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Ordenança Fiscal Núm. 25 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ AD MINISTRATIVA EN 

L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A 
PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ R ESPONSABLE I PELS 

CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS. 
 
 
Article 1r. 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), 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. 
 
Article 2n. 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, les obres i les 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 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 d’actuacions urbanístiques 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.  
 
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. No s’entendrà que inclou 
el règim de comunicació prèvia els supòsits de primera utilització i ocupació dels edificis i 
construccions. 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
 
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 
 
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. 
 
Article 5è. Benefici fiscal 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa. 
 
Article 6è. Quota tributària 
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La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 
 
1. Informes dels serveis tècnics municipals ....................................................................... 42,60 € 

 
2. Certificats urbanístics dels serveis tècnics municipals. ................................................. 42,60 € 
 
3. Certificacions dels serveis tècnics municipals ............................................................... 42,60 € 
 
4. Reconeixement d'edificis, valoració de terrenys o construccions i elaboració de dictàmens 

pericials ................................................................................................................. 92,20 €/hora 
 
5. Actes de comprovacions ............................................................................................... 42,60 € 
 
6. Assenyalament d’alineacions i rasants, per cada direcció ........................................... 42,60 € 
 
7. Sol·licitud de llicència urbanística o pròrroga de terminis d'una existent: 

a) Per la tramitació d’expedient de llicències d’obres (no incloses en el règim de la 
comunicació prèvia) .................................................................................................. 90,00 € 

b) Per la tramitació d’expedient de llicències d’obres en règim de comunicació prèvia20,50 € 
c) Per llicències de parcel·lació o reparcel·lació, segregació i agregació .................. 118,15 € 
d) Per la tramitació d’expedients de moviments de terres: 

a) Fins a 1.000 m³......................................................................................... 178,94 € 
b) De 1.001 a 10.000 m³ ............................................................................... 596,47 € 
c) A partir de 10.001 m³ ............................................................................. 1.431,51 €  

e) Per la tramitació d’expedients d’obres en edificis catalogats o de reconegut valor artístic, 
històric o cultural; arranjament de façanes i paret de tanca definitiva de solars ....EXEMPT 

f) Per expedició de la placa identificativa d’obra .......................................................... 61,48 € 
g) Per la tramitació de llicències o procediments de comunicació prèvia no incloses als 

apartats anteriors ..................................................................................................... 44,09 € 
 

8. Sol·licitud de llicències d’activitats: 
a) Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal: 

• Per activitats de nova implantació ............................................ 1.192,93 € + 1,78 € x m² 
• Per la modificació substancial sense ampliar la superfície ............................ 1.192,93 € 
• Per la modificació substancial amb ampliació de la superfície.1.192,93 € + 1,78 € x m² 
• Per la modificació no substancial de l’activitat................................................... 596,47 €  

b) Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia: 
• Per activitats de nova implantació ............................................... 198,05 € + 1,04 € x m² 
• Per la modificació substancial sense ampliar la superfície ............................... 198,05 € 
• Per la modificació substancial amb ampliació de la superfície.... 198,05 € + 1,04 € x m² 
• Per la modificació no substancial de l’activitat..................................................... 97,37 € 

c) Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments per dur a terme 
espectacles públics i activitats recreatives així com a bars i/o restaurants fins a 500 m² de 
superfície: 
• Per activitats de nova implantació ............................................... 198,05 € + 1,04 € x m² 
• Per la modificació substancial sense ampliar la superfície ............................... 198,05 € 
• Per la modificació substancial amb ampliació de la superfície.... 198,05 € + 1,04 € x m² 
• Per la modificació no substancial de l’activitat..................................................... 97,37 € 

d) Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments per dur a terme 
espectacles públics i activitats recreatives així com a bars i/o restaurants de més de 500 
m² de superfície: 
• Per activitats de nova implantació ............................................... 596,47 € + 0,50 € x m² 
• Per la modificació substancial sense ampliar la superfície ............................... 596,47 € 
• Per la modificació substancial amb ampliació de la superfície.... 596,47 € + 0,50 € x m² 
• Per la modificació no substancial de l’activitat................................................... 596,47 € 

e) Tramitació del procediment de llicència per l’organització d’espectacles i activitats 
recreatives...............................................................................................................198,05 € 
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f) Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions previstes al Decret 
112/2010 del 31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives: 
• Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives...............198,05 € 

+ 1,02 € x m² 
• Organització d’espectacles i activitats recreatives...........................198,05 € + 1,04 € x m² 
• Modificació no substancial dels establiments...................................198,05 € + 1,04 € x m² 
• 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).......................................................................................198,05 € + 1,04 € x m² 

• Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a l’annex I del 
Reglament........................................................................................198,05 € + 1,04 € x m² 

• Procediment de comprovació d’altres activitats regulades per la normativa d’espectacles i 
activitats recreatives, subjectes al règim de comunicació o de declaració 
responsable......................................................................................198,05 € + 1,04 € x m² 

g) 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)................................................................198,05 € + 1,04 € x m² 

h) Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal i llicència 
d’obertura d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives
........................................................................................................536,82 € + 0,92 € x m² 

i) 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 no s’estableix cap tarifa. En cas que per causes imputables al 
peticionari la primera visita de comprovació sigui desfavorable, amb la sol·licitud de la 
segona visita de comprovació i següents, caldrà efectuar el pagament de 0,46 €/m2 de 
superfície destinada al desenvolupament de l’activitat, amb una quota mínima de 114,82 €, i 
una quota màxima de 344,45 €. 

j) Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència ambiental municipal 
quan el control el duen a terme tècnics municipals no s’estableix cap tarifa. En cas que 
per causes imputables al peticionari la primera visita de comprovació sigui desfavorable, 
amb la sol·licitud de la segona visita de comprovació i següents, caldrà efectuar el 
pagament de 0,46 €/m2 de superfície destinada al desenvolupament de l’activitat, amb una 
quota mínima de 114,82 €, i una quota màxima de 344,45 €. 

k) Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicencia ambiental municipal 
quan el control el duen a terme tècnics municipals..........................322,10 € + 0,46 € x m² 

l) Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència per la normativa 
d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el control el duen a terme tècnics 
municipals.........................................................................................322,10 € + 0,46 € x m² 

m) Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia 
per la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives quan el control el duen a terme 
tècnics municipals (art. 136 del Reglament)...........................................196,85 € + 0,41 € x m² 

n) Procediment de llicència municipal per als espectacles de circ i altres activitats dutes a 
terme en establiments oberts al públic de caràcter no permanent 
desmuntable......................................................................................198,05 € + 1,04 € x m² 

o) Procediment de llicència municipal per als espectacles públics i les activitats recreatives 
de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol)..198,05 € + 1,04 € x m² 

p) Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats específiques regulada 
per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els apartats anteriors, inclosa la 
llicència específica en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecte a altre règim 
d’intervenció administrativa.....................................................................................268,44 € 

q) Tramitació del procediment de comprovació de comunicació a l’obertura o posada en 
funcionament de l’establiment o les activitats regulada por normativa sectorial distinta de 
l’esmentada en els apartats anteriors, inclosa la comprovació de la comunicació en 
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matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecte a altre règim d’intervenció 
administrativa..........................................................................................................268,44 € 

 
9. En cas de canvis de titularitat, cessions, i traspassos, la quota que s’aplicarà serà de 167,05 €, 

sempre i quan es mantingui la instal·lació de l’establiment en les mateixes condicions que van 
servir de base per a l’atorgament de la llicència municipal inicial. 

 
10. En cas de tramitació de l’expedient per a la instal·lació de dipòsits de combustibles destinats a 

l’ús domèstic en habitatges unifamiliars individuals, la quota tributària fixa que s’aplicarà serà de 
198,06 €. 

 
11. En cas que la tramitació d’una obertura d’establiment es derivi directament d’una inspecció 

municipal o d’una ordre de legalització, la quota de la taxa serà la resultant d’augmentar un 25% 
la quota corresponent a la suma dels apartats primer i segon d’aquest article. 
 

12. En cas de tramitació dels expedients per a l’obertura i funcionament de les següents activitats i 
instal·lacions, la quota tributària fixa que s’aplicarà serà l’assenyalada a continuació per cada 
cas particular.  

 
- Antenes de telefonia mòbil ............................................................................................2.147,27 €  
- Casetes per a la venda de productes pirotècnics ...........................................................268,44 € 

 
13. En cas de tramitació dels expedients per a l’obertura i funcionament de les següents activitats i 

instal·lacions, la quota tributària variable que s’aplicarà es multiplicarà pels següents coeficients 
per cada cas particular: 

 
- Extracció de recursos minerals ...............................................................................................0,11 
- Activitats al aire lliure a partir de 5.000,00 m²..........................................................................0,22 
- Instal·lacions ramaderes .........................................................................................................0,56 
- Activitats recreatives, excepte les de restauració ...................................................................2,24 

 
14. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el 

planejament urbanístic.................................................................................................149,15 € 
 
15. Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa..........................................387,73 € 
 
16. Per cada expedient de concessió instal·lació de rètols, aparadors o qualsevol element 

anunciador visible des de la via pública.........................................................................34,15 € 
 
17. Sol·licitud de llicència per instal·lar un gual....................................................................34,15 

€  
 
18. Per còpia de plànols urbanístics d’una grandària inferior a DINA-3, per cada unitat.......1,78 € 
 
19. Per còpia de plànols urbanístics d’una grandària superior a DINA-3, per cada unitat.....4,60 € 
 
20. Per reproduccions complertes d’instruments de planejament o gestió urbanística i Projectes 

tècnics d’obres municipals...........................................................................................213,04 € 
 
21. Per fulla de la cartografia digital en format dwg (en paper o CD)..................................41,40 €  
  
22. Per fulla de la cartografia digital en format tif (en paper o CD)......................................41,40 € 
 
23. Per còpia de documentació tècnica en format pdf ( en CD)...................................... ....10,00 € 
 
24. Per còpia de documentació tècnica en format pdf (en DVD).........................................20,00 € 
 
25. Per còpia de documentació tècnica en altres formats (en CD) .....................................30,00 € 
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26. Per còpia de documentació tècnica en altres formats (en DVD) ...................................40,00 € 
 
27. Per còpia de documentació tècnica per a la participació en una licitació (en CD)...........1,78 € 
 
28. Ordres d’execució d’expedients arxivats amb el compliment efectuat ..........................42,60 € 
 
Aquestes taxes s’entenen sense perjudici de les multes coercitives que corresponguin, les corresponents a 
la tramitació i resolució d’expedients sancionadors i, són així mateix independents de les despeses que 
s’originin amb l’execució subsidiària de les obres. 
 
29. Ordres d’execució d’expedients arxivats amb el compliment per la via de l’execució forçosa i 

subsidiària ......................................................................................................................60,00 € 
 
Aquestes taxes s’entenen sense perjudici de les multes coercitives que corresponguin, les corresponents a 
la tramitació i resolució d’expedients sancionadors i, són així mateix independents de les despeses que 
s’originin amb l’execució subsidiària de les obres. 
 
30. Protecció de la legalitat urbanística: 
 

• Per la tramitació d’expedient de Disciplina Urbanística arxivat derivat d’una execució 
forçosa, sense adjudicació d’obres formalitzada amb tercers ...............................42,60 € 

• Per la tramitació d’expedient de Disciplina Urbanística arxivat en via d’execució 
subsidiària i forçosa, amb adjudicació i encàrrec de les obres formalitzades amb tercers
................................................................................................................................60,00 € 

 
Aquestes taxes s’entenen sense perjudici de les multes coercitives que corresponguin, les corresponents a 
la tramitació i resolució d’expedients sancionadors i, són així mateix independents de les despeses que 
s’originin amb l’execució subsidiària de les obres. 
 
Article 7è. 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 desestimen es formulés abans de la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de 
liquidar seran el 60 per cent de les que s’assenyalen en l’article 6, sempre que l’activitat 
s’hagués iniciat efectivament. Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el 
desistiment es formula abans de què l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es 
retornarà integrament al contribuent l’import de la taxa.  Altrament, no és retornarà cap import. 
 
Article 8è.  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, com a condició a més per la 
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tramitació de l’expedient.  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 9è.  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. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Modificació dels preceptes d e 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. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
Aquesta Ordenança fiscal, composada de nou articles i una disposició addicional, ha estat 
aprovada pel Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de data 29 d’octubre de 2015, i 
començarà a regir el dia 1 de gener de 2016 una vegada hagi estat publicada la modificació en 
el B.O.P. de Tarragona.  El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva 
modificació o derogació.  En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
 
 
 
 
 
 
Joan Sans i Freixas      Josep Raja Molinari 
L’ALCALDE       REGIDOR D’HISENDA 
 
 
 
 
 
Alexandre Pallarès Cervilla 
EL SECRETARI-INTERVENTOR 
 
L’Arboç, 29 d’octubre de 2015 
 


