ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
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 1r.- 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 2n.- 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 Canyelles 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 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 3r.- 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 4t.- 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.
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Article 5è.- Beneficis fiscals
1. Operarà bonificació de la taxa per llicència , comunicació prèvia o declaració
responsable d’ obertura d’ establiments en els termes tot seguit determinats:
-50% si l’ interessat/ada és aturat que capitalitza prestació d’ atur per iniciar l’ activitat.
-50% si l’ interessat/ada és major de 50 anys i compta amb ingressos acreditables inferiors
al SMI x2.
-50% si l’ interessat/ada és pare/mare de família monoparental i compta amb ingressos
acreditables inferiors al SMI x2.
2. Estan exempts de pagament – sense perjudici d’ allò previst a l’ apartat 8è:
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a) Les activitats de nova creació que s’instal·lin en els sectors Zona de clau 1 del
PGOUM, d’acord amb els usos admesos.
b) Les fundacions i associacions de caràcter benèfic o declarades d’utilitat publica i
les associacions sense ànim de lucre, degudament inscrites en els registres oficials
corresponents.
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c) Qualsevol activitat, amb superfície útil total inferior a 250 m que s’instal·li al
municipi i comportin la creació de 3 o més llocs de treball per a persones
empadronades al municipi.

d) Qualsevol activitat, amb superfície útil total superior a 250 m2 i inferior a 500 m2
que s’instal·li al municipi i comportin la creació de 6 o més llocs de treball per a
persones empadronades al municipi.
Si es creen entre 3 i 5 llocs de treball, serà d’aplicació un 50% de bonificació en la taxa que
hi correspongui.
e) Qualsevol activitat, amb superfície útil total superior a 1000 m2 que s’instal·li al
municipi i comportin la creació de 10 o més llocs de treball per a persones
empadronades al municipi. Si es creen entre 6 i 9 llocs de treball, serà d’aplicació un
50% de bonificació en la taxa que hi correspongui.
f) Les noves activitats que s’instal·lin al municipi que compleixin les condicions
següents:
a. El titular de l’activitat estigui en situació d’atur. Si la titularitat de l’activitat
es formalitza mitjançant persona jurídica, com a mínim el 50% dels socis o
partícips de la mateixa hauran de complir aquests requisits: La superfície del
2
local no superi els 200 m .
b. L’expedient incorpori un pla d’empresa validat pels serveis d’iniciatives
econòmiques d’una administració pública.
Aquest supòsit no meritarà la taxa mínima operativa que es definirà, més
endavant en el punt 8è.
El compliment del requisit de les contractacions a que es refereixen els apartats
anteriors requereix:
- S’entendrà, en tot cas, el titular de l’activitat + 3 llocs de treball.
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- La contractació del nombre de persones indicat subjectes a règim
general de la Seguretat Social i el manteniment de les contractacions
per un període mínim de dos anys ininterromputs.
- En els cassos dels apartats c), d) i e), tractant-se d’activitats de
temporada que no es mantenen obertes tot l’any però es realitzen de
manera continuada dos o mes anys consecutius, el càlcul del nombre
de contractacions s’haurà de fer en còmput anual de tal manera que la
suma dels dies de contracte de la totalitat de persones contractades
en la temporada sigui superior a 1.095 dies.
- Sol·licitar l’exempció al moment de tramitar l’expedient amb el
compromís de realitzar les contractacions dintre del primer mes de
l’inici de l’activitat.
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- Dintre dels dos mesos següents a l’inici de l’activitat s’haurà de
justificar documentalment les contractacions realitzades, i
transcorreguts els dos anys de duració dels contractes, s’haurà de
justificar documentalment que els contractes s’han mantingut tot
aquest període.
- En el cas de cooperatives els requisits laborals s’entendran
independentment del regim escollit de la Seguretat Social.
3. Gaudiran de bonificació del 50% de les quotes establertes en les Tarifes:
Aquelles empreses/activitats que disposin del certificat del sistema d’ecogestió i ecoauditoria
de la Unió Europea (EMAS o el seu equivalent ISO).
4. Gaudiran de bonificació del 30% de les quotes establertes en les Tarifes:
Els establiments que incorporin instal·lacions d’estalvi energètic i/o la utilització d’energies
alternatives que no vinguin imposades per la normativa general aplicable o que, si venen
imposades, l’establiment superi els percentatges de cobertura establerts en un 20%, com a
mínim.
Les condicions i requisits per a la concessió d’aquestes bonificacions s’establiran per la
Junta de Govern Local, a proposta dels serveis tècnics municipals.
En concret, la incorporació de mesures d’estalvi energètic comportarà els percentatges de
bonificació següents:
Instal·lació de sistemes de disminució del consum d’aigua (difusors en les aixetes, cisternes
de doble cos i reaprofitament de les aigües grises): fins a 10%.
Instal·lació de sistemes d’escalfament d’aigua per plaques solars: 10%. Altres sistemes
d’estalvi energètic fins a 10%.
5. Els beneficis fiscals establerts en els números 1d – en els supòsits d’aplicació del 50%
de bonificació - i 3 són acumulables (aplicables successivament) en un mateix expedient
sense que, en cap cas, la quota resultant d’aquesta aplicació pugui ser inferior a 250,00
Euros.
Els beneficis fiscals establerts en els números 1e – en els supòsits d’aplicació del 50% de
bonificació - i 3 són acumulables (aplicables successivament) en un mateix expedient sense
que, en cap cas, la quota resultant d’aquesta aplicació pugui ser inferior a 400,00 Euros
6. L’aplicació dels beneficis fiscals esmentats està condicionada a que el titular de l’activitat
pel que es demana la corresponent bonificació:
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No tingui cap deute pendent amb l’Ajuntament per tributs o altres ingressos de dret públic o
privat.
Aquesta circumstància s’haurà de ser justificada documentalment pel titular de l’activitat en
el moment d’iniciar la tramitació de la llicència o comunicació prèvia.
7. L’incompliment dels requisits o d’alguna de les justificacions indicades en els números
anteriors comportarà la revocació de l’exempció o de la bonificació, i la reclamació de la taxa
corresponent amb un increment del 10%.
8. La taxa mínima operativa per tramitació administrativa bàsica de l’expedient de
referència serà de 150,00 € , sense perjudici dels supòsits específics contemplats als
apartats 1.f i 5.e.
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9. Cas que algun interessat/ada presenti sol·licitud d’acumulació de beneficis fiscals, la
Junta de Govern decidirà allò que consideri millor, podent sol·licitar l’informe tècnic intern
corresponent. La taxa resultant estarà sotmesa a taxa mínima operativa.
10. L’aplicació dels beneficis fiscals esmentats està condicionada a que el titular de l’activitat
pel que es demana la corresponent bonificació:
- No tingui cap deute pendent amb l’Ajuntament per tributs o altres ingressos de dret públic o
privat.
- Aquesta circumstància s’haurà de ser justificada documentalment pel titular de l’activitat en
el moment d’iniciar la tramitació de la llicència o comunicació prèvia.
11. L’incompliment dels requisits o d’alguna de les justificacions indicades en els números
anteriors comportarà la revocació de l’exempció o de la bonificació, i la reclamació de la taxa
corresponent amb un increment del 10%.
Article 6è.- Quota tributària
Les tarifes d’aquesta exacció són les contingudes en els apartats i epígrafs següents, i seran
d’aplicació als següents supòsits:
6.1.- ESTABLIMENTS, LOCALS INDUSTRIALS O ESPAIS A L'AIRE LLIURE
SOTMESOS A LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBERTURA LLICÈNCIA AMBIENTAL O
COMUNICACIÓ CODI
1.- INDÚSTRIES I TALLERS EN GENERAL Quota (Euros)
a) fins a 200 m²
b) increment, per cada 200 m² o fracció

674,00 €
430,00 €

2.- ACTIVITATS EN SÒL NO URBANITZABLE
a) Granges (per cada 400 m² o fracció)
b) Extracció d’àrids, tractament d’àrids, tractament de residus,
o similars (per cada 10.000 m² o fracció)
c) Centres de jardineria (per cada 10.000 m² o fracció)

430,00 €
1.399,00 €

d) Activitats de comercialització tractament de productes
agrícoles (per cada 10.000 m² o fracció)

1.399,00 €

1.399,00 €

3.- COMERÇOS EN GENERAL
1.- Fins a 400 m²
a) fins a 100 m²

645,00 €
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b) increment per cada m²
2.- Supermercats, mitjans o grans i altres comerços de
més de 400 m²
a) primers 400 m²
b) increment, per cada 200 m² o fracció

6,00 €

7.171,00 €
530,00 €

4.- RESTAURACIÓ
1.- Bar
a) fins a 200 m²
b) increment per cada m²
2.- Restaurant / Restaurant- bar

1.220,00 €
9,00 €

a) fins a 200 m²
b) increment per cada m²

1.432,00 €
9,40 €

5.- ACTIVITATS RECREATIVES
1.- Saló esportiu / Saló d’atraccions recreatives infantils
a) fins a 200 m²

871,00 €

b) increment per cada m²
2.- Saló recreatiu

8,00 €

a) Fins a 200 m²
b) increment per cada m²
3.- Saló de joc
a) Fins a 200 m²

1.399,00 €
9,00 €

b) Increment per cada m²

9,00 €

1.682,00 €

6.- ESPECTACLES PÚBLICS
Cinema / Teatre / Sala concert (per cada 400 m² o fracció)

1.399,00 €

7.- ACTIVITATS ESPORTIVES
1.- Gimnàs (per cada 550 m² o fracció)
2.- Camp mini-golf (per cada 300 m² o fracció)

1.399,00 €
791,00 €

3.- Camp de golf / Zona esportiva o recreativa / Pista de karts
(per cada 10.000 m² o fracció)

4.044,00 €

4.- Pistes de tennis (per pista)

791,00 €

8.- ALLOTJAMENTS
1.- Hotel:
a) per estrella
b) per habitació
2.- Establiments de Turisme Rural:
a) per establiment
b) per habitació
3.- Hostal/Pensió:
a) per estrella
b) per habitació

662,00 €
3,00 €
662,00 €
3,00 €
462,00 €
2,00 €
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4.- Aparthotel:
a) per clau
b) per apartament
5.- Càmping : (per cada 10.000 m² o fracció)
6.- Habitatges d’ús turístic:
a) per noves llicències d’habitatges d’ús turístic
b) per renovació de llicències d’habitatges d’ús turístic

656,00 €
3,00 €
1.499,00 €
102,00 €
51,00 €

9.- ACTIVITATS DIVERSES
1.- Taller artesania, manualitats, etc.
a) fins a 70 m²
b) increment per m²
2.- Oficina bancària
a) fins a 70 m²
b) increment per m²
3.- Despatx professional / Oficina en General

445,00 €
7,00 €
3.527,00 €
53,00 €

a) fins a 200 m²
b) increment per m²

871,00 €
9,00 €

4.- Residència per a la gent gran /Atenció sanitària o
social (per cada 200 m² o fracció)

430,00 €

5.- Perruqueria / Saló de bellesa
a) fins a 200 m²
b) increment per m²
6.- Acadèmia / Centre d’ensenyament

871,00 €
8,00 €

a) fins a 200 m²
b) increment per m²
7.- Consultori mèdic, dentista i d’altres activitats
professionals
a) fins a 200 m²
b) increment per m²
c) increment per raigs X o aparells amb incidència ambiental
8.- Bugaderia / Lloguer de material o vehicles / Vídeoclub
/ Telèfons
a) fins a 70 m²
b) increment per m²
9.- Rentat de vehicles :

871,00 €
8,00 €

a) fins a 300 m²
b) increment per m²
10.- Túnel rentat vehicles (per unitat)
11.- Boxes rentat vehicles (per box)
12.- Servei d’Interent i Locutoris
a) fins a 70 m²

871,00 €
8,00 €
645,00 €
372,00 €

b) increment per m²
13.- Estació de Servei (per cada 400 m² o fracció)
14.- Altres activitats
a) fins a 70 m²

9,00 €
871,00 €

871,00 €
8,00 €
427,00 €

645,00 €
10,00 €

668,00 €

568,00 €
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10.- ELABORACIÓ / MANIPULACIÓ
1.- Obrador / Carnisseria amb obrador / Peixateria amb
obrador / Pastisseria amb obrador / Fleca amb obrador /
Forn de pa / Rostidor / Plats i menjars preparats, etc.
a) fins a 200 m²
b) increment per m²

871,00 €
9,00 €

11. ACTIVITATS MUSICALS
1.- Bar musical
a) fins a 200 m²
b) increment per m²
2.- Discoteca / Sala de ball / Sala de festes amb
espectacle
a) fins a 200 m²
b) increment per m²
3.- Cafè teatre / Cafè concert

1.399,00 €
9,00 €

a) fins a 200 m²
b) increment per m²

1.237,00 €
19,00 €

1.682,00 €
25,00 €

6.2.- INSTAL·LACIONS DIVERSES SOTMESOS A LLICÈNCIA MUNICIPAL O
COMUNICACIÓ
1.- Dipòsit GLP, gasoil, etc.
2.- Aire condicionat, climatització, bomba de calor, etc.
3.- Piscina ús públic / Antena telefonia mòbil i/o estació
base
4.- Magatzem (per cada 200 m² o fracció)

871,00 €
182,00 €
1.399,00 €
430,00 €

5.- Aparcament privat
a) fins a 200 m²

568,00 €

b) increment per cada 200 m² o fracció
6.- Altres

334,00 €
568,00 €

6.3.- ACTUACIONS MUSICALS I MÚSICA AMBIENTAL SOTMESES A LLICÈNCIA
MUNICIPAL O COMUNICACIÓ
a) Actuacions musicals
b) Música ambiental

52,00 €/dia
31,00 €/dia

c) Actuacions musicals per a la temporada d'estiu a l'aire lliure,
en càmpings, bars, restaurants o similars

614,00 €

d) Actuacions musicals per a la temporada d'estiu a l'aire lliure
en recintes d'hotels .En aquells casos en què, pel nombre
d’habitacions, la taxa resultant sigui inferior a la indicada en el
subapartat c) anterior, s’aplicarà la taxa d’aquell subapartat c)

7,00 €/habitació

6.4.- CONTROL INICIAL O CONTROL PERIÒDIC DE LES ACTIVITATS
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a) Per cada 200 m² o fracció
b) Increment per cada visita de comprovació de les
instal·lacions

121,00 €
70,00 €

6.5.- ADEQUACIÓ D’ACTIVITATS AMB INCIDÈNCIA
AMBIENTAL
a) Per cada 200 m² de superfície o fracció
6.6.- ACTIVITATS INNÒCUES SOTMESES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ
a) Comunicació per totes les activitats i superfícies
Aquesta taxa és aplicable en els supòsits de noves obertures,
trasllats i ampliacions de local, d’instal·lacions de local,
d’instal·lacions o de maquinària, d’activitats incloses en
aquest règim de comunicació prèvia
6.7.- CERTIFICATS O INFORMES
a) Per certificat de compatibilitat urbanística
b) Per informe de compatibilitat urbanística
c) Per informe de bombers
d) Per altres informes

112,00 €
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509,00 €

141,00 €
98,00 €
140,00 €
90,00 €

6.8.- MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS
a) Modificació no substancial

509,00 €

6.9.- INSPECCIONS ALS ESTABLIMENTS O LES ACTIVITATS
a) Per cada visita d’inspecció desfavorable i/o addicional
b) Per cada visita d’inspecció amb sonometria

70,00 €
124,00 €

Article 7è.- 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.

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 ... per cent de les que s’assenyalen en l’article 6,
sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament.
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Article 8è.- Règim de declaració i ingrés
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.
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 9è.- Infraccions i sancions
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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 final
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Canyelles a 18 de desembre
de 2019 començarà a regir el dia 1r de l’any 2020 i continuarà vigent mentre no se n’acordi
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.

Vist i plau
L’ALCALDESSA,

EL SECRETARI,
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