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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 
 

 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN 
LES ACTIVITATS A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, 
COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE. 
 
 
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), 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. 
 
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 actuacions i activitats que es 
desenvolupin o realitzin en el terme municipal d’Arbúcies, així com les instal·lacions i 
edificacions 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 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 5 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. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 
a)Per la intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis: 
 

 Import € 

1. Control preventiu en matèria de prevenció d’incendis realitzat pels 
serveis tècnics municipals amb una superfície construïda: 
- Locals ≤ 100m2........................................................................... 
- Locals >100 i ≤ 200m2................................................................ 
- Locals > 200 i ≤ 500m2............................................................... 
- Locals  > 500 i  ≤ 1500m2........................................................... 
- Locals > 1500 i  ≤ 3000m2.......................................................... 
- Locals > 3000 i  ≤ 5000m2.......................................................... 
- Locals > 5000m2......................................................................... 

 
 

100,00 
200,00 
300,00 
500,00 
800,00 

1.000,00 
1.500,00 

2. Tramitació del control preventiu en matèria de prevenció d’incendis 
per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 

 
 

150,00 

 
b) Per la intervenció en les activitats: 
 
 1.En el cas de les activitats innòcues i de baix risc: 
 

 Import € 

ACTIVITATS  INNOCUES I DE BAIX RISC 
Comprovació formal i inscripció al registre municipal de la 
comunicació prèvia de les activitats de baix risc i les declaracions 
responsables d’activitats innòcues amb una superfície construïda: 
- Locals ≤ 40 m2............................................................................ 
- Locals >40 i  ≤ 80 m2.................................................................. 
- Locals > 80 i ≤ 150 m2................................................................ 
- Locals > 150 i ≤ 500 m2 ............................................................. 
- Locals >  500  i ≤ 1.000 m2 ........................................................ 
- Locals > 1000 m2: els primers 1.000 ......................................... 
   Per cada m2 d’excés ................................................................. 

 
 
 
 
 

200,00 
304,29 
380,36 
766,50 

1.102,50 
1.102,50 

2,63 

Per a la legalització dels habitatges d’ús turístic és cobrarà una taxa única de 250,00€. 
 
Per a la legalització de l’activitat de llar compartida és cobrarà una taxa única de 150€. 
 
Per a les activitats innòcues agrícoles o ramaderes a l’aire lliure o en coberts de ≤ 40 
m2 es tributarà una taxa de 37,00 €. 
 
Per a la inscripció de les activitats al registre municipal d’establiments minoristes 
d’alimentació (establiments no sedentaris, mercats, fires, venda ambulant, unitats mòbils 
i assimilables) es tributarà una taxa de 30,00 €. 
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2. En les activitats sotmeses a la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, la quantia de la taxa serà el resultant d’aplicar les tarifes 
següents, establertes en funció de la seva classificació en els annexes de la llei PCAA: 
 

 Import € 

ANNEX III 
Comprovació formal i inscripció al registre municipal de la 
comunicació ambiental d’activitats o llurs modificacions substancials 

- Locals ≤ 80 m2............................................................................ 
- Locals > 80 i ≤ 150 m2................................................................ 
- Locals > 150 i ≤ 500 m2 ............................................................. 
- Locals >  500  i ≤ 1.000 m2 ........................................................ 
- Locals > 1000 m2: els primers 1.000 ......................................... 
  Per cada m2 d’excés .................................................................. 

 
 
 
 

315,00 
682,50 

1.155,00 
1.575,00 
1.890,00 

2,63 

ANNEX II 
Llicència ambiental d’activitats o llurs modificacions substancials 

- Locals ≤ 160 m2.......................................................................... 
- Locals > 160 i ≤ 500 m2.............................................................. 
- Locals > 500 i ≤ 1.000 m2........................................................... 
- Locals > 1000 m2: els primers 1.000 ......................................... 
  Per cada m2 d’excés .................................................................. 

 
 

798,00 
1.470,00 
2.625,00 
2.625,00 

2,94 

 

• Per les comunicacions d’activitats mòbils de caràcter temporal es tributarà una taxa 
única de 1.300,00 €. 
 

• Les antenes i/o instal·lacions de radiocomunicació o telecomunicació (torres, 
casetes, equipaments, infraestructures, ...) d’operadors que disposen de títol 
habilitant atorgat per l’Administració competent i que exploten xarxes o presten 
serveis de comunicacions electròniques disponibles per al públic, tributaran una taxa 
única de 4.500,00 €. 
Cada operador afegit a les instal·lacions anteriors tributarà una taxa única de 
1.500,00 €. 
 

• Els campaments de turisme tributaran 42,00 € per cada plaça. 
 
3. En les activitats sotmeses a la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives: 
La quantia de la taxa serà el resultant d’aplicar les tarifes següents, establertes en funció 
del règim d’intervenció administrativa a que estigui sotmesa l’activitat. 
 

 Import € 

Llicència municipal d’obertura d’establiments oberts als públic o de llur 
modificació substancial, per a dur a terme espectacles i activitats 
recreatives 

- Locals ≤ 160 m2............................................................................... 
- Locals > 160 i ≤ 500 m2................................................................... 
- Locals > 500 i ≤ 1.000 m2................................................................ 

 
 
 

798,00 
1.470,00 
2.625,00 
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- Locals > 1000 m2: els primers 1.000 .............................................. 
  Per cada m2 d’excés ....................................................................... 

2.625,00 
2,94 

Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de 
caràcter extraordinari amb motiu de festes populars o revetlles 

 
 

475,00 

Llicència municipal per a espectacles de circ i altres activitats dutes a 
terme en establiments oberts al públic de caràcter no permanent 
desmuntable 

 
 

250,00 

Llicència municipal provisional d’establiments oberts als públic per a dur 
a terme espectacles i activitats recreatives 

 
450,00 

Comprovació formal i inscripció al registre municipal de la comunicació 
prèvia per: 

- Obertura d’espectacles cinematogràfics.......................................... 
- Obertura d’establiments d’espectacles i activitats recreatives fins a 150 
persones d’aforament: 
       - Locals ≤ 160 m2........................................................................ 
       - Locals > 160 m2 ....................................................................... 
 
- Obertura d’establiments de restauració amb una aforament fins a 150 
persones, sense terrassa o elements complementaris a l’aire lliure: 

       - Locals ≤ 80 m2.......................................................................... 
       - Locals > 80 ≤ 150 m2 ............................................................... 
       - Locals > 150 m2 ....................................................................... 

 
 

2.500,00 
 
 

798,00 
1.470,00 

 
 
 
 

315,00 
682,50 

1.155,00 

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

       - Quota per a una actuació.......................................................... 
       - Quota anual............................................................................... 

 
 

30,00 
220,00 

 
Les activitats recreatives no de restauració en terreny no urbanitzable (excepte camps 
de golf o similars) tindran un coeficient multiplicador de 0.32. 
 
4. Les modificacions no substancials que no suposin un increment de la superfície de 
l’activitat tributaran segons el tipus d’activitat: 

• Activitats innòcues i de baix risc: 75,00 € 

• Activitats sotmeses al règim de comunicació: 120,00 € 

• Activitats sotmeses a règim de llicència o autorització: 300,00 € 
 
5. Les transmissions de titularitat, i canvi de denominació social, tributaran segons el 
tipus d’activitat: 

• Activitats innòcues i de baix risc: 50,00 € 

• Activitats sotmeses al règim de comunicació: 75,00 € 

• Activitats sotmeses a règim de llicència o autorització: 200,00 € 
 
6. A tots aquests imports cal afegir-hi sempre 37,50 € de taxa d’obertura d’expedient, 
taxa no subjecte a cap tipus de bonificació. 
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7. En cap cas la quota que resulti de la liquidació podrà ser inferior a 67,50 € per a les 
activitats innòcues i per a les actuacions musicals, i a 205,60 € per a la resta d’activitats, 
xifres que s’estableixen com a quotes mínimes, excepte en els canvis de titularitat i 
modificacions no substancials dels apartats anteriors. 
 
8. La quota tributària en cap cas serà superior a: 

- 10.500,00 € : Per les activitats de l’Annex  II  i aquelles subjectes al règim de 
llicència o autorització. 
- 6.300,00 € Per a la resta d’activitats (règim de comunicació o declaració 
responsable). 
 

9. El cost de les publicacions i dels informes emesos per l’Òrgan Tècnic Ambiental 
Comarcal i d’altres Ens o Administracions, necessaris i vinculants per a la tramitació de 
l’expedient serà repercutit al titular del mateix, per lo que se li farà una liquidació 
complementària. Aquests costos addicionals no computaran als efectes de les quotes 
màximes detallades al punt 8. 
 
Article 6è. Exempcions i bonificacions. 
 
Estaran exempts de tributació, però no de l’obligació de proveir-se de llicència o 
d’efectuar la comunicació prèvia o la declaració responsable que preveu la normativa 
vigent: 
 
a) Trasllats motivats per una situació eventual d’emergència per causa d’obres als  
locals, sempre que aquests tinguin la llicència corresponent. A la reobertura del local 
s’haurà d’obtenir, si correspon, llicència per ampliació o canvi d’activitat. 
b) Els trasllats que es determinin per enderrocament forçós, incendis o inundacions. 
 
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 sol·licitud, la comunicació prèvia o la declaració responsable 
que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula expressament. 
2. Quan el procediment s'iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, 
la taxa s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d'incoació del corresponent 
procediment. 
3. 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 que fa 
referència l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament 
l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. 
4. Una vegada iniciada l'obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per 
la denegació de l'objecte dels corresponents procediments a que es refereix l’article 2, 
o per la seva concessió supeditada a condicions, ni per l’arxiu de les actuacions, ni per 
la renúncia o desistiment del sol·licitant després que s'hagi resolt el procediment 
corresponent. 
 
Article 8è 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 sol·licitud, comunicació o 
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declaració responsable 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, que tindrà caràcter de liquidació 
provisional i podrà ser rectificada per l’Ajuntament si s’observen errors materials, de fet 
o aritmètics. 
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. 
3. Quan es produeixi un acord denegatori de la llicència sol·licitada, o es produeixi un 
arxiu o desistiment de les actuacions, els drets a satisfer es fixen en el 50% de les taxes 
liquidades. 
4. No té lloc la devolució, ni cap reducció, en qualsevol dels supòsits següents: 
- Que l’establiment o local hagi estat funcionant abans de la resolució denegatòria o de 
l’arxiu del procediment. 
- Que la denegació de la llicència es fonamenti en no haver adoptat les mesures 
correctores de caràcter tècnic que s’hagin fixat. 
- Que s’ha incomplert l’ordre de tancament dins del termini imposat. 
 
Article 9è. 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 final 
 
Aquesta Ordenança fiscal aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a Arbúcies, 
el 18 d’octubre de 2011, començarà a regir el dia ú de gener de 2012 i continuarà vigent 
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats restaran vigents. 
 
Publicació íntegra: BOP de Girona núm. 235 del 12 de desembre de 2011 
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Modificacions: 
 
Aprovació prov.: Ple del 14 de maig de 2012 
Publicació modif.: BOP de Girona núm. 130  del 5 de juliol de 2012 
 
Aprovació prov.: Ple 29 octubre 2013 
Publicació modif.: BOP de Girona  núm. 240    del 17.12.13 
 
Aprov. Prov: Ple 16 de novembre de 2015 
Publicació modif.: BOP de Girona núm. 251 del 31 de desembre de 2015 
 
Aprov.Prov.: Ple 16 novembre de 2016 
Publicació modif.: BOP de Girona núm. 247 del 29/12/2016 
 
Aprov. Prov: Ple 19 abril 2018 
Publicació  modif.: BOP de Girona núm. 116 del 15 de juny de 2018  
 
Aprov.Prov: Ple 29 octubre 2018 
Publicació modif: BOP de Girona núm. 245 del 24 de desembre de 2018 
 
Aprov.Prov: Ple 11 nov 2019 
Publicació modif.: BOP de Girona 248-Annex1, del 31/12/2019 
 
Aprov.Prov: Ple 28 octubre de 2021 
Publicació modif: BOP de Girona núm. 246 del 27 de desembre de 2021 
 


