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Núm. 5585
AJUntAment de GirOnA 

Anunci d’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança fiscal 

El Ple, en sessió ordinària del dia 9 de maig de 2016, va aprovar provisionalment la modificació dels articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
i 10 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts 
al públic i dels espectacles públics. Sotmès l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies, de conformitat 
amb l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, i no havent-se presentat cap al·legació durant aquest termini d’exposició, es considera aprovada 
definitivament l’esmentada modificació de les Ordenances Fiscals de l’any 2016, després d’haver-se publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província, de conformitat amb el que disposa l’article 17.4 del Reial Decret Legislatiu citat.

El text íntegre de la modificació dels articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció 
i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics, és el següent:

Article 1. D’acord amb el que preveuen els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local i 20 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals,  s’estableix la taxa per a la tramitació municipal  de les autoritzacions ambientals, de les llicències ambientals, 
de les llicències i comunicacions prèvies d’espectacles públics i activitats recreatives, de les comunicacions prèvies d’activitats 
i declaracions responsables.

Article. 2. 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 de prevenció i control ambiental de les activitats o normativa que 
les substitueixi.
b) La sol· licitud de les llicències ambientals per a les activitats de les incloses als annexos II de la Llei 20/2009 o normativa 
que les substitueixi.
c) Les sol· licituds de les llicències d’espectacles i activitats recreatives, de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles i les activitats recreatives i el Decret 112/2010 o normativa que les substitueixi.
d) Les comunicacions prèvies a què resten sotmeses les activitats de l’annex III de la Llei 20/2009, de la Llei 11/2009 i  del 
Decret 112/2010, de l’annex II Llei 16/2015, del 21 de juliol, 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, de la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels 
centres de culte i Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament, Decret Llei 1/2009 de 22 de desembre d’ordenació dels 
equipaments comercials, 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 les substitueixi. 
e) Les declaracions responsables a què resten sotmeses les activitats de l’annex I  de la Llei 16/2015, Decret 159/2012 de 20 de 
novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic o normativa que les substitueixi.
f) L’adequació de les activitats existents.
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.

2.1. Tindran la consideració d’establiments les edificacions, construccions, instal·lacions, i també les superfícies cobertes o 
sense cobrir, obertes o no al públic, permanents o desmuntables, que s’utilitzin per a qualsevol activitat empresarial,  fins  i  
tot  aquelles  de  caràcter  auxiliar  o  complementari,  es  comuniquin  o  no  amb  l’establiment principal.

2.2. Estan subjectes a aquesta taxa :
a) Les autoritzacions, llicències ambientals, comunicacions i declaracions responsables pel primer establiment de les activitats, 
dels espectacles públics i les activitats recreatives, permanents o desmuntables.
b) Les transmissions de les mateixes.
c) Les ampliacions de superfície d’una mateixa activitat.
d) Les ampliacions d’activitats dintre d’un mateix establiment.
e)  Les revisions periòdiques de les autoritzacions, llicències.
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f) Els controls de les activitats.
g) L’adequació de les activitats a la normativa vigent i la legalització de les existents
h) Les llicències i autoritzacions per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari i les comunicacions 
d’actuacions en directe.
i) Les llicències d’establiments oberts al públic no permanents desmuntables.

Article 3. Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol· licitin ser titulars d’una autorització, llicència, comunicació 
i declaració responsable, o bé aquelles que tot i no disposant-les exerceixin una activitat i/o organitzen un espectacle públic.

Article 4. La quantitat de la taxa serà el resultat d’aplicar les següents tarifes:

Article 4.1. Activitats subjectes a declaració responsable d’obertura. Activitats innòcues de l’Annex I  de la Llei 16/2015, 
Decret 159/2012 o normativa que les substitueixi.

La quota tributària de les activitats subjectes a declaració responsable serà:

a) Fins 50 m2 262,50€
b) de 51 m2 a 120 m2 420€
Habitatge d’ús turístic 150€

La taxa inclou l’anàlisi de la documentació i la primera visita o inspecció que els serveis tècnics municipals considerin 
necessària per comprovar que l’establiment s’ajusta a la declaració responsable i que no hi ha hagut canvis posteriors, sens 
perjudici d’altres controls i/o certificats que fossin obligatoris per normativa sectorial.

Article 4.2 Activitats subjectes a Comunicació prèvia d’obertura. Activitats de baix risc de l’Annex II  de la Llei 16/2015. 
Comunicacions prèvies a què resten sotmeses les activitats de l’annex III de la Llei 20/2009, Llei 11/2009 i Decret 112/2010, 
Llei 16/2009 i Decret 94/2010, Decret Llei 1/2009, o normativa que les substitueixi.

La quota tributària de les activitats subjectes al règim de comunicació prèvia d’obertura, es determinarà segons la superfície 
i activitat de l’establiment  aplicant les següents tarifes:

a) Establiments destinats a activitats a partir de 120m2 fins a 400m2............................................................................. 525€
b) Establiments destinats a activitats a partir de 400m2 fins a 1.000m2.................................................................. 1.050,30€
c) Establiments destinats a activitats a partir de 1.000m2 ....................................................................................... 3.394,90 €
d) Establiments destinats a activitats de restauració, tarifa única (fins a 500m2) ................................................. 1.273,10 €
e) Establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals, tarifa única. .......................... 1.909,60 €
f) Centres de culte ........................................................................................................................................................... 1.050,30€

La taxa inclou l’anàlisi de la documentació tècnica i la primera visita o inspecció que els serveis tècnics municipals considerin 
necessària per comprovar que l’establiment s’ajusta al comunicat i que no hi ha hagut canvis posteriors, sens perjudici d’altres 
controls i/o certificats que fossin obligatoris per normativa sectorial.

Article 4.3. Activitats  subjectes  al règim de Llicencia ambiental o Llicència d’espectacles  públics i activitats recreatives.

La quota tributària de les activitats subjectes al règim de la llicència ambiental, enumerades  a l’annex II de la llei 20/2009, i 
les activitats d’espectacles públics i recreatives subjectes a llicència municipal d’acord als articles 95 i 124 del Decret 112/2010, 
i activitat de restauració subjecta a llicència es determinarà segons la superfície de l’establiment aplicant les següents tarifes:

a) Fins a 50 m2 ................................................................................................................................................................ 1.050,30 €
b) de 51 a 150 m2 ............................................................................................................................................................ 2.227,90 €
c) de 151 a 500 m2 .......................................................................................................................................................... 2.758,35 €
d) de 501 de 1000 m2 ...................................................................................................................................................... 3.819,25 €
e) de més de 1000 m2:
      els primers 1000 m2. .................................................................................................................................................. 3.819,25 €
      per cada m2 d’excés ......................................................................................................................................................... 3,20 €

Per aquelles activitats en les que el 80% o més de la seva superfície sigui descoberta l’import per cada m2 d’excés serà de: 0,80 €.
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La taxa inclou l’anàlisi de la documentació tècnica i la primera visita o inspecció que els serveis tècnics municipals considerin 
necessària per comprovar que l’establiment s’ajusta al projecte autoritzat i que no hi ha hagut canvis posteriors, sens perjudici 
d’altres controls i/o certificats que fossin obligatoris per la normativa sectorial.

Article 4.4. Activitats subjectes al règim d’autorització ambiental.

La quota tributària de les activitats subjectes al règim d’autorització ambiental d’acord amb la   llei 20/2009, tributaran el 50% 
de les tarifes d’aplicació de les activitats subjectes a la llicència ambiental (paràgraf 4.3).

Article 4.5. Revisió i control d’autoritzacions, llicències i comunicacions. 

4.5.1. La revisió periòdica (8-12 anys) o anticipada de les activitats subjectes a autorització ambiental (AA- annexI), tributarà 
el 50% de les tarifes d’aplicació establertes al paràgraf 4.3.

4.5.2. Revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a la llicència ambiental (LLA, annex II) ), tributaran el 75% de 
les tarifes d’aplicació establertes en el paràgraf 4.3.

4.5.3. Control ambiental periòdic de les activitats subjectes a autorització ambiental (annex I) i a llicència ambiental (Annex II) 
tributaran una tarifa única de 318,25 €

4.5.4. Els controls periòdics dels establiments oberts al públic tributaran quotes de 318,25 €  en els establiments amb activitats 
no musicals i de 636,55 € en els establiments d’activitats musicals.

Article 4.6.  Primeres visites i següents

4.6.1. La primera visita tècnica de comprovació de l’activitat per a la seva inscripció al cens d’activitats o registre d’establiments 
oberts al públic no acreditarà cap quota addicional. En cas que es detectessin incidències, les segones i següents visites, 
acreditaran quotes addicionals de 318,25 € en els establiments amb activitats no musicals i de 636,55€ en els establiments 
d’activitats musicals.

4.6.2. El control inicial previ de les llicències d’establiments oberts al públic es realitzarà conjuntament amb les primeres 
visites d’inspecció tècnica  i no acreditarà cap quota addicional.

Article 4.7. Canvis de titularitat, modificacions i baixes.

Article 4.7.1. Els canvis de titularitat o transmissions tributaran:

 a) Règim d’autorització ambiental, règim de llicència i règim de comunicació ...................................................... 318,25 €
 b) Declaració responsable................................................................................................................................................. 159,10 €

En cas que calgui un requeriment d’aportació de documentació: 106,10 € per a cada nou requeriment.

Si es constata que hi ha hagut canvis substancials en l’activitat, el canvi de titular es deixarà en suspens fins a la resolució 
d’una modificació de llicència que s’iniciarà d’ofici, prèvia notificació a l’interessat.

Article 4.7.2. La comunicació de baixa d’una activitat és obligatòria i no tributarà.

Article 4.7.3. Els canvis d’activitat en un mateix local i les modificacions substancials de l’activitat tributaran com si es tractés 
d’una primera obertura o comunicació.

Article  4.7.4.  Les ampliacions i/o modificacions per a la introducció de noves activitats en un mateix local, tributaran:

 a) Règim d’autorització ambiental, règim de llicència i règim de comunicació ....................................................... 525,15€
 b) Declaració responsable ................................................................................................................................................. 131,25€

Article 4.7.5. Les ampliacions de locals o establiments per augment de superfície tributaran:

 a) Règim d’autorització ambiental, règim de llicència i règim de comunicació ....................................................... 525,15€
 b) Declaració responsable ................................................................................................................................................. 131,25€
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Article 4.8. Llicències o comunicacions  prèvies d’espectacles o activitats  de caràcter extraordinari.
Les  llicències  municipals  per  espectacles  públics  o  activitats  recreatives  de  caràcter  extraordinari,  i  les comunicacions 
prèvies per a les actuacions en directe, tributaran una taxa única de 106,10 €.

Article 4.9. llicències o comunicacions  d’activitat temporal.
Les obertures temporals d’activitats, per un període inferior a 6 mesos tributaran el 50% de la corresponent taxa.

Article 5. ACREDITAMENT

La taxa s’acreditarà en el moment de la seva sol· licitud.

Article 6. BONIFICACIONS i EXEMPCIÓ

Article 6.1 Les activitats en establiments que no superin els 120 m2 gaudiran d’una bonificació del 50% de la tarifa si s’inicien 
en una zona directament afectada per les obres del TAV, que serà del 75% si es tracta d’una cooperativa.

Les activitats en establiments que no superin els 120 m2 gaudiran d’una bonificació del 50% de la tarifa, quan es contracti un 
aturat major de 50 anys durant el termini mínim de 6 mesos, que serà del 100% si el contracte és indefinit. Aquesta bonificació 
queda condicionada a que l’interessat acrediti el manteniment de la contractació. Cas de no mantenir el contracte un mínim 
de sis mesos, o de 2 anys en cas del contracte indefinit, s’exigirà l’import bonificat incrementat en un 100%.

Article 6.2. Activitats agrícoles i ramaderes. Aplicar la quota tributària únicament respecte de la superfície directament 
relacionada amb l’activitat productiva derivada del projecte, d’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals.

Article 6.3. Gaudiran d’exempció els subjectes passius quan l’activitat principal per la qual es tramiti la llicència, autorització 
o comunicació i declaració responsable, correspongui a energies renovables, estalvi energètic o a l’ús eficaç de l’aigua. 

Article  6.4. Gaudiran d’una bonificació de la taxa sobre la llicència d’activitats les persones que inicien una activitat venint 
d’una situació d’atur o d’una situació sense cap activitat per compte propi o aliena de llarga durada:

25% si porta fins a sis mesos a l’atur, o 7 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.
50% si porta més de sis mesos a l’atur, o 10 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.
95% si porta més d’un any a l’atur, o 15 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.

Els beneficis fiscals regulats en aquest article seran incompatibles entre si.

Article 7. La taxa dels canvis de titular, comunicació prèvia, declaració responsable i controls, s’exigirà en règim de 
autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte passiu. A aquests afectes, quan es presenti la sol· licitud 
que iniciï l’actuació  o  l’expedient  es  complimentarà  també  l’imprès  d’autoliquidació.  L’interessat  haurà  d’adjuntar  a  la 
sol· licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa. En els supòsits diferents a l’anterior, la taxa serà liquidada 
per l’Ajuntament que notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.

Article 9. Mentre no hi hagi acord municipal concedint la llicència o autorització o, en tant no s’hagi inscrit la comunicació 
prèvia o la declaració responsable al Registre Municipal d’Activitats i sempre i quan aquesta no s’hagi iniciat, els interessats 
podran desistir de la seva petició, per escrit, i en aquest cas, el deute tributari quedarà reduït al 25% del que li correspondria 
si s’hagués concedit la llicència o autorització o s’hagués inscrit la comunicació prèvia o declaració responsable

Article 10. Una vegada atorgada la llicència, autorització ambiental, o un cop inscrita al registre Municipal d’Activitats la 
comunicació prèvia d’activitat o declaració responsable, en cas que els interessants formulin per escrit la renúncia, no es 
procedirà a la devolució de les quotes ingressades ni a l’anul·lació de les quotes pendents.

Girona, 27 de juny de 2016

M. Àngels Planas i Crous 
Tinenta d’alcalde regidora d’Hisenda i Règim Interior 


