
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7 

 

 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE DECLARACIONS, 

COMUNICACIONS, LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS D’ACTIVITATS 

 

 

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 de Règim Local i per l’article 89, 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitats, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4) del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat 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 règim de declaració innòcua, comunicació, llicències, 

tramitació d’autoritzacions, que es regirà per la present Ordenança Fiscal. 

 

Article 2. FET IMPOSABLE 
 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal, tècnica i administrativa, 

derivades de: 

 

a) La tramitació de les autoritzacions ambientals que concedeix la Generalitat de Catalunya, a 

què es troben sotmeses les activitats que es relacionen en l’annex I de la Llei 20/2009.  

b) La sol·licitud de les llicències ambientals per a les activitats de les incloses als annexos II de 

la Llei 20/2009. 

c) La sol·licitud de les comunicacions ambientals per a les activitats incloses als annexos III de 

la Llei 20/2009. 

d) Les sol·licituds de les llicències d’espectacles i activitats recreatives, del Decret 112/2010 i la 

Llei 11/2009. 

e) Les comunicacions prèvies a què resten sotmeses les activitats de l’annex III de la Llei 

20/2009 i  del decret 112/2010, així com aquelles que es regulen a l’ordenança de 

simplificació administrativa per activitats a Santa Cristina d’Aro,  així com també les 

comunicacions d’activitats amb baixa incidència ambiental d’acord amb el Decret Legislatiu 

2/2003, Decret 179/1995, i l’acord de Ple de 14 de setembre de 2010 o normativa que els 

substitueixi. 

 f) Les activitats que es regulen a la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa 

de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 

l’activitat econòmica. g) Els controls i revisions de les activitats compreses en els apartats 

anteriors. 

h) El manteniment i gestió del cens d’activitats i dels registres d’establiments oberts al públic i 

de persones organitzadores, així com de la funció inspectora per assegurar la seva vigència i 

actualització. 

i) Els canvis de titular, modificacions i/o ampliacions de les activitats compreses en els apartats 

anteriors. 

j) Les activitats que es regulen a les Ordenances municipals vigents. 

k) Aquelles que es regulen en la legislació sectorial i que figuren a l’article 5 d’aquesta 

Ordenança. 

 

2. Concretament, constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació dels serveis que 

s’especifiquen a les tarifes contingudes a l’art. 5 d’aquesta Ordenança. 

 



 

Article 3. SUBJECTE PASSIU 

 

1. Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003 General 

Tributària, titulars de l’activitat i/o instal·lació que fonamenti la intervenció de l’administració 

municipal peticionàries de les autoritzacions i llicències gravades en aquesta Ordenança o que 

en resultin beneficiades. 

 

2. En el cas d’activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia o declaració, els subjectes 

passius seran els titulars de l’activitat sotmesa. 

 

3. En el supòsit d’haver iniciat l’activitat sense la preceptiva llicència, o sense haver efectuat la 

pertinent comunicació, es constitueix en subjecte passiu d’aquesta taxa la persona física o jurídica 

que desenvolupi l’activitat. 

 

Article 4. RESPONSABLES 

 

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les 

persones físiques o jurídiques a que es refereix l’article 42 de la Llei 58/2003 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 abast que 

assenyala l’article 43 de la Llei 58/2003 General Tributària. 

 

Article 5. QUOTA TRIBUTÀRIA  

 

La quantia de la taxa es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents: 

 

 

DECLARACIÓ INNÒCUA: Activitats incloses a l'annex I de la Llei 16/2015 i les 

incloses a l'annex A de l'ordenança de simplificació administrativa per activitats a Santa 

Cristina d'Aro 200 € 

COMUNICACIÓ PRÈVIA: Activitats incloses a l'annex II de la Llei 16/2015, annex III 

de la Llei 20/2009 i les incloses a l'annex B de l'ordenança de simplificació 

administrativa per activitats a Santa Cristina d'Aro. També inclou els establiments oberts 

al públic, espectacles públics i activitats recreatives, de caràcter permanent subjectes a 

comunicació per la legislació d'aplicació (decret 112/2010 i llei 11/2009) 300 € 

LLICÈNCIA MUNICIPAL: Activitats incloses a l'annex C de l'ordenança de 

simplificació administrativa per activitats a Santa Cristina d'Aro 300 € 



LLICÈNCIA AMBIENTAL: Activitats incloses a l'annex II de la Llei 20/2009 i les 

incloses a l'annex D de l'ordenança de simplificació administrativa per activitats a Santa 

Cristina d'Aro 1.500 € 

LLICÈNCIA D'ESPECTACLE: Establiments oberts al públic, espectacles públics i 

activitats recreatives, de caràcter permanent no subjectes a comunicació o autorització 1.000 € 

AUTORITZACIÓ AMBIENTAL: Activitats incloses a l'annex I de la Llei 20/2009 i les 

incloses a l'annex E de l'ordenança de simplificació administrativa per activitats a Santa 

Cristina d'Aro 2.500 € 

AUTORITZACIÓ D'ESPECTACLE: Establiments oberts al públic, espectacles públics i 

activitats recreatives, de caràcter permanent no subjectes a comunicació o llicència 1.000 € 

ACTIVITAT EXTRAORDINARIA NO ACCÉS PÚBLIC: Establiments oberts al públic, 

espectacles públics i activitats recreatives, de caràcter extraordinari d'acord amb 

l'ordenança de simplificació administrativa municipal i d'acord amb la legislació 

d'aplicació. COST PER DIA 60 € 

ACTIVITAT EXTRAORDINARIA ACCÉS PÚBLIC: Establiments oberts al públic, 

espectacles públics i activitats recreatives, de caràcter extraordinari d'acord amb 

l'ordenança de simplificació administrativa municipal i d'acord amb la legislació 

d'aplicació.  250 € 

MODIFICACIONS  de qualsevol tipus d'activitat 50% de la quota 

CONTROL PERIÒDIC de la llicència o autorització ambiental, i aquelles sotmeses per 

la legislació d'aplicació. 25% de la quota 

REVISIÓ DE LLICÈNCIA O AUTORITZACIÓ, d'acord a la legislació ambiental, llei 

2072009 i/o legislació d'aplicació 100% de la quota 



CANVI DE TITULARITAT per a tot tipus d'activitats 25% de la quota 

AUTORITZACIÓ SANITARIA PER A PISCINA D'US PÚBLIC, d'acord amb la 

legislació d'us sanitari de les piscines, Decret 95/2000 i modificacions, i Reial Decret 

742/2013 400 € 

DECLARACIÓ RESPONSABLE HABITATGE D'US TURÍSTIC, d'acord amb el decret 

159/2012 i d'acord amb la Llei 16/2015 80 € 

INSPECCIÓ DE SERVEIS TECNICS per denuncia o d'ofici en activitats en 

funcionament 120 € 

SONOMETRIES DIURNES 150 € 

SONOMETRIES NOCTURNES 250 € 

SONOMETRIA DIURNA+NOCTURNA 400 € 

DECLARACIÓ REGISTRE SANITARI. Per activitats subjectes al Reial decret 

191/2011 i que s'han d'inscriure al Registre per a establiments minoristes d'alimentació a 

Catalunya 100 € 

En cas de superfície de l'activitat superior construïda superior a 1000 m2 s'incrementa la 

taxa amb un coeficient corrector de 2.50 

 

Article 6. BENEFICIS FISCALS  

 



1. Les activitats econòmiques de nova obertura tindran una bonificació del 85%, a aplicar sobre la 

quota líquida, sempre que s’acrediti alguna de les següents circumstàncies. 

a) La contractació, com a mínim de 6 mesos, de nou personal que estigui inscrit a l’atur 

durant un període mínim de 6 mesos. 

b) Que el titular de la llicència estigui inscrit a l’atur en un període mínim de 6 mesos 

immediatament abans de la sol·licitud. 

 

El termini per sol·licitar aquesta bonificació és de 3 mesos a partir de la data en què s’acrediti que 

es compleix amb els requisits establerts. 

 

La documentació a aportar serà el contracte de treball i justificant de situació administrativa i 

períodes d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

 

2. Bonificació del 20%, a les empreses que disposin del certificat del sistema d’ecogestió i 

ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS), d’acord amb la Llei 20/2009, disposició addicional 

sisena. 

 

Article 7. MERITACIÓ DE LA TAXA 

 

1. La taxa de totes les activitats es meritarà quan es presenti la sol·licitud per iniciar l’activitat. 

 

En cas de llicència o autorització denegada, de declaració de caducitat de l’expedient, o per 

renúncia o desistiment de l’interessat o titular, es retornarà el 50% de la taxa. 

 

2. En les activitats dels annexos II i III de la llei 20/2009 i les activitats del decret 112/2010 

d’activitats recreatives i d’espectacles, l’obligació de contribuir naixerà en el moment de 

formular-se la sol·licitud de llicència o efectuar-se la comunicació prèvia o, si no se sol·licita o 

la comunicació no s’efectua, en el moment que es produeixi el requeriment de legalització de 

l’activitat al subjecte passiu. 

 

3. Les sol·licituds de declaració innòcua o la comunicació prèvia haurà de formular-se abans de 

l’obertura i posada en funcionament dels establiments o instal·lacions de què es tracti. 

 

4. En el cas d’obertura d’establiment o exercici d’activitats sense haver obtingut la preceptiva 

llicència es considerarà acreditada la taxa en el moment de l’inici de l’obertura o de l’exercici de 

l’activitat. 

 

5.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 renuncia o desistiment del sol.licitant 

després que se li hagi concedit la llicència o autorització, o s’hagi practicat la visita de 

comprovació si s’escau. 

 

Article 8. NORMES DE GESTIÓ 

 

1.La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instancia del 

subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la instancia que s’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. El pagament dels drets per llicència d’obertura no suposarà mai per sí mateix la legalització 

de l’exercici de l’activitat, el qual estarà sempre subordinat a l’obtenció de la llicència i al 

compliment de totes les condicions i requisits tècnics que l’administració imposi. 

 

Article 9. 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 a la Llei General Tributària i 

l’Ordenança General. 

 

Article 10. MODIFICACIÓ DELS PRECEPTES DE 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 entrarà en vigor, després de la publicació del seu text íntegre en el 

Butlletí Oficial de la Província, el dia 1 de gener de 2017 i regirà fins a la seva modificació o 

derogació expressa. 

 

Santa Cristina d'Aro, desembre de 2016 
 


