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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 I
PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES 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 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, i pels controls
posteriors a l’inici de les activitats.
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 El Papiol 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 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.
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
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
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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. Reduccions i/o deduccions de la quota íntegra
1. La instal·lació i obertura de noves activitats al terme municipal gaudirà en relació de
les quotes determinades a l’article 6, de les següents reduccions:
 De caràcter zonal: Una reducció del 95% en activitats relatives a establiments
comercials o de serveis, dintre del nucli urbà del Papiol.
 De caràcter mediambiental: Una reducció del 75% quan les noves empreses
incorporin en els seus processos principals, millores de gestió mediambiental basades
en normes EMAS i/o ISO 14.000.20.
 De caràcter social: Una reducció del 50% per la creació d’un volum d’ocupació net en
el primer any d’un mínim equivalent de 15 llocs de treball (el còmput es realitzarà
calculant una jornada complerta de 40 hores/setmanals). Aquesta reducció serà
aplicable, quan en la gestió de les ofertes d’ocupació computables hagin intervingut
els serveis de promoció econòmica d’aquest Ajuntament.
Les reduccions d’aquest punt no són compatibles entre sí, essent d’aplicació la que sigui
mes beneficiosa pel contribuent.
2. Els canvis i/o alteracions de la titularitat d’activitats al terme municipal gaudiran en
relació de les quotes determinades a l’article 6, de les següents reduccions:
 De caràcter zonal: Una reducció del 95% en activitats relatives a establiments
comercials o de serveis, dintre del nucli urbà del Papiol.
 Per transmissió de la titularitat: Una reducció del 95% en cas de parentiu entre el
transmitent i el nou titular (persones físiques), sempre i quan aquesta transmissió sigui
entre familiars i com a màxim en línia de dos graus de consanguinitat o d’un grau
d’afinitat d’acord amb les normes del dret civil.
La resta de les transmissions de titularitat d’activitats i/o instal·lacions tindrà una
reducció del 50%.
 Per transformacions subjectives: Una reducció del 75% en cas de transformació
subjectiva del titular (operacions societàries o similars). La quota líquida resultant de
l’aplicació d’aquesta reducció, no tindrà en cap cas un import superior a 50€.


Les reduccions d’aquest punt no són compatibles entre sí, essent d’aplicació la que sigui
mes beneficiosa pel contribuent.
Article 6. Quota tributària líquida
1. La taxa es calcularà mitjançant l’aplicació de les bases de càlcul i/o imports que es
determinen al quadre següent:
Epígraf - 01
01.01 Informe de compatibilitat urbanística del projecte o l’activitat projectada
amb el planejament urbanístic. Serà aplicable la quota establerta a la regulació
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dels epígrafs 4.08, 4.09 i 4.10 de l’article 7 de l’ordenança Fiscal núm. 15.

Epígraf - 02
81,13 €

02.01 Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa, amb estudi de
projecte, avantprojecte o memòria explicativa.

Epígraf - 03
Tramitació del procediment de la llicència ambiental municipal (Annex II)
d’activitats exercides en locals tancats o recintes (amb o sense incidència
ambiental)
Aquest epígraf abasta tant les noves instal·lacions i/o activitats, com les
modificacions substancials d’aquestes i els canvis en la seva titularitat. Les
modificacions simples (no substancials) es regeixen per l’epígraf 13.01.
Regulació: Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA)

03.01 Amb una superfície útil de fins a 50 m2
03.02 Amb una superfície útil entre 51 i 100 m2
03.03 Amb una superfície útil entre 101 m2 i 200 m2
03.04 Amb una superfície útil superior a 201 m2: 1,80 euros per m2 amb una
quota mínima de:
03.05 Quotes especials:
03.05.a) Benzineres (quota mínima)

454,36 €
511,16 €
1.022,32 €
1.022,32 €
3.623,96 €

Epígraf - 04
Tramitació del procediment de la comprovació de la comunicació prèvia
ambiental municipal (Annex III), d’activitats exercides en locals tancats o
recintes, amb o sense incidència ambiental.
Aquest epígraf abasta tant les noves instal·lacions i/o activitats, com les
modificacions substancials d’aquestes i els canvis en la seva titularitat. Les
modificacions simples (no substancials) es regeixen per l’epígraf 13.01.
Regulació: Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA)

04.01 Amb una superfície útil de fins a 50 m2
04.02 Amb una superfície útil entre 51 i 100 m2
04.03 Amb una superfície útil entre 101 m2 i 200 m2
04.04 Amb una superfície útil superior a 201 m2: 1,80 euros per m2 amb una
quota mínima de:
04.05 Quotes especials:
04.05.a) Garatges-aparcaments (públics o privats) amb una superfície superior a
500 m2.

432,73 €
486,82 €
973,64 €
973,64 €

1.352,28 €

Epígraf - 05
Comprovació de la declaració responsable d’obertura i de la comunicació
prèvia d’obertura d’activitats exercides en locals tancats o recintes (amb o
sense incidència ambiental).
Aquest epígraf abasta tant les noves instal·lacions i/o activitats, com les
modificacions substancials d’aquestes i els canvis en la seva titularitat. Les
modificacions simples (no substancials) es regeixen per l’epígraf 13.01.
Regulació: Llei 16/2015, de 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.
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05.01 Amb una superfície útil de fins a 50 m2
05.02 Amb una superfície útil entre 51 i 100 m2
05.03 Amb una superfície útil entre 101 m2 i 200 m2
05.04 Amb una superfície útil superior a 201 m2: 1,80 euros per m2 amb una
quota mínima de:
05.05 Quotes especials:
05.05.a) Oficines bancàries, caixes d’estalvis i entitats financeres
05.05.b) Comerç en autoservei amb una superfície útil fins a 120 m2
05.05.c) Comerç en autoservei amb una superfície útil de 121 m2 a 750 m2
05.05.d) Comerç en autoservei amb una superfície útil superar a 751 m2

412,12 €
463,63 €
927,27 €
927,27 €
3.624,10 €
1.343,19 €
2.596,37 €
5.192,75 €

Epígraf - 06
Activitats subjectes a règim d’intervenció d’espectacles i activitats
recreatives. Relatives a la tramitació del procediment de llicència ambiental
municipal, comprovació de comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III),
comunicació prèvia d’obertura i declaració responsable d’obertura d’activitats de
caràcter permanent, per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives
en locals o recintes tancats, amb o sense incidència ambiental.
Aquest epígraf abasta tant les noves instal·lacions i/o activitats, com les
modificacions substancials d’aquestes i els canvis en la seva titularitat. Les
modificacions simples (no substancials) es regeixen per l’epígraf 13.01.
06.01 Establiments de restauració inclosos els bars (bars, cafès, cerveseries,
restaurants, pizzeries, i assimilats)
06.02 Hotels, hostals i assimilats
06.03 Pubs, bars musicals, i establiments assimilats
06.04 Discoteques, karaokes, i establiments assimilats
06.05 Salons recreatius i sales de joc sense premi (billars, futbolins, ping-pong)
06.06 Salons recreatius i sales de joc amb premi
06.07 Altres llicències i autoritzacions corresponents a activitats subjectes a la
normativa d’activitats recreatives i espectacles públics.
06.08 Altres comunicacions prèvies corresponents a activitats subjectes a la
normativa d’activitats recreatives i espectacles públics.

540,91 €
2.704,55 €
838,41 €
1.244,10 €
432,73 €
865,46 €
865,46 €
540,91 €

Epígraf - 07
Activitats subjectes a règim d’intervenció d’espectacles i activitats
recreatives. Relatives a la tramitació del procediment de llicència d’obertura
d’establiments o de comprovació de la comunicació prèvia d’activitats de caràcter
no permanent, per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en
locals, recintes o espais oberts o tancats (amb o sense incidència ambiental).
Aquest epígraf abasta tant les noves instal·lacions i/o activitats, com les
modificacions (simples i substancials) d’aquestes i els canvis en la seva
titularitat.
07.01 Procediment de comprovació de les comunicacions previstes al Decret
112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
07.02 Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives en
locals, recintes o espais.
07.02.a) De fins a 500 m2
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07.02.b) De més de 500 m2

1.244,10 €

07.03 Procediment de comprovació de la comunicació d’establiments no
permanents desmuntables.
07.04 Procediment de llicència municipal o comunicació prèvia per als espectacles
de circ i altres activitats dutes a terme en establiments oberts al públic de caràcter
no permanent desmuntable.
07.05 Altres llicències i autoritzacions corresponents a activitats subjectes a la
normativa d’activitats recreatives i espectacles públics.
07.06 Altres comunicacions prèvies corresponents a activitats subjectes a la
normativa d’activitats recreatives i espectacles públics.
07.07 Les modificacions substancials d’activitats incloses en aquest epígraf 07
tributaran al 50 per cent de les tarifes amb un mínim de:
07.08 Les modificacions no substancials (simples) incloses en aquest epígraf 07
tributaran al 25 per cent de les tarifes amb un mínim de:

90,00 €
180,00 €
865,46 €
540,91 €
270,00 €
135,00 €

Epígraf - 08
08.01 Activitats no subjectes a cap règim d’intervenció. La tramitació del
procediment per a l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o les
activitats no subjectes a cap règim d’intervenció específic (activitats no incloses en
els epígrafs anteriors).
Aquest epígraf abasta tant noves instal·lacions i/o activitats, com les
modificacions substancials d’aquestes i els canvis en la seva titularitat. Les
modificacions simples (no substancials) es regeixen per l’epígraf 13.01.

432,73 €

Epígraf - 09
09.01 Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal.

377,64 €

Epígraf - 10
10.01 Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives.

302,26 €

Epígraf - 11
11.01 Procediment de control periòdic d’activitats sotmeses a llicencia
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals.

151,14 €

Epígraf - 12
12.01 Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al règim
d’autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració per la normativa
d’espectacles públics i activitats recreatives quan el control el duen a terme
tècnics municipals.

151,14 €

Epígraf - 13
13.01 En els tipus de procediments especificats als epígrafs 03,04,05,06 i 08, i en
el supòsit que es tramitin modificacions simples (no substancials) amb o sense
incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a llicència
ambiental, comunicació o declaració prèvia d’activitats, la quota serà del 15% de
l’assenyalada a l’epígraf corresponent, amb una quota mínima de:
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Epígraf - 14
14.01 Emissió d’informes i/o certificats en matèria ambiental no inclosos en
epígrafs específics d’altres ordenances que siguin relatius a activitats incloses als
annexos números I o II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les
activitats (LPCAA) i/o de la Llei 16/2015, de 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.

90,00 €

Epígraf - 15
15.01 Emissió d’informes i/o certificats en matèria ambiental no inclosos en
epígrafs específics d’altres ordenances que siguin relatius a activitats excloses als
annexos números I o II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les
activitats (LPCAA) i/o de la Llei 16/2015, de 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.

43,27 €

Epígraf - 16
16.01 En el supòsit de legalització si es comprovés que l’activitat s’ha iniciat i/o
modificat, sense la corresponent llicència ambiental, comunicació i/o declaració, o
be s’esdevingués com a conseqüència de l’acció inspectora de l’administració
municipal o d’una denúncia, la quota a liquidar s’incrementarà automàticament en
el percentatge del 50%; respecte d’aquest epígraf, no s’aplicaran els beneficis
fiscals i/o reduccions determinades a l’article 5.

50%

Epígraf - 17
20%

17.01 En el supòsit de desistiment (a instància de part) formulat abans de la
concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 20% de les
que s’assenyalen a l’epígraf corresponent.
Quan l’activitat estigui subjecta al règim de comunicació i/o declaració, i el
desistiment es formuli abans de què l’ajuntament hagi practicat la visita de
comprovació, la liquidació serà del 10%. Altrament, no és retornarà cap import.

10%

Epígraf - 18
18.01 En el supòsit que la llicència fos denegada o revocada la comunicació
prèvia d’activitats es tributarà per un 10% de les quantitats especificades a
l’epígraf corresponent.

10%

Epígraf - 19
Realització d’inspeccions municipals de recepció obligatòria en el marc de plans
i/o programes d’actuació de verificació d’activitats, altres instruments de control
ambientats de caràcter col·lectiu i/o periòdic similars als anteriors, així com les
comprovacions, revisions o inspeccions de caràcter individualitzat (activitats
concretes) que es puguin realitzar puntualment en el marc d’una actuació o
procediment administratiu.
La quota íntegra meritada per la inspecció s’integrarà per la suma de les quatre
tarifes següents (19.01, 19.02, 19.03 i 19.04):
19.01 Component tarifari fix en funció de la classificació de l’activitat.
- Per activitats incloses a l’annex-III de la Llei 20/2009 (PPCA).
- Per activitats incloses a l’annex-2 (II) de la Llei 16/2015 (SIMPLADM).
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- Per activitats incloses a l’annex-1 (I) de la Llei 16/2015 (SIMPLADM).
20,00 €
- Per la resta d’activitats no incloses en els anteriors apartats.
30,00 €
Els conceptes d’aquest apartat no són compatibles entre ells.
19.02 Component tarifari variable per punts de verificació i/o focus d’emissió.
- Per cada revisió de punt de ambiental (focus d’emissió aire, aigua, soroll ...)
10,00 €
- Per cada revisió de punt de ambiental (contra incendis, sanitari ...)
10,00 €
- Per cada revisió de punt de ambiental (altres punts i/o focus ...)
10,00 €
Els conceptes d’aquest apartat són compatibles i acumulables entre ells.
19.03 Component tarifari de progressivitat fiscal en funció de la tarifa de l’IAE.
Segons
Aquest component per a cadascuna de les activitats concretament inspeccionada
s’integrarà mitjançant els mateixos elements tributaris que graven i configuren les càlcul indicat
tarifes de la quota mínima de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i seran
d’aplicació a efectes de la seva liquidació i cobrament els imports determinats al
Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les
tarifes i la instrucció de l’IAE, o norma que el substitueixi.
Sense perjudici i amb total indemnitat de la gestió i recaptació pròpia de l’IAE, el
càlcul de d’aquesta taxa s’adequarà a la realitat efectiva dels elements tributaris
existents en el moment de la inspecció.
Segons cost
19.04 Component tarifari d’analítiques i/o proves.
efectiu
- Per cada analítica o examen de mostra realitzada directament per l’Ajuntament

2. Un cop determinada la quota íntegra d’acord amb el quadre anterior, s’aplicaran si
s’escau, les reduccions i/o deduccions de l’article 5 per tal d’obtenir la quota líquida; en el
cas que s’hagués practicat liquidació prèvia o autoliquidació, es practicarà la corresponent
quota diferencial.
Article 7. 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. També s’acreditarà en el moment de presentar
la comunicació i/o declaració prèvia.
Les comunicacions i/o declaracions d’activitats no seran executives si aquesta taxa no ha
estat efectivament satisfeta.
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.
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5. En cas de caducitat del procediment de petició de llicència o de desistiment declarat
d’ofici, es liquidarà el mateix percentatge que en el cas de desistiment a instància de part.
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 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
mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes
legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició Derogatòria. Regulació anterior.
Es deroga l’Ordenança fiscal núm. 08 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
Disposició final. Vigència
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el .............. i que ha quedat definitivament aprovada en data ............., entrarà
en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.
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