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ORDENANÇA FISCAL NUM 9
TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I
PER LA INTERVENCIO MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS
I INSTAL·LACIONS.
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 de Règim Local i pels articles 89 i 90 de la Llei 20/2009, del 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i a l’empara del previst
als articles 57 i 20.4) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 de l’esmenta’t text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la tramitació
d’autoritzacions, llicències i comunicacions ambientals i altres llicències d’activitats,
que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2.
Fet imposable.
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal tècnica i administrativa
conduent a verificar si les activitats i instal·lacions que es pretenen realitzar en el terme
municipal d’Escala s’ajusten al marc normatiu que hi és d’aplicació. En concret es
comprova l’avaluació ambiental de caràcter integral de les activitats del municipi, amb
la finalitat de valorar si es poden atorgar les autoritzacions, llicències i permisos que
reglamentàriament procedeixin en l’àmbit de les competències atribuïdes a
l’Ajuntament per la Llei 20/2009, així com l’activitat municipal realitzada en els supòsits
de revisió i control d’aquelles autoritzacions, llicències, permisos i comunicacions
ambientals.
2.- Tindrà la consideració d’establiments les edificacions, construccions, instal·lacions i
també les superfícies cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que utilitzin per a
qualsevol activitat empresarial, fins i tot aquelles de caràcter auxiliar o complementari,
es comuniquin o no amb l’establiment principal.
3.- Està subjecte a la taxa tota tramitació administrativa conduent a obtenir:
a) Les autoritzacions, llicències i permisos ambientals de les activitats.
b) Les revisions periòdiques i anticipades de les autoritzacions, llicències i
permisos ambientals.
c) Els controls regulars mediambientals de les activitats.
d) L’adequació de les activitats a la normativa vigent i la legalització de les
existents.
Article 3.
Subjecte passiu.
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Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003
General Tributària, peticionaries de les autoritzacions i llicències gravades en aquesta
Ordenança o que en resultin beneficiades.
En el cas d’activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, els subjectes passius
seran els titulars de l’activitat sotmesa.

Article 4.
Responsables.
Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a que es refereix l’article 42 de la Llei
58/2003 General Tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els
supòsits i abast que assenyala l’article 43 de la LGT.
Article 5
Quota tributària.
1. S’estableixen les mateixes tarifes en funció de la tramitació que en cada cas
s’escaigui:
Tipus de llicència
Quota (€)
Intervenció municipal en autoritzacions ambientals (annex I de la Llei
753,17
20/2009)
Llicència ambiental d’activitats (annex II de la Llei 20/2009)
1.584,81
Comunicació ambiental d’activitats (annex III de la Llei 20/2009)
542,23
Comunicació d’activitats innòcues i de baix risc
542,23
Comunicació d’activitat comercial (Decret Llei 1/2009)
542,23
Llicència d’activitats recreatives (Decret 112/2010)
1.084,37
Comunicació d’activitats recreatives (Decret 112/2010)
542,23
Campaments de turisme i similars *
0,53 €/m2
* Per l’aplicació de la quota dels campaments de turisme s’estableix un límit màxim de
quota per cada llicència de 30.050,60 €
La quantia de la taxa a ingressar resultarà d’aplicar sobre aquestes tarifes els
següents coeficients correctors, en funció de la superfície construïda del local:
Superfície construïda
Fins a 120 m2
De més de 120 a 250 m2
De més de 250 a 500 m2
De més de 500 a 1.000 m2
De més de 1.000 m2

Coeficient
corrector
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
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Superfície no construïda
Per cada m2

0,58 €

2. La revisió periòdica i anticipada de les activitats subjectes a autorització ambiental i
llicència tributaran el 25% de les tarifes establertes en l’apartat 1.
3. Les taxes de l’apartat 1) inclouen el control inicial i acta de comprovació dels serveis
tècnics municipals, si és necessària. En cas de primer control desfavorable i necessitar
una nova visita dels serveis tècnics municipals, el control mediambiental de les
activitats subjectes al règim d’autorització, de llicència ambiental i de comunicació
ambiental, tributaran el 50% de les tarifes d’aplicació establertes en l’apartat 1).
4. Altres tipus de llicències
Tipus de llicència

Quota
(€)

Circs i altres espectacles, activitats recreatives amb instal·lacions desmuntables i
activitats recreatives i espectacles en espais oberts o a la via pública, no tarifats
específicament. Al dia *
128,85
Instal·lacions d’antenes de telefonia mòbil
7.615,35
Atraccions i similars en terrenys privats, per temporada**:
Tipus escalextric, baby i similars
124,20
Tipus casetes de tir, ànecs, tómbola i similars
124,20
310,50
Frankfurts i similars amb servei de bar
Xurreria, fregirduria i similar
207,00
Autos de xoc, mini-cars, tren i similar
310,50
103,50
Ninot inflable, bungee, jumping i similar, per unitat
103,50
Piscines de barques , tren i similars per petits
Llits elàstics per unitat
25,90
Tramitació expedients d’alta de dades d’un habitatge d’ús turístic, per cada un.
30,00
Actes de control inicial d'atraccions no mecàniques
25,00
Actes de control inicial d'atraccions mecàniques
30,00
* No es sotmetran a tributació activitats promogudes per les entitats sense ànim de lucre
domiciliades a L’Escala, així com les festes populars i de barri.
** Les Llicències per espectables, circs, atraccions hauran de renovar-se cada vegada que
s’instal·lin al municipi. No inclouen parades de mercat o equivalents.

Notes a les tarifes
S’aplicaran els coeficients indicats posteriorment als subjectes passius d’aquesta taxa
quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:
a) Primera instal·lació:
Les llicències de primera instal·lació de l’establiment per al començament de
les seves activitats tributaran el 100 % de la tarifa que correspongui.
b) Canvis o modificació substancial d’activitat en el mateix local:
Els canvis d’activitat en el mateix local tributaran com si es tractés d’una
primera obertura, encara que el propietari sigui el mateix.
c) Canvis de titular sense variar l’activitat:
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1.) Els canvis de titularitat de les llicències tributaran sempre pel 50 % de la
quota que li correspondria en cas de tractar-se d’una primera obertura,
llevat que el canvi de titularitat sigui entre parents de primer grau, que
tributaran pel 25 % de l’esmetada quota.
2.) Quan el canvi de titularitat sigui d’una persona física a una persona jurídica,
i coincideixi en la mateixa persona o persones, o siguin cònjugues o parents
de primer grau, tributaran pel 25 % de la taxa.
3.) Quan es transmeti una persona jurídica en un percentatge superior al 20 %
a qualsevol persona jurídica o persona física que fins alehores no en
formes part, el liquidarà el 50 % de la taxa com si es tractes d’un canvi de
titularitat de l’apartat e.1.)
Quan els canvis de titular comportin la necessitar de presentació de
documentació complementària i/o efectuar algun tràmit addicional motivat per
l’incompliment de la norma s’exigirà una taxa addicional de 100 €.
d) Trasllat d'activitat dins el municipi
La tramitació de l'expedient de trasllat d'una activitat dins el municipi, amb
llicència de primera instal·lació concedida tributarà pel 50 % de la quota que li
correspondria en cas de tractar-se d'una primera obertura.
En casos de trasllat quan la llicència de primera instal·lació no hagués estat
concedida per causes imputables al subjecte passiu es requerirà el 100 % de la
taxa.
El trasllat d'activitats iniciades en el Viver d'Empreses a un local dins el
municipi, tributaran el 50 % de la taxa.

f) Ampliacions d’activitats / locals
Les ampliacions de l’activitat o els canvis que originin la tramitació d’un nou
expedient tributaran en funció dels metres ampliats i d’acord amb la quota base
que correspongui.
f) Revisions i adequacions periòdiques:
La revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a autorització o
llicència ambiental de les activitats subjectes a autorització ambiental tributaran
el 25 %de les tarifes d’aplicació establertes en la tarifa primera o segona que
correspongui.
g) Viver d’empreses:
Gaudiran d’una exempció del 100% de la taxa les activitats que es
desenvolupin en el Viver d’Empreses mentre exerceixin l’activitat en els seus
locals.
h) Consultes per obertures d’activitats o denegacions automàtiques
Es considerarà que no s’ha complert el fet imposable de verificació i
comprovació establerts a l’article 2 de la present ordenança quan la persona
sol·liciti consulta de les possibilitats d’un local en relació a una activitat. Tampoc
es considerarà complert quan, demanada la tramitació d’una llicència, aquesta
sigui denegada automàticament per la Junta de Govern per ser inviable la seva
autorització.
Article 6
Exempcions
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Quedaran exempts del pagament de les taxes recollides en el punt 4 de l'article
anterior: (són per altres tipus llicències no relacionades amb activitats sedentàries)
a) Les activitats promogudes per les entitats sense ànim de lucre amb seu social a
L'Escala, així com les festes populars i de barri.
b) Les llicències de les activitats que es desenvolupin en le Viver d'Empreses mentre
exerceixen l'activitat en els seus locals.

Article 7
Acreditament
La taxa s’acredita i, per tant, neix l’obligació de contribuir, en el moment d’iniciar-se
l’activitat municipal amb la corresponent incoació de l’expedient. A aquest efecte es
considerarà iniciada l’activitat municipal en el moment de la presentació de la sol·licitud
que iniciï el corresponent procediment.
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, ni
per la seva concessió supeditada a condicions, com tampoc per la renúncia o
desistiment del sol·licitant desprès que s’hagi resolt el procediment corresponent.
Tampoc quedarà afectada per la suspensió del procediment sobretot quant el motiu de
la mateixa sigui aliena a l'administració.
Es considerarà no acreditada la taxa quan es comuniqui la renuncia expressa o tàcita
de instal·lació de circs o altres espectacles o atraccions i similars.
Article 8
Normes de gestió
1. La taxa s’exigirà en regim d’autoliquidació, de manera que simultàniament a la
sol·licitud de la llicència, els subjectes passius hauran d’efectuar l’ingrés de l’import
total del deute tributari. En el supòsit de no realitzar-se l’ingrés de l’autoliquidació,
es practicarà la liquidació de la taxa, qui la notificarà al subjecte passiu pel seu
pagament
2. Efectuades les comprovacions oportunes per l’Administració, es practicarà la
liquidació definitiva que es notificarà formalment a l’interessat exigint o retornant, si
s’escau la quantitat procedent.
3. Durant el termini d’instrucció de la llicència l’interessat podrà sol·licitar per escrit la
seva renúncia. En aquest cas el deute tributari quedarà reduït en un 75 % del seu
import.
4. Una vegada atorgada la llicència, en cas de formular la seva renúncia, no es
procedirà a la devolució de la quota tributària establerta en l’article 5 precedent.
5. El pagament dels drets per la llicència, no suposarà mai per sí mateix la
legalització de l’exercici de l’activitat, el qual sempre estarà subordinat a la seva
obtenció.
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6. La declaració de caducitat de l’expedient, per motius imputables a l’interessat, no
suposarà en cap cas la devolució de la taxa.
Article 9
Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei
58/2003, General Tributària i la normativa que la desplega.
Article 10
Vigència
La present ordenança entrarà en vigor el 1r de gener, desprès de la seva publicació al
BOP i, mantindrà la seva vigència, fins a la seva modificació o derogació expressa.
La modificació d’aquesta ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament del dia 5 de
novembre de 2007, 3 de novembre de 2008, 2 de novembre de 2009 , 9 de novembre
de 2011 i en sessió de 29 d’octubre de 2012, 13 d’octubre de 2014 i 2 de novembre de
2015, 30 d'octubre de 2017.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres

