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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ 
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES 
A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ 
PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS 
POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS CONTROLS PERIODICS I 
LES REVISIONS PERIÒDIQUES 
 
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 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), i 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, així com pels controls posteriors a 
l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques. 
 
Article 2. 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 i instal·lacions que es 
desenvolupin o realitzin en el terme municipal de les Franqueses del Vallès 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, 84 bis i 
84 ter 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, per la normativa reguladora 
de les activitats innòcues i de baix risc, per la resta de normativa general o sectorial i per 
les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest Ajuntament per 
al control previ i posterior a l’inici 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. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
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 4. Responsables i successors 
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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. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general 
Tributària i a l’Ordenança general. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària els subjectes passius que 
estiguin instal·lats en el Viver d’Empreses Municipal i traslladin la seva activitat dins 
terme municipal de Les Franqueses del Vallès. 
Les indústries legalment establertes al nucli urbà de Les Franqueses del Vallès i que es 
traslladin a un polígon industrial, qualificat com a tal, d’acord amb el Pla General 
d’Ordenació Urbana, disposen d’una bonificació del 25% de la taxa que els 
correspongui. 
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa de llicència d’obertura d’establiments 
per als negocis que s’obrin a les Franqueses del Vallès durant l’any 2019 per part de 
persones que es trobin en situació d’alta a l’atur en el moment de presentar la 
sol·licitud durant un període de quatre mesos consecutius o superior. Només s’aplicarà 
aquest benefici als titulars que aportin un certificar d’inscripció expedit pel SOC on 
s’acrediti el període d’atur de 4 mesos consecutius o superior. No serà vàlida 
l’aportació de la vida laboral. 
La Junta de Govern Local podrà concedir l’exempció total de la quota tributària, prèvia 
proposta per part del regidor de l’Àrea d’Activitats, quan s'instal·lin al municipi 
activitats com les que desenvolupen els Centres Especials de Treball (CET) o entitats 
de naturalesa o finalitat semblants, així com respecte de les empreses de nova creació, 
joves emprenedors i altres projectes empresarials que creïn activitats econòmiques i 
hagin estat qualificats dins del programa d’iniciatives locals d’ocupació (I+O) per a la 
creació d’activitat econòmica i la generació de llocs de treball estables per part del 
departament d’Empresa i Ocupació. 
S’entén per Centres de Treball Especial (CET), empreses que asseguren un treball 
remunerat a persones amb discapacitat, garantint la seva integració laboral. La seva 
plantilla ha de comptar amb un mínim del 70 per cent de persones treballadores amb un 
grau de discapacitat igual o superior a un 33 per cent. Són també un mitjà d’integració 
de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari. 
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa de procediment de comprovació de la 
comunicació de canvis no substancials amb incidència ambiental de les activitats i 
instal·lacions subjectes a llicència ambiental o de la taxa de procediment de 
comprovació de modificacions d’activitats sotmeses al règim de comunicació 
ambiental, aquelles activitats que es poden acollir a un dels següents criteris:  
 

1. Utilització d’energies renovables: 
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S’haurà d’acreditar que un 30% de l’energia consumida pel desenvolupament 
de l’activitat procedeix de fonts d’energia renovable. 

Per això, caldrà aportar un estudi energètic que valori el consum total d’energia 
per part de l’activitat. També caldrà aportar un estudi d’energia generada per les 
fonts renovables. Aquest estudi l’haurà de realitzar un tècnic competent en la 
matèria. 

2. Consum de recursos hídrics: 

Aquelles activitats que reutilitzin un 30% de l’aigua que consumeixen pel 
desenvolupament de la mateixa o aquelles que justifiquin una reducció del 30% 
de consum d’aigua. 

Per això, caldrà aportar un estudi hídric on es valori el consum total d’aigua per 
al desenvolupament de l’activitat. Aquest estudi l’haurà de realitzar un tècnic 
competent en la matèria. També caldrà aportar un estudi on es justifiqui la 
reutilització del 30% de l’aigua consumida per l’activitat o la reducció del 
consum. 

3. Generació de residus o aigües residuals: 

Aquelles activitats que reutilitzin un 30% els residus o aigües residuals generats 
pel desenvolupament de l’activitat o aquelles que justifiquin una reducció del 
30% en la generació de residus o aigües residuals. 

Per això, caldrà aportar un estudi tècnic on es demostri la reutilització o 
reducció del 30% dels residus o aigües residuals. 

4. Generació de llocs de treball: 

Aquelles activitats que generin llocs de treball nous fruit del canvi no 
substancial i justifiquin la ocupació generada, per un termini de contracte de, 
com a mínim, 6 mesos. 

Per accedir a la bonificació, caldrà aportar el contracte de les persones 
empleades, per un temps igual o superior a l’estipulat anteriorment. 

La bonificació s’efectuarà inicialment, però si en un termini màxim de 6 mesos 
no s’ha acreditat la contractació dels empleats, s’haurà d’abonar la diferència 
que s’ha deixat d’abonar. 

5. Venda de proximitat: 
 

Activitats que realitzin la venda directa de productes procedents de la terra o la 
ramaderia i/o resultat d’un procés d’elaboració o de transformació dut a terme 
per la persona productora o agrupació de productors, degudament acreditades 
per l’organisme competent. 

 
6. Producció ecològica:  
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Activitats agricola-ramaderes , transformadores o comercialitzadores de 
productes ecològics degudament certificades per l’organisme competent. 

 
Per tal de fer efectiva la reducció de la quota de canvi no substancial en qualsevol dels 
punts anteriorment esmentats caldrà un informe de l’Àrea d’Activitats i vist i plau del 
regidor de l’Àrea. 
Gaudiran d’una bonificació del 100% de la taxa corresponent aquelles persones o 
entitats que donin de baixa l’activitat, abans de que l’Ajuntament tingui coneixement, 
en el seguiment que es realitza a les activitats del municipi . Quan en les inspeccions i 
seguiments que realitza l’Ajuntament de forma continuada es trobi una activitat nova 
sense haver comunicat la baixa de l’anterior, les persones o entitats titulars de 
l’activitat anterior hauran de pagar el 100% de la taxa corresponent.  
Gaudiran d’una bonificació del 100 % de la taxa les activitats que es realitzin en el 
Viver d’Empreses de titularitat municipal, així com d’aquelles activitats sense ànim de 
lucre, prestades per entitats de caràcter social inscrites en el Registre d’Entitats de 
l’Ajuntament. Igualment les activitats anteriors gaudiran d’una bonificació del 100% 
de la taxa pel canvi de titularitat de persona física a jurídica 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 
 EUR 

1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat 
projectada amb el planejament urbanístic. 

54 

2. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal 
d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície 
de fins a 500 m2, o de llur modificació substancial. 

3.658 

 

3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal 
d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície 
de més de 500 m2, o de llur modificació substancial. 

 

 

 

 

3.658  + (2,07€/m2 ·  X)  

 

 

4.694 + (0,79 €/m2 ·  X) 

 

 

3.1. Superfície construïda compresa entre 500 m2 i 1000m2.         

On X és la superfície construïda que sobrepassa els 500 m2. 

 

3.2. Superfície construïda compresa entre 1000 m2 i 3000 m2.     

On X és la superfície construïda que sobrepassa els 1000 m2. 
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3.3. Superfície construïda a partir  3000 m2.  

On X és la superfície construïda que sobrepassa els 3000 m2. 

 

6.255 + (0,047€/m2 ·X) 

4. Certificat ambiental emès per tècnics municipals previ a la 
presentació de la comunicació ambiental. 

487 
5. Informe preventiu en matèria d’incendis, emès per tècnics 
municipals i/o qualsevol altre aspecte tècnic que es cregui oportú, 
emès pel tècnics municipals.  

146 
6. Acte de comprovació, en matèria d’incendis i/o qualsevol altre 
aspecte tècnic que es cregui oportú, emès pel tècnics municipals. 

487 
7. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 
prèvia d’activitats amb incidència ambiental, exercides en locals 
tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m2, o de llur 
modificació substancial. 

1.830 
8. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 
prèvia d’activitats amb incidència ambiental, exercides en locals 
tancats o recintes amb una superfície de més de 500 m2, o de llur 
modificació substancial. 

  

 

 

 

1.830  + (1,04€/m2 ·  X) 

 

 

2.353 + (0,62 €/m2 ·  X) 

 

 

 

3.602 + (0,042€/m2· X) 

 

8.1. Superfície construïda compresa entre 500 m2 i 1000m2.  

On X és la superfície construïda que sobrepassa els 500 m2. 

 

8.2. Superfície construïda compresa entre 1000 m2 i 3000 m2.  

On X és la superfície construïda que sobrepassa els 1000 m2. 

 

8.3. Superfície construïda a partir  3000 m2.  

On X és la superfície construïda que sobrepassa els 3000 m2. 

9. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments 
o de llur modificació substancial per dur a terme activitats recreatives 
musicals i de restauració en locals o recintes tancats amb una 
superfície construïda superior a 500 m2 o amb aforament autoritzat 
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superior a 500 persones.  

 

 

3.658  + (2,07€/m2 ·  X)  

 

 

4.694 + (0,79 €/m2 ·  X) 

 

 

6.255 + (0,047€/m2 ·X) 

 

9.1. Superfície construïda compresa entre 500 m2 i 1000m2.         

On X és la superfície construïda que sobrepassa els 500 m2. 

 

9.2. Superfície construïda compresa entre 1000 m2 i 3000 m2.     

On X és la superfície construïda que sobrepassa els 1000 m2. 

 

9.3. Superfície construïda a partir  3000 m2.  

On X és la superfície construïda que sobrepassa els 3000 m2. 

10. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments 
o de llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics 
en locals o recintes tancats amb aforament autoritzat superior a 150 
persones, excepte cinemes. 

 

 

 

 

3.658  + (2,07€/m2 ·  X)  

 

 

4.694 + (0,79 €/m2 ·  X) 

 

 

6.255 +(0,047 €/m2 ·X) 

 

10.1. Superfície construïda compresa entre 500 m2 i 1000m2.         

On X és la superfície construïda que sobrepassa els 500 m2. 

 

10.2. Superfície construïda compresa entre 1000 m2 i 3000 m2.     

On X és la superfície construïda que sobrepassa els 1000 m2. 

 

10.3. Superfície construïda a partir  3000 m2.  

On X és la superfície construïda que sobrepassa els 3000 m2. 

11. Comunicació d’obertura d’establiments d’espectacles amb 
aforament autoritzat de fins a 150 persones. 

1.830 

12. Modificació no substancial d’establiments d’espectacles i 
activitats recreatives musicals i de restauració. 

50% taxa inicial 

13. Modificació de les activitats recreatives musicals, de restauració i 
espectacles que es duen a terme en establiments dedicats a 
espectacles i activitats recreatives musicals i de restauració que no 

347 
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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). 

14. Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a 
l’annex I del Reglament. 

347 

15. Tramitació del procediment de comprovació de les 
comunicacions tramitades d'acord amb l'Ordenança municipal 
aprovada segons l’Ordenança tipus de la Diputació de Barcelona: 

 

 

 

347 

 

293 

293 

15.1 Procediment de comprovació de la comunicació d'espectacles 
públics o d’activitats recreatives musicals i de restauració de caràcter 
extraordinari. 

15.2 Procediment de comprovació de la comunicació d’establiments 
no permanents desmuntables. 

15.3 Tramitació del procediment de comprovació de les activitats 
mòbils de caràcter temporal.  

16. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació 
per l’obertura d'establiments de l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa i de la 
disposició addicional setena de la mateixa llei. 

 

 

 

 

176 

 

385+(1,069 €/m2 ·  X) 

 

 

577+( 0,9631 ·  X) 

 

 

770+(0,62€/m2·X) 

 

16.1. Locals o recintes de fins a 120 m2. 

 

16.2. Locals o recintes de més de 120 m2 fins a 300m2.  

On X és la superfície construïda que sobrepassa els 120 m2. 

 

16.3. Locals o recintes de més de 300 m2 fins a 500m2.  

On X és la superfície construïda que sobrepassa els 300 m2. 

 

16.4 Locals o recintes de més de 500 m2.  

On X és la superfície construïda que sobrepassa els 500 m2. 

17. Tramitació del procediment de declaració responsable per 
l’obertura d’establiments de l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de 176 
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juliol, de simplificació de l’activitat administrativa.  

18. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental 
municipal  

2.549 
19. Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura 
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats 
recreatives. 

3.155 
20. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats 
sotmeses a llicència municipal quan el control el duen a terme tècnics 
municipals.  

920 
21. Tramitació del procediment de control inicial d'establiments no 
permanents desmuntables. 

1.180 
22. Tramitació del 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.  

1.910 
23. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a 
terme tècnics municipals.  

1.910 
24. Tramitació del 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) 

917 

25. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació de 
canvis no substancials amb incidència ambiental de les activitats i 
instal· lacions subjectes a llicència ambiental.  

50% taxa inicial 

26. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions 
d’activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental.  

50% taxa inicial 

27. Tramitació del procediment de comprovació del canvi de 
titularitat de les activitats subjectes a declaració responsable.  

30% taxa inicial 

28. Tramitació del procediment de llicència d'establiments no 
permanents desmuntables. 

293 

29. Tramitació del procediment de llicència per als espectacles 
públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de 
la Llei 11/2009, de 6 de juliol).  

293 

30. Tramitació del procediment de llicència d’establiments de règim 
especial de la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives. 
(1)  

------ 

31. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o 
activitats específiques regulades per normativa sectorial distinta de 
l’esmentada en els apartats anteriors.  

3.155 

32. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de 
l’obertura o posada en funcionament establiments o activitats 

176 
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regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els 
apartats anteriors.  
33. Tramitació del procediment de la comunicació del cessament 
d’activitats amb incidència ambiental.  

293 

34. Fiança per activitats de caràcter extraordinari.  Es valorarà en funció de 
l’activitat l’import 

 
(1) Només per a municipis de més de 50.000 habitants o que tinguin delegada dita 

competència de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 39 de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol.  

 

Quan s’iniciï la tramitació d'un procediment de comunicació d’obertura o 
llicència d'activitats, a partir d'un requeriment de legalització, s´aplicarà el 
coeficient 1,4 sobre la quota corresponent  

 

1,4  sobre quota 

 

Procediment de canvis de titularitat dels règims d’intervenció administratiu 
corresponent 

 30 % quota 

Procediment de canvis de titularitat de llicències per transmissió de les 
mateixes  entre familiars de primer grau de consanguinitat. S’entén per 
familiars de primer grau de consanguinitat: 

- Mares i pares. 

- Filles i fills. 

Caldrà aportar una còpia dels DNI i del llibre de família dels interessats 15 % quota 

Per la tarifa 28 s’estableix un coeficient de 0,25 exclusivament per les 
activitats recreatives infantils (“inflable”, “pesca infantil”, “caballitos”, 
“cursa de camells”, “caseta de tir”, “yumpi”, “llits elàstics”, ”torito”, 
“circuit de cotxes i motos”, “pesca d’ànecs”, i qualsevol que sigui 
assimilable) que es duen a terme en un període estrictament temporal o 
estacional, quan la durada és inferior a tres mesos 

En el cas de les pirotècnies s’estableix un coeficient de 0,25 per la tarifa 31. 
Si el nombre de casetes d’un mateix titular és igual o superior a quatre, serà 
un 20% de la quota aplicable (amb condicions: memòria nova signada per 
un tècnic competent, certificat final d’instal·lació, ...) 25 % quota 

 
Article 7. Acreditament 
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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 no vingui motivada per un sol·licitud, declaració responsable o 
comunicació del subjecte passiu, 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 desistiment es formulés abans de la finalització del procediment previst per a la 
tramitació de la llicència o de la finalització de les activitats administratives de control, 
quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació 
prèvia, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 20 per cent per cent de les que 
s’assenyalen en l’article 6, sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament. 
 
Article 8. 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. 
L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud o a la comunicació 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 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 la Llei General 
Tributària i l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. 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 
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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, aprovada definitivament pel Ple en la sessió celebrada el dia 20 de 
desembre de 2018, a les Franqueses del Vallès, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 
2019 i continuarà vigent mentre no s'acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 


