l'apartat 1.22 de les
tarifes de l'article 6 de l'ordenança Fiscal número 6 que regula la taxa per l'expedició
de documents administratius.
Article 7. Període impositiu i acreditament de la taxa
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
sol·licitud 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 passiu,
la taxa s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d'incoació del corresponent
procediment.
3. 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 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 després que s'hagi resolt el procediment corresponent.
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5. En el cas que el sol.licitant formuli desistiment amb anterioritat a la concessió de la
llicència, es liquidarà la quota proporcional a la part de procediment administratiu
desenvolupat, d’acord amb l’informe que a l’efecte emetin els serveis tècnics
Article 8. Règim de declaració, liquidació, notificació 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 sol·licitud 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
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 els articles 51 a 54 de
l’Ordenança General.
Disposició final.
final.
Aquesta Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Pineda de Mar a 26
d’octubre de 2017 començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2018 i, continuarà
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats restaran vigents.
Modificació parcial de l’Ordenança Fiscal:
Modificació parcial
Modificació de l’article 5è,, punt 1.12

Data de l’acord
Ple 31.05.2018

Publicació definitiva
al BOP de Barcelona
13.08.2018

Entrada en vigor de
la modificació
14.08.2018
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