Ordenança Fiscal núm. 19
TAXA PER
LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS AMBIENTALS, LLICÈNCIES
D’ACTIVITATS, INSTAL.LACIONS I ESTABLIMENTS

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 per l'article 57 de la Llei del Parlament de
Catalunya 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció integral de l'Administració ambiental,
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 integral de l'Administració
municipal en les activitats i instal·lacions, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat tècnica i administrativa municipal
amb l’objectiu de verificar que tota activitat o instal·lació classificada en els annexes
del Reglament General de desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració ambiental (en endavant RIIAA) i l’Ordenança
reguladora de la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions reuneix les
condicions de tranquil·litat, sanitat i salubritat i qualsevol altre que determinin les
ordenances i reglaments municipals, com a condició prèvia a l’atorgament de llicència,
tal i com es refereix el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, RIIAA,
Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions
2. A aquest efecte, es considerarà obertura:
a) La primera instal·lació de l'establiment per començar les seves activitats.
b) La variació, ampliació o reducció de l'activitat duta a terme en l'establiment,
encara que el titular sigui el mateix.
c) L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que s'hi realitzi i que afecti les
condicions que s'assenyalen en el número 1 d'aquest article, motiu pel qual
s'exigirà una nova verificació d'aquestes.
d) Els controls i les revisions de les activitats que preveu el RIIAA i l’Ordenança
reguladora de la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions
3. Queda subjecte a aquesta ordenança tota activitat o instal·lació classificada en els
annexes de la RIIAA i Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les
activitats i instal·lacions.
Article 3. 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 integral 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 4. 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 5. Base liquidable
La base liquidable serà determinada, com a norma general, pel tipus de tramitació
administrativa i tècnica a què està sotmesa l'obtenció de llicències i autoritzacions
ambientals, llicències d’activitats, instal·lacions i establiments.
Article 6. Quota tributària
A) Establiments de primera instal·lació
Per activitats i instal·lacions de primera implantació, ampliació i/o trasllat de les
existents, s’estableixen les següents quotes tributàries:
- Les activitats classificades en l’annex B de l’Ordenança reguladora de la
intervenció municipal en les activitats i instal·lacions i les que no estiguin
subjectes a l’obtenció de l’IAE, amb excepció dels aparcaments, estan
sotmeses a quota fixa de 936,00 euros.
- Les activitats classificades en l’annex A de l’Ordenança reguladora de la
intervenció municipal en les activitats i instal·lacions i les que no estiguin
afectades per l’apartat anterior, estan sotmesa a la quota variable que resulta
del producte de la superfície útil de l’activitat en m2 per 3,30 euros. S’estableix
com a quota mínima 936,00 euros.
- Per tota activitat classificada en l’annex II del RIIAA i les classificades en el
Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles,
les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990,
de 15 de juny, sobre policia dels espectacles, les activitats recreatives i els
establiments públics, excepte les classificades com a restauració; està sotmesa
a la quota variable que resulta del producte de la superfície útil de l’activitat en
m2 per 6,60 euros. S’estableix com a quota mínima 1.144,00 euros i com a
quota màxima 18.720,00 euros.
- Per tota activitat classificada en l’annex I del RIIAA s’estableix una quota fixa
de 3.616,60 euros
- Per l’adequació a la RIIAA, de les activitats existents degudament
legalitzades, que no s’hagin acollit a la disposició transitòria primera i segona,
es fixa una quota variable que resulta del producte de la superfície útil de
l’activitat en metres quadrats, per 4,45 euros. S’estableix una quota mínima de
1.755,50 euros i com a quota màxima 12.480,00 euros.
Per formalitzar l’autoliquidació cal calcular el producte entre superfície útil (en
m2) i la quota per m2 que sigui procedent segons els criteris definits en aquest
apartat i aplicar, si procedeix, alguna de les bonificacions de ‘article 8è.
Apartats a), b) i c) d’aquesta ordenança. Si aquesta quantitat és inferior a la

quota mínima que sigui d’aplicació cal liquidar la quota mínima, en cas que es
superi la quota màxima, s’aplicarà aquesta.
B) Controls i Revisions
Per controls i revisions de les activitats que preveuen tant la RIIAA com l’Ordenança
reguladora de la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions, s’estableixen les
següents quotes tributàries:
Controls
- Per tota activitat classificada en l’annex A de l’Ordenança reguladora de la
intervenció municipal en les activitats i instal·lacions, està sotmesa a la quota
variable que resulta del producte de la superfície útil de l’activitat en m2 per
0,68 euros. S’estableix com a quota mínima 280,80 euros i com a quota
màxima 4.004,00 euros.
- Per les activitats classificades en l’annex II del RIIAA i les classificades en el
Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles,
les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990,
de 15 de juny, sobre policia dels espectacles, les activitats recreatives i els
establiments públics, excepte les classificades com a restauració; està sotmesa
a la quota variable que resulta del producte de la superfície útil de l’activitat en
m2 per 1,36 euros. S’estableix una quota mínima de 561,70 euros i una quota
màxima de 4.004,00 euros.
Revisions
- Per les activitats classificades en l’annex II del RIIAA i les classificades en el
Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles,
les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990,
de 15 de juny, sobre policia dels espectacles, les activitats recreatives i els
establiments públics, excepte les classificades com a restauració, i per les
classificades de l’annex A de l’Ordenança reguladora de la intervenció
municipal en les activitats i instal·lacions afectades pel seu article 71; està
sotmesa a la quota variable que resulta del producte de la superfície útil de
l’activitat en m2 per 2,25 euros. S’estableix una quota mínima de 881,95 euros i
una quota màxima de 6.240,00 euros.

Per formalitzar l’autoliquidació cal calcular el producte entre superfície útil (en m2) i
la quota per m2 que sigui procedent segons els criteris definits en aquest apartat,
sense que siguin d’aplicació les bonificacions de l’article 8è, apartat a), b) i c)
d’aquesta ordenança. Si aquesta quantitat és inferior a la quota mínima que sigui
d’aplicació cal liquidar la quota mínima, en cas que es superi la quota màxima
s’aplicarà aquesta.
C) Certificats de compatibilitat urbanística
- Pel que fa la quota relacionada amb el tràmit d’activitats s’estableix una quota
de 280,00 euros per Certificats de compatibilitat urbanística i Consulta prèvia.
D) Altres

- Qualsevol permís sol·licitat o concedit podrà ser anul·lat a petició de
l'interessat, si no s'ha exercit l'activitat, abonant el 10% dels drets que
correspongui satisfer, si no s'ha fet la notificació veïnal. El 50% si no s'ha
concedit la llicència i el 70% si encara no s'ha presentat el certificat final
d’instal·lació i no s’ha iniciat l’activitat.

Article 7. Exempcions i bonificacions
1. Restaran exemptes del pagament de la taxa, les activitats que no necessiten l'acord
exprés de l'Administració, relacionades amb l'Impost sobre Activitats Econòmiques,
així com les relacionades a continuació, malgrat que hauran d'obtenir l'oportuna
llicència:
a) Els trasllats motivats per una situació eventual d'emergència, per obres als
locals, sempre que aquests tinguin la corresponent llicència.
b) Els trasllats determinats per enderrocament forçós, enfonsament, incendi i els
que es verifiquin en compliment d'ordres o disposicions oficials.
2. L'exempció establerta en l'apartat a) del número anterior, afectarà la reobertura del
local primitiu un cop reparat o reconstruït.
3. Pel que fa referència a l'apartat b), l'exempció afectarà el local primitiu un cop
reparat o reconstruït, o bé un nou local que el substitueixi sempre que el titular no hagi
rebut cap indemnització per l'abandonament del local primitiu.
4. Seran condicions comunes a ambdues exempcions que el local objecte de la
reobertura tingui la mateixa superfície que el primitiu i que s'hi exerceixi la mateixa
activitat.
5. En els casos de sol·licitud de llicència d'obertura feta per una nova cooperativa
constituïda per treballadors que estaven aturats segons l'oportuna documentació
aportada per ells mateixos, s'expedirà la llicència amb exempció total.
6. En el cas que els treballadors d’una empresa s’uneixin en qualsevol forma de les
legalment establertes per continuar la mateixa activitat de l’empresa titular de la
llicència d’obertura expedida en el seu dia, s’expedirà una llicència nova amb
exempció total.
7. En els canvis de titularitat inter vivos o mortis causa, ja sigui per traspàs, cessió o
qualsevol altre títol, s’expedirà la llicència amb exempció total.
8. Restaran exemptes d’aquesta taxa les activitats que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric
artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració
correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu,
per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. En els supòsits de
declaració d’especial interès o utilitat pública la Corporació podrà acordar el caràcter
retroactiu de l’exempció.
Article 8è Quotes especials
S'estableixen les següents quotes especials:

a) En cas que es contractin fins a 10 treballadors amb contracte indefinit, en el
període dels 6 primers mesos des de l’obertura, es practicarà una bonificació
del 10 % de la quota que correspongui.
b) En cas que es contractin de 11 a 25 treballadors amb contracte indefinit, en el
període dels 6 primers mesos des de l’obertura, es practicarà una bonificació
del 25 % de la quota que correspongui.
c) En cas que es contractin més de 25 treballadors amb contracte indefinit, en el
període dels 6 primers mesos des de l’obertura, es practicarà una bonificació
del 40 % de la quota que correspongui.
d) Els bingos pagaran una quota mínima de 60.642,40 euros.
e) Els locals dedicats al joc mitjançant màquines amb premis en metàl·lic, pagaran
una quota mínima de 60.642,40 euros
f) El pub o bar musical; s’ entenen com a tals els locals bars on es facin
actuacions musicals en directe o es reprodueixin gravacions musicals de
manera habitual o esporàdica. Quota mínima de 8.658,00 euros.
g) Les sales de festes, discoteques i similars, pagaran una quota mínima de
21.670,500 euros.
Les bonificacions definides al apartats a) b) c) no seran d’aplicació per les quotes
mínimes establertes a l’article 6.
Article 9. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquest efecte, s'entendrà iniciada la dita activitat en la
data de presentació de la sol·licitud de llicència d'obertura corresponent si el subjecte
passiu la formula expressament.
2. Quan l'obertura s'hagi realitzat sense haver obtingut la llicència corresponent, la
taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si
l'establiment reuneix o no les condicions exigibles, amb independència de l'inici de
l'expedient administratiu que es pugui instruir per autoritzar l'obertura de l'establiment o
decretar-ne el tancament en el cas que aquesta obertura no fos autoritzable.
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per
la denegació de la llicència sol·licitada o per la seva concessió supeditada a la
modificació de les condicions de l'establiment, ni per la renúncia o desistiment del
sol·licitant després que li hagin concedit la llicència, sens perjudici de l'aplicació de
l'article 6.

Article 10. Declaració
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obertura d'establiment
industrial o mercantil presentaran, prèviament, en el Registre General, la sol·licitud
corresponent, on especificaran l'activitat o activitats que es realitzaran en el local, i
adjuntaran el contracte de lloguer o el títol d'adquisició del local.

2. Si després d'haver estat formulada la sol·licitud de llicència d'obertura es variava o
s'ampliava l'activitat a desenvolupar en l'establiment, o s'alteraven les condicions
projectades per aquest establiment o bé s'ampliava el local previst inicialment,
aquestes modificacions s'hauran de notificar a l'Administració municipal amb el mateix
detall i el mateix abast que s'exigeixen en la declaració prevista en el número anterior.
Article 11. Liquidació i ingrés
1. Quan ha acabat l'activitat municipal i s'ha dictat la resolució municipal que
procedeixi sobre la llicència d'obertura, es practicarà la liquidació definitiva
corresponent per la taxa, que es notificarà al subjecte passiu.
2. Les quotes establertes en els articles 6 i 8 estan subjectes al sistema
d’autoliquidació i s’hauran de satisfer en la seva totalitat abans d’iniciar el preceptiu
procediment administratiu.
3. Per a les sol·licituds catalogades en els articles 6 i 8 i tan sols en el cas de ser
denegades, es procedirà a la devolució del 50% de les quotes liquidades.
4. En el cas de que es produeixi una sol·licitud d’autorització, llicència ambiental o
municipal, sense que estigui correctament presentada segons el que estableix la Llei
30/92 sobre el procediment administratiu i la LIIAA i el Reglament que la desenvolupa i
en el termini de 10 dies NO es presenti la documentació que manqui, NO s’admetrà a
tràmit la petició formulada, i es procedirà a la devolució del 90% de la taxa en el
supòsit de que s’hagi pagat.
5. Qualsevol devolució de taxes que s’ajustin a algun supòsit previst en aquestes
Ordenances, caldrà fer-se prèvia sol·licitud de l’interessat en un termini màxim de tres
mesos a comptar des del moment de la notificació de la resolució pertinent i sempre i
quan hagin satisfet les taxes preceptives.
Article 12. 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 de l'ordenança i de les referències
que fa als annexos de la LIIA, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
1. 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.
2. Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexos de la LIIA que es portin a
terme per via legal o reglamentària es consideraran, a tots els efectes, automàticament
incorporades al contingut de la present ordenança i, així mateix, al contingut i àmbit
d'aplicació dels annexos a què aquesta es remet o fa referència. Aquesta previsió s'entén
referida en tot cas als annexos I, II.1, II.2 i III del RIIA.

3. També s'hauran de considerar incorporades a la present ordenança les disposicions o
prescripcions derivades de la reglamentació que dicti la Generalitat de Catalunya en
desplegament de la LIIA, incloent-hi les normes, criteris o directrius formalitzades a través
d'annexos o nomenclàtors. Aquesta previsió s'entén referida, com a mínim, a tots els
annexos i nomenclàtors aprovats pel RIIA.

Disposició Final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Rubí, a data 21 de
desembre de 2006 començarà a regir el dia 1 de gener de 2007 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.

