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ORDENANÇA FISCAL Núm. 8 
 
 

TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS  
 
ARTICLE 1.- FONAMENT LEGAL 
 
 A l’empara de l’article 106 en relació als 4 b) i 5 E. c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 6.1 i 8.1 a i b) de la Llei 8/1987 
de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, seguint el que disposen els 
articles 15 a 19, i d’acord amb l’article  57 del RDL 2/2004, Text Refós Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, es regula l’aplicació de la taxa per a la prestació de serveis 
administratius. 
 
ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE 
 
1.  Constitueixen el fet imposable els serveis i activitats de competència local 

desenvolupats amb motiu de: 
  
 a) La tramitació a instància de part de tota mena de documents o certificats que 

expedeixi o de que entenguin l’administració o les autoritats municipals. 
b)  L’autorització per a utilitzar l’escut del municipi en plaques, marques, noms o usos 

comercials i industrials, capçaleres, logotips, etiquetes  i d’altres distintius anàlegs, 
amb finalitats particulars i a instància dels interessats. 

c)  La prestació de serveis administratius relatius als procediments d’autorització 
ambiental, de llicència ambiental i de comunicació d’activitats, previstos en la Llei 
20/2009 del Parlament de Catalunya, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats; la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i activitats recreatives, el Decret 112/2010 que la desplega i de 
l’Ordenança Municipal Reguladora de les activitats amb incidència ambiental; o 
nova normativa que les substitueixi. 

 d) L’atorgament de llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer d’acord amb el que 
estableix el Reial Decret 8763/1979 de 16 de març, Reglament Nacional dels 
serveis urbans i interurbans de Transport en Automòbils Lleugers. 

e)  La inspecció de béns i instal·lacions d'acord amb el que estableix l’article 74 de la 
llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats i del capítol segon 
del Decret 112/2010 que la desplega; l’article 44 de la Llei 11/2009, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives i l’article 64 de 
l’Ordenança Municipal reguladora de les activitats amb incidència ambiental; o 
nova normativa que les substitueixi. 

f)  L’atorgament de llicències urbanístiques regulades en l’article 187.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de  la Llei d’Urbanisme. 

g)  El lliurament d’impresos que són de subministrament oficial i d’ús obligatori pels 
administrats” 

h)  La realització de fotocòpies . 
i)  El lliurament de llistats informàtics . 

 
2.  S'entendrà que l'activitat administrativa afecta es refereix o beneficia de forma 

particular el subjecte passiu quan sigui motivada directament o indirectament per ell 
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mateix, per raó de les seves actuacions o omissions que obliguin l'Ajuntament, 
encara que no hi hagi sol·licitud expressa de l'interessat. 

 
ARTICLE 3.- NO SUBJECCIÓ 
 
 No hi estaran subjectes les activitats jurídico-administratives derivades de la 
tramitació de documents i expedients necessaris per als compliments d'obligacions 
fiscals, les consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, la 
resolució dels recursos administratius i els relatius a la prestació de serveis o 
realització d'activitats i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns de 
domini públic que estiguin gravats per una altra taxa o pels que l'Ajuntament exigeixi 
un preu públic. 
 
ARTICLE 4.- SUBJECTE PASSIU 
 
1.  Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques 

i les entitats a què es refereix l’article  35 de la Llei General Tributària que sol·licitin 
o resultin beneficiades o afectades per les activitats jurídico-administratives de 
competència local de l'article 2.1. 

 
2.  Tindran la consideració de substituts del contribuent: 
 
 a) En aquelles activitats jurídico-administratives que beneficiïn o afectin els 

ocupants de vivendes, locals o instal·lacions, seran els propietaris dels immobles, 
els quals podran repercutir, si fos el cas, la taxa sobre els beneficiaris. 

 b) En l'atorgament de llicències urbanístiques, seran els constructors i contractistes 
d'obres. 

 
ARTICLE 5.- RESPONSABLES TRIBUTARIS 
 
1.  Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què fan referència els articles 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. 

 
ARTICLE 6.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
 Sense perjudici del que estableix l’article 24.4 del RDL 2/2004, Text Refós Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, no s’admetran exempcions, reduccions o 
bonificacions, llevat d’aquells a favor de l'Estat, Generalitat de Catalunya i altres ens 
públics Territorials o institucionals o com a conseqüència de l’aplicació de Tractats o 
Acords Internacionals. 
 
 
 
 
ARTICLE 7.- BASE IMPOSABLE 
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 El cost real o previsible de l'activitat jurídico-administrativa, considerada en la seva 
globalitat, constituirà, com a límit màxim,  la base imposable. 
 
ARTICLE 8.- QUOTA 
 
 Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents activitats 
que  constitueixin el fet imposable seran les següents: 
 
 A) Dels Serveis Generals________________________________ 
 
 1.- EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
  

 I .- Documents administratius 
 

 Qualsevol document autoritzat per l'Alcaldia en interès de  particular      4,80 € 
 Autoritzacions relatives a la celebració d’espectacles en locals, 

terrenys i altres anàlegs.............................................................   340,00 € 
 Certificats literals i gràfics cadastre..............................................    11,50 € 
 Altres autoritzacions no compreses en els paràgrafs anteriors...........     10,50 € 
 Autoritzacions  anual publicitat dinàmica.........................................     48,00 €  

 
 II .- Certificacions 

 
 Que s’expedeixin a les oficines municipals sobre documents o dades 

referents a l’últim trienni .................................................       7,70 € 
 Per  a cada any, a partir del tercer, s’acreditarà, per any i unitat.....       1,80 € 
 
                  III .- Serveis Urbanístics 
 
 Informe acreditatiu de la situació urbanística de les finques........ 50,00 € 
 Per cada informe de reconeixement de l’estat dels edificis,  a 

instància de part ........................................................ 94,00 € 
 Declaració administrativa d’innecessarietat  de llicència de 

parcel·lació.............................................................................. 54,00 € 
 Expedients de ruïna .................................................................   250,00 € 
 Certificat d’expedient de protecció de la legalitat urbanística 

(patrimonialització)..................................................................
. 355,00 € 

 Certificats sobre aprofitament de finques i solars i sobre 
compatibilitat de l’activitat, previ a la sol·licitud de llicència 
ambiental, amb el planejament urbanístic................................... 

 
 

214,00 € 
 Altres certificats...................................................................... 65,00 € 
 
  IV.- Oposicions, concursos i contractacions 
 
 Tramitació de les proves d’accés a l’administració pública*......25,00 € 
 
* A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors al  200 % del salari 
mínim interprofessional se'ls aplicarà quota zero. 
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D’obres i serveis: 

 

 per cada proposició per a prendre part en contractacions d’obres, 
serveis o subministrament, sempre que el pressupost superi els 
sis mil euros......................................................................... 43,00 € 

   
  V.- Informes de la Policia Local i Protecció Civil 
 
 Informes tècnics derivats del programa de gestió policial..... 25,50 € 
 Informes tècnics derivats de competència normativa de 

policia local (accidents instruïts per policia local,  informes de 
tinença i transport de gossos perillosos, informes per la 
tinença d’armes de 4a categoria...)................................ 38,00 € 

 Informes tècnics del Serveis de Protecció Civil ................... 25,50 € 
 
 2. UTILITZACIÓ DE L'ESCUT MUNICIPAL I ATORGAMENT DE PLAQUES AMB 

EL DISTINTIU DEL MUNICIPI 
 
 
 Per a cada autorització per a plaques, marques, noms o usos 

comercials i industrials, capçaleres, logotips, etiquetes  i 
d’altres distintius anàlegs, amb finalitats particulars i a 
instància dels interessats no incloses als apartats següents 
(Les autoritzacions es concediran per un termini de dos anys,  
transcorregut aquest s'haurà de sol·licitar una nova 
autorització) ................................................................... 48,00 € 

 Per cada placa relativa a l’atorgament de Llicències d'Obres i 
de Gual Permanent .......................................................... 15,50 € 

 Per cada placa relativa a l'autorització  a ocupacions de via 
pública o terrenys d'ús públic..............................................    4,85 € 

 
 3.- SERVEIS DE REPROGRAFIA 
 
L’import de la quota és: 
 

1) FOTOCÒPIES 
       

 Fotocòpies en full DIN A4 blanc i negre, per unitat................    0,10 € 
 Fotocòpies en full DIN A4 color, per unitat............................     0,15 € 
 Fotocòpies en full DIN A3, per unitat...................................     0,16 € 
 Fotocòpies en full DIN A1, per unitat....................................    0,50 € 
 Fotocòpies en rotlle, per unitat............................................     4,50 € 
  
 
 
2) PLÀNOLS  
 
 Full Pla General E 1:1000..........………..................................       6,50 € 
 Resta de Plànols per m2 .…….....….......................................       5,00 € 
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 Impressió de plànols en paper:  
Din A0............................................................... 17,50 € 
Din A1................................................................ 11,50 € 
Din A2............................................................... 6,00 € 
Din A3................................................................ 3,60 € 

 
 

 4.- LLIURAMENT D’IMPRESOS 
  
L’import de la taxa dels diferents impresos subministrats per les diferents  

dependències municipals o pels OO.AA que en depenen coincidirà amb l’import del seu 
cost directe arrodonit a l’alça fins al cèntim més pròxim. 

 
 5.- SERVEIS INFORMÀTICS 
  
 

Lliurament  de dades que estiguin informatitzades, a 
instància de part: 
 

 

  
 Llistats per cada registre, amb un mínim de 38,00 €........        0,06 € 
 Etiquetes, per cadascuna, amb un mínim de 38,00 € .....        0,12 € 
 Lliurament d’un joc d’ordenances fiscals (suport paper)....       18,00€ 
 Lliurament d’un joc d’ordenances fiscals (suport disquet).        6,00 € 

  
Facilitació d’informació cartogràfica terme municipal en 
forma digital (dwg, dxf o dgn):  
  
 Plànol vialer  ( dwg, dxf,)...................................... 38,00 € 
 Ortofoto 10 cm vol 2013 etrs89 o ed50  
     ecw fins a 2 Mb 3,00 € 
     jpg fins a 12 Mb 8,00 € 
     Tiff 100 Mb aprox. 20,00 € 
  
Reproducció documents arxiu:  
  
1. Imatge digital baixa resolució (< 200 kb), amb un mínim 
de 40,00 €        1,00 € 
2. Imatge digital baixa resolució (> 200 kb), amb un mínim 
de 60,00 € 3,00 € 
  
A l’import cal afegir:  

  
 suport físic disquet, per unitat.....................................        1,40 € 
 suport físic CD-Rom, per unitat.................................... 2,00 € 
 suport físic DVD, per unitat......................................... 3,00 € 
 suport físic cinta dat, per unitat...................................      26,50 € 

Qualsevol altre expedient no tarifat..............................    42,50 € 
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Els llistats i/o etiquetes només es lliuraran per a finalitats d’utilitat pública i interès 
social. La Junta de Govern Local podrà, a més a més, valorar individualment  cada cas 
i concedir, si escau, una reducció de fins al 100%. 

 
Per tant, queda exclòs el lliurament de llistats i/o etiquetes per a finalitats amb ànim 

de lucre (comercials, serveis etc...), atenent al que disposa la legislació sobre  
protecció de dades. 
 

6.- SERVEIS ARXIU 
 
I.- Reproducció de documents de text i d’imatge fixa en suport digital. 
 
 Imatge digital amb un resolució de menys de 200 kb, amb marca d’aigua 

estampada en el document digital i amb logo i escut de procedència.  
Per cada document digitalitzat.................................................... 0,15 € 

 
 Imatge digital amb una resolució de menys de 200 kb, sense marca d’aigua en el 

document digital, però amb logo i escut de procedència.  
Per cada document  digitalitzat.................................................. 1,00 € 

 
 Imatge digital amb una resolució de més de 200 kb, sense marca d’aigua en el 

document digital, però amb logo i escut de procedència. S’estableix un preu mínim 
de 30,00 € (amb un màxim de 10 imatges per cada sol·licitud). Quan la finalitat de 
la reproducció sigui per a un ús sense ànim de lucre (edicions amb finalitats 
culturals promogudes per institucions o associacions i entitats inscrites en el 
registre d’entitats de l’Ajuntament) quedarà sense efecte el preu mínim.  
Per cada document  digitalitzat................................................... 3,00 € 

 
 Imatge digital amb una resolució de més de 200 kb, sense Marca d’aigua en el 

document digital, i sense logo i escut de procedència. S’estableix un preu mínim de 
50,00 € (amb un màxim de 10 Imatges per cada sol·licitud) 

     Per cada document................................................................... 10,00 € 
 
II.- Reproduccions audiovisuals en suport digital. 
 
 Imatge digital en moviment, per un minut seleccionat (amb logo i escut de 

procedència)............................................................................ 2,00 € 
 
 Còpia a format digital de qualsevol imatge en moviment procedent de cintes o 

altres suports digitals (amb logo i escut de procedència) 
Per cada 30 minuts...................................................................  11,00 € 

 
 Ús públic de la imatge digital en moviment per entitats sense ànim de lucre (amb 

logo i escut de procedència) ...................................................35,00 € / minut 
 

 Ús públic de la imatge digital en moviment per entitats ànim de lucre (amb logo i 
escut de procedència) ............................................................70,00 € / minut 

 
 Digitalitzacions de plànols i documents de gran format (a partir de DIN A3) 

Per cada document.....................................................................  5,00 € 
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Observació.- Tota sol·licitud que es faci per transferència no podrà ser inferior a 5,00 
€. 
 
 B) Sobre activitats econòmiques------------------------------------ 
 
 1.- LLICÈNCIES D'AUTOTAXIS I VEHICLES DE LLOGUER 
 
 a) Expedició de llicències: 
 
- Llicències urbanes ........................................................    822,00 € 
- Llicències estacionals ....................................................    521,00 € 
 
 b) Transmissió de llicències 
 
-  Transmissió interviu:  
          Llicències urbanes...................................................    447,00 € 
          Llicències estacionals  .............................................      52,50 € 

  
- Transmissió mortis causa:  
        Primera transmissió de llicències en favor d'hereus.......      82,00 € 
        Ulterior transmissió de llicències ................................    204,00 € 
 
 c) Substitució de vehicles: 
 
- De llicències urbanes o 
estacionals.................................... 

     41,00 € 

  
2.- INSPECCIONS  
 

A) ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, COMERCIALS I ANÀLEGS 
 
L’activitat administrativa de control posterior a l’inici de l’activitat meritarà la quota 
tributària resultant d’aplicar el següent càlcul: 
 
   Q * M * a * b = Quota Tributària 
 

en la que Q = 50,00 €, és la quota mínima.  
  

M = Mòdul d’activitat Econòmica d’acord amb l'Annex a la present Ordenança 
Fiscal. 

a  = Coeficient corrector segons la superfície de l’establiment. 
b = Coeficient corrector segons la categoria del carrer. 

 
Els coeficients correctors segons la superfície total de l’establiment són: 
 

 - fins a  50 m2. ........................................  2 
 - de més de 50 m2 fins a 100 m2...............  3  
 - de més de 100 m2 fins a 250 m2 ............  4 
 - de més de 250 m2 fins a 500 m2 ............  5 
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 - de més de 500 m2 fins a 1000 m2 ..........  6 
 - de més de 1000 m2 fins a 5000 m2 ........  7 
 - de més de 5000 m2 ................................   8 

 
Els coeficients correctors segons la categoria del carrer són: 
 

 - carrers de categoria especial ...............  2,50 
 - carrers de categoria 1a.- .....................  2,20 
 - carrers de categoria 2a.- ..................... 2,00 
 - carrers de categoria 3a.- ..................... 1,75 
 - carrers de categoria 4a.- ..................... 1,50 
 - carrers de categoria 5a i resta.- ........... 1,00 

 
Durant l'any en què s'hagi satisfet la taxa per l’exercici d’activitats i serveis, no es 
practicarà la liquidació per inspeccions d'establiments, elements o béns. 
 
 La classificació dels carrers és la que figura en l'Annex de l'Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 
B)  HABITACLES, SOLARS I ALTRES ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

 
a) Per inspecció de comprovació en general i per actuacions en el marc de l’ aplicació 
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge ............................100€ 
 
b) Per les successives inspeccions de comprovació o pel seguiment d’acompliment de 
les ordres dictades .......................................................................................150 
€ 
 

C) EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
  
Les inspeccions derivades d’expedients d’adequació o modificació de les Activitats que 
comportin la necessitat de realitzar reformes per adaptar les condicions del local a la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, la llei 11/2009, de 6 de juliol, la llei 3/2010, de 18 de 
febrer, i disposicions complementàries, així com les disposicions de l'Ordenança 
municipal d'intervenció administrativa i control de les activitats, se'ls aplicarà un 
coeficient reductor del 0,5. 
 
 3.- EXERCICI D’ACTIVITATS I SERVEIS  
 

A) QUOTA TRIBUTÀRIA 
 

L’activitat administrativa d’atorgament de llicencia o comunicació de l’activitat meritarà 
la quota tributària resultant d’aplicar el següent càlcul: 
 
1.- Primera instal·lació 
 
   Q * M * a * b = Quota Tributària 
 

en la que Q = 50,00 €, és la quota mínima.  
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M = Mòdul d'activitat Econòmica d'acord amb l'Annex a la present Ordenança 
Fiscal. 

a  = Coeficient corrector segons la superfície de l'establiment. 
b = Coeficient corrector segons la categoria del carrer. 

 
Els coeficients correctors segons la superfície total de l'establiment són: 
 

 - fins a  50 m2. ............................................ 0,5 
 - de més de 50 m2 fins a 100 m2.................. 1   
 - de més de 100 m2 fins a 250 m2 ............... 2 
 - de més de 250 m2 fins a 500 m2 ............... 3 
 - de més de 500 m2 fins a 1000 m2 ............. 4 
 - de més de 1000 m2 fins a 5000 m2 ...........  5 
 - de més de 5000 m2 ...................................   6 

 
Els coeficients correctors segons la categoria del carrer són: 
 

 - carrers de categoria especial ...............  2,20 
 - carrers de categoria 1a.- .....................  2,00 
 - carrers de categoria 2a.- ..................... 1,80 
 - carrers de categoria 3a.- ..................... 1,50 
 - carrers de categoria 4a.- ..................... 1,20 
 - carrers de categoria 5a i resta.- ........... 1,00 

 
 Les activitats incloses al l’epígraf 5520 del CNAE “Allotjaments turístics de curta 
durada” (que inclou els habitatges d’ús turístic), en el supòsit d’un  grup d’habitatges 
d’un mateix edifici, s’acumularà la superfície total a efectes de l’aplicació del coeficients 
correctors segons la superfície.  
 
 La classificació dels carrers és la que figura en l'Annex de l'Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
2.  Ampliacions d’activitat: En el cas d’ampliació de superfície o elements instal·lats, es 

tributarà pel percentatge d’increment de superfície o elements instal·lats, calculat 
sobre quotes de primera instal·lació de l’exercici en curs. 

 
3.  Canvis de  classificació:  Hi ha canvi de classificació quan es varia l’activitat 

autoritzada, fins i tot en el cas de magatzems tancats al públic. S’entendrà que el 
local canvia d'activitat quan, segons el CNAE vigent, variï un dígit del tercer nivell 
numèric de la classificació. Si l'activitat del local comprèn dos o més epígrafs de la 
classificació, només s'aplicarà un mòdul, aquell que sigui superior.  

 
4.  Trasllats de locals: Tributaran d’acord amb les quotes previstes per a les activitats  

de primera instal·lació.  
 

B) EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
Estaran exemptes o amb reducció de la quota de la taxa per l’exercici d’activitats i 
serveis, però no de l’obligació de comunicació de l’inici d’activitats i/o serveis: 
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a)  Els trasllats motivats per una situació eventual d’emergència per causa d’obres de 
millora als locals o motivats per enderrocs forçats, enfonsaments, incendis, 
inundacions, sempre que aquests establiments estiguin legalitzats, n’estaran 
exemptes. A les reobertures dels locals un cop reparats o reconstruïts, o bé un local 
nou que substitueixi l’anterior, se'ls aplicarà un coeficient reductor del 0'5. Seran 
condicions a complir que el local objecte de reobertura tingui la mateixa superfície 
que el primitiu o que no excedeixi del 10% i que s’exerceixi la mateixa activitat. 

 
b)  Els expedients d’adequació o modificació de les Activitats que comportin la 

necessitat de realitzar reformes per adaptar les condicions del local a la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, la llei 11/2009, de 6 de juliol, la llei 3/2010, de 18 de 
febrer, i disposicions complementàries, així com les disposicions de l’ordenança 
municipal d’intervenció administrativa i control de les activitats, se’ls aplicarà un 
coeficient reductor del 0,5.  

c)  Als magatzems, encara que restin tancats al públic, auxiliars als establiments 
comercials o industrials, i altres instal·lacions o activitats a la considerada principal,  
se'ls aplicarà el 25% del mòdul de l'activitat econòmica principal. Es considerarà 
activitat econòmica principal aquella a la qual li correspondria la quota del tresor 
més elevada a efectes de l'Impost d'Activitats Econòmiques. 

 
C) NORMES ESPECÍFIQUES DE GESTIÓ 
 
NORMA  1.- 
 
D’acord amb el que disposa la Llei 17/2009, de 23 de novembre sobre el lliure accés a 
les activitats i serveis i el seu exercici, la Llei 20/2009, de 4 de desembre prevenció i 
control ambiental de les activitats i l’Ordenança Municipal Reguladora de les activitats 
amb incidència ambiental, la intervenció administrativa inclou les activitats 
administratives realitzades com a conseqüència  de: 

 
1. La intervenció en la sol·licitud d’obertura sotmesa a autorització ambiental de la 

Generalitat de Catalunya, per a l’exercici d’activitats incloses a l’Annex I de la 
Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 

2. L’atorgament de llicència municipal ambiental, per a l’exercici d’activitats 
incloses a l’Annex II de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats. 

3. La intervenció en el procediment de comunicació prèvia a què estan sotmeses 
les activitats incloses en l’Annex III i l’Annex IV de la Llei 20/2009 de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i a l’Ordenança 
Reguladora de les activitats amb incidència ambiental. 

4. La comunicació de transmissió de llicència d’activitats i/o instal·lacions incloses 
en l’Annex III de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, i a l’Ordenança Reguladora de les activitats amb 
incidència ambiental, en aplicació de l’article 64.2 de la Llei 20/2009. 

 
 C) Sobre la  propietat immobiliària 
 
 ACTUACIONS URBANÍSTIQUES  
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A) ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SOTMESES A LLICÈNCIA 
 
a) Les llicències d’obres de construcció de nova planta, ampliació, modificació o 
reforma que afectin  l’estructura, l’aspecte exterior o  la disposició interior segons la 
classificació següent: 
 

- Habitatges unifamiliars aïllats       80,00 € 
- Habitatges unifamiliars adossats        59,00 € 
- Habitatges amb una vivenda i un local       100,00 € 
- Habitatges plurifamiliars      295,00 € 
- Naus industrials o magatzems       148,00 € 
- Locals comercials       118,00 € 
- Garatges comunitaris         88,00 € 
- Garatges individuals         44,00 € 
 

 
 La modificació  d'ús dels edificis i instal·lacions tributarà a raó del 50 % de la quota 
establerta. 
 
b)  Llicències per moviment de terres (rebaixos, explanació,    
     excavació, terraplenat i altres), per m3..........................        0,10 €  

   
c) - Llicències de parcel·lació, per metres quadrats edificables         0,09 €  
    - Llicència de divisió horitzontal (Art. 179.2 r), per metres 
quadrats edificables........................................................        0,22 € 

 

   
d) Llicències per  enderrocament,  exceptuant  els edificis declarats ruïnosos  

  
- per m2 i planta............................................................         0,15 €  

   
e) Assenyalaments d'alineació i rasants:   

   
- fins a 10 metres lineals...................................................      26,00 €  
- per cada metre lineal d'excés...........................................        2,20 €  
  
f) Llicències d'ús de vol sobre edificacions i instal·lacions   

   
- per unitat de habitatge o local.........................................      62,00 €  

   
g) Les llicències per instal·lacions subterrànies destinades a activitats industrials, 
comercials de serveis públics o no, o qualsevol altre ús a què destini el subsòl,  

- per cada 100 metres lineals d’instal·lació o fracció.............      44,00 €  
   

h) Els actes assenyalats en els instruments de planejament que precisin  la 
preceptiva llicència i no estiguin inclosos en els epígrafs anteriors,  

- per unitat d’habitatge, local o instal·lació..........................      20,00 €  
   
    La quota mínima a satisfer per qualsevol dels supòsits      12,00 €  
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anteriors serà de  ............................................................ 
 
 Així mateix, s'aplicarà quota zero a les llicències concedides, previ informe dels 
Serveis Tècnics, per a la restauració de façanes en mal estat sempre que s'executin les 
obres en el període entre l'1 de gener a 31 de març i de l'1 de novembre a 31 de 
desembre. 
 
B) ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
 
a) Les obres d’ampliació, modificació o reforma que no afectin  l'estructura, l'aspecte 
exterior o  la disposició interior ...................................       20 €: 
 
b) La 1a utilització o ocupació d'edificis i instal·lacions en general 
destinades o no a habitatges : 
- grups d’habitatges, per unitat..........................................      12,00 € 
- habitatge únic...............................................................      25,00 € 
- locals comercials o industrials, per unitat...........................    60,00 € 
- garatge i instal·lacions annexes, per unitat........................      15,00 € 
 
La modificació  d'ús dels edificis i instal·lacions tributarà a raó del 50 % de la quota 
establerta. 
  
c) La col·locació de cartells o rètols de publicitat  

  
- per unitat ................................................................. 25,00 € 
 
S'aplicarà quota zero, prèvia petició de l'interessat i aprovació per la Junta de Govern, 
a les llicències concedides per l'adequació dels locals comercials sempre que les 
reformes tinguin com a finalitat  l'eliminació de l'ocupació de la via pública amb 
mostres comercials, que es farà efectiva quan així es disposi per l'Òrgan competent. 
 
ARTICLE 9.- MERITACIÓ 
 
 La taxa es merita en el moment que s'iniciï la realització de  l'activitat  
administrativa que constitueix el fet imposable, a instància de part o d'ofici. 
 
 S'entendrà sempre que l'inici de l'activitat administrativa afecta o es refereix 
singularment al subjecte passiu donant lloc a l'existència posterior de la realització del 
fet imposable. 
 
 A aquests efectes, hom entendrà iniciada l'activitat administrativa en la data de 
presentació de la sol·licitud, en el supòsit  que aquest la formuli expressament. 
 
 En qualssevol altres supòsits l'inici de l'activitat serà la declaració per part de l'òrgan 
de l'Ajuntament de procedir d'ofici. 
 
ARTICLE  10.- GESTIÓ 
 
 Els subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa d'acord amb el model establert 
per l'ajuntament. 
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 Cada declaració-liquidació contindrà les quotes resultants, que hauran d'ingressar-se 
en la Tresoreria Municipal en el moment de presentació de la sol·licitud que iniciï 
l'actuació administrativa. 
 
 En el supòsits d'actuació d'ofici, l'autoliquidació es realitzarà una vegada s'hagi 
notificat al subjecte passiu la declaració de l'inici de  l'actuació administrativa. 
 
 L'autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional, a  compte, sotmesa 
a  la corresponent comprovació, esdevenint definitiva d'acord amb el que estableix 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
ARTICLE 11.- PAGAMENT 
 
 El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu per qualsevol dels instruments previstos 
en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
ARTICLE. 12.- INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 
 
 La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzarà d'acord amb el que preveu la 
Llei General Tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions 
dictades pel seu desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació. 
 
ARTICLE. 13.- INFRACCIONS I SANCIONS 
 
 En tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a 
la determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el 
règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i 
la desenvolupen. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 14.- VIGÈNCIA 
 
 La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor, prèvia publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província del seu text, el dia 1 de gener del 2016 i continuarà vigent fins a la 
seva modificació o derogació. 
 

A N N E X 
 

CNAE 2009 
 
 

CNAE 2009 
  

A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca  
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01 Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats 1 
02 Silvicultura i explotació forestal 1 
03 Pesca i aqüicultura 1 
B Indústries extractives  
05 Extracció d’antracita, hulla i lignit 50 
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 50 
07 Extracció de minerals metàl·lics 45 
08 Altres indústries extractives 20 
09 Activitats de suport a les indústries extractives 10 
C Indústries manufactureres  
10 Indústries de productes alimentaris 10 
11 Fabricació de begudes 10 
12 Indústries del tabac 18 
13 Indústries tèxtils 12 
14 Confecció de peces de vestir 12 
15 Indústria del cuir i del calçat 18 
16 Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria 12 
17 Indústries del paper 18 
18 Arts gràfiques i suports enregistrats 10 
19 Coqueries i refinació del petroli 60 
20 Indústries químiques 45 
21 Fabricació de productes farmacèutics 45 
22 Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 45 
23 Indústries altres productes minerals no metàl·lics 18 
24 Metal·lúrgia 14 
25 Productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 12 
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 8 
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 8 
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 12 
29 Fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 10 
30 Fabricació d’altres materials de transport 10 
31 Fabricació de mobles 10 
32 Indústries manufactureres diverses 10 
33 Reparació i instal·lació maquinària i equips 8 
D Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat  
35 Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 10 
E Aigua, sanejament i gestió de residus  
36 Captació, potabilització i distribució d’aigua 10 
37 Recollida i tractament d’aigües residuals 1 
38 Recollida, tractament i valorització de residus 1 
39 Descontaminació i altres serveis de gestió de residus 1 
F Construcció  
41 Construcció d’immobles 8 
42 Construcció d’obres d’enginyeria civil 8 
43 Activitats especialitzades de la construcció 8 
432 Instal·lacions elèctriques, de lampisteria i altres instal·lacions 
d'edificis i obres 6 
433 Acabament d’edificis 6 
G Comerç a l'engròs i al detall, reparació de vehicles  
451 Venda de vehicles de motor 4 
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452 Manteniment i reparació de vehicles de motor 4 
453 Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor 4 
454 Venda, manteniment i reparació de motocicletes, i dels seus 
recanvis   
i accessoris 4 
46 Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor i 
motocicletes 10 
4711 Comerç al detall, amb predomini de productes alimentaris,  
begudes i tabac en establiments no especialitzats 18 
4719 Altres tipus de comerç al detall en establiments no 
especialitzats 6 
472 Comerç detall d'alimentació, begudes i tabac en establiments 
especialitzats 3 
473 Comerç detall de combustible per a l'automoció en establiments 
especialitzats 8 
474 Comerç detall d'equips per a les tecnologíes d'informació i 
comunicació en  3 
establiments especialitzats  
475 Comerç detall altres articles d'ús domèstic en establiments 
especialitzats 3 
476 Comerç detall articles culturals i recreatius en establiments 
especialitzats 3 
477 Comerç detall altres articles en establiments especialitzats 3 
478 Comerç detall en parades de venda i mercats ambulants 3 
479 Comerç detall no realitzat ni establiments, ni en parades de 
veda ni en mercats ambulants 3 
H Transport i emmagatzematge  
49 Transport terrestre; transport per canonades 8 
50 Transport marítim i per vies de navegació interior 10 
51 Transport aeri 18 
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 5 
53 Activitats postals i de correus 8 
I Hostaleria  
551 Hotels i allotjaments similars 8 
552 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada 5 
553 Càmpings 5 
559 Altres tipus d'allotjaments 1 
561 Restaurants i establiments de menjar 6 
562 Provisió de menjars preparats per a celebracions i altres serveis 
de menjars 2 
563 Establiments de begudes 6 
J Informació i comunicacions  
58 Edició 2 
59 Cinema, vídeo i programes tv; enregistrament de so i edició 
musical 2 
60 Ràdio i televisió 8 
61 Telecomunicacions 8 
619 Altres activitats de telecomunicacions 6 
62 Programació, consultoria i altres relacionades amb la informàtica 6 
63 Serveis d’informació 4 
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K Activitats financeres i d’assegurances  
64 Mediació financera, exc. assegurances i fons pensions 18 
65 Assegurances i fons pensions, exc. SS obligatòria 10 
66 Activitats auxiliars mediació financera i assegurances 5 
L Activitats immobiliàries  
68 Activitats immobiliàries 5 
M Activitats professionals, científiques i tècniques  
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 5 
70 Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 5 
71 Serveis tècnics arquitectura i enginyeria 5 
72 Recerca i desenvolupament 5 
73 Publicitat i estudis de mercat 5 
74 Altres activ. professionals, científiques i tècniques 5 
75 Activitats veterinàries 1 
N Activitats administratives i serveis auxiliars  
77 Activitats de lloguer 5 
78 Activitats relacionades amb l’ocupació 5 
79 Agències viatges i operadors turístics 5 
80 Activitats de seguretat i investigació 5 
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 5 
82 Activitats administratives oficina i auxiliars 5 
O Administració pública, Defensa i SS obligatòria  
84 Administració pública, Defensa i SS obligatòria 1 
P Educació  
85 Educació 1 
Q Activitats sanitàries i de serveis socials  
86 Activitats sanitàries 1 
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 1 
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 1 
R Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment  
90 Activitats de creació, artístiques i d’espectacles 5 
91 Biblioteques, arxius, museus i altres activ. culturals 1 
92 Jocs d’atzar i apostes 8 
931 Activitats esportives 2 
932 Activitats recreatives i d’entreteniment 5 
S Altres serveis  
94 Activitats associatives 1 
95 Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 2 
96 Altres activitats de serveis personals 1 
T Activitats de les llars  
97 Activitats de les llars que ocupen personal domèstic 1 
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis ús propi 1 
U Organismes extraterritorials  
99 Organismes extraterritorials 1 
  
 


