ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.5. 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 I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE
LES ACTIVITATS, ELS CONTROLS PERIÒDICS 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
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica, jurídica i
administrativa, desenvolupada amb l’objecte de:
1. Verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin
en el terme municipal de Mollet 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 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. Incoar, tramitar, resoldre i executar els expedients de disciplina d’activitats relatius a
protecció del medi ambient, la seguretat i la salut de les persones.
3. L’emissió d’informes i certificats, i la informació sobre el territori.
ARTICLE 3. No subjecció
No estaran subjectes a aquesta taxa les actuacions següents:
1. El primer mesurament sonomètric per verificar el compliment de la normativa de
protecció contra la contaminació acústica (Tarifa 14).

2. La primera visita tècnica en actuacions de denúncies en el marc dels procediments
de disciplina d’activitats (Tarifa 15).
3. La primera visita de control ex-post realitzada pels serveis tècnics municipals, en el
cas de comunicacions prèvies o declaracions responsables (Tarifa 18).
4. Els canvis de nom en els següents supòsits (Tarifa 12):
a) Canvi de nom entre ascendents i descendents.
b) Canvi de nom entre cònjuges, sigui per acord o per sentència de separació o
divorci.
c) Canvi de nom de persona física a jurídica quan la persona física, titular inicial
de l’activitat, passa a formar part de la persona jurídica que serà la nova titular
de l’activitat, sempre que es justifiqui amb document públic.
d) Canvi de nom per modificacions de la persona jurídica, el canvi de
denominació, forma jurídica de la persona jurídica o altres supòsits que es
justifiquin amb document públic.
5. Els procediments administratius de canvi no substancial a les activitats o
instal·lacions, l’objecte dels quals és la introducció de mesures d’aprofitament solar
tèrmic, solar fotovoltaic, geotèrmia, eòlic o infraestructura de recàrrega de vehicles
elèctrics, sempre que aquestes mesures no siguin d’obligat compliment per la
normativa vigent.
6. Els procediments administratius de canvi a les activitats o instal·lacions, l’objecte
dels quals és la introducció de mesures per a la reducció del 50 % o més de la
producció de residus i/o altres contaminants, sempre que aquestes mesures no siguin
d’obligat compliment per la normativa vigent.

ARTICLE 4. Subjectes passius
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 integral de l'administració municipal.
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 5. Responsables i successors
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 6. Beneficis fiscals
S’aplicarà una bonificació sobre les quotes tributàries en els casos següents:
a) del 75%, a aquelles persones que declarin responsablement que disposen del
certificat de viabilitat del seu projecte empresarial emès per EMFO.
b) del 75%, a aquelles persones que declarin responsablement estar en situació
d’atur.
c) del 75%, a aquelles empreses que declarin responsablement que disposen del
certificat del sistema d’eco gestió i eco auditoria de la Unió Europea EMAS,
d’acord amb el que determina la disposició addicional sisena de la Llei
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
d) del 75%, a les activitats i instal·lacions l’objecte de les quals estigui inclòs en
l’àmbit del desenvolupament del treball social i/o que promoguin la reinserció
social sempre i quan justifiquin haver formalitzat contracte laboral a un nombre
de treballadors entre 3 i 10 en el termini dels 30 dies posteriors a l’inici de
l’activitat.
e) del 50%, els trasllats d’activitats si es produeix en el termini màxim de 5 anys
des de la comunicació de l’inici de l’activitat, per fomentar l’activitat
econòmica i facilitar els trasllats de negocis.
f) del 95%, als tràmits de comunicació prèvia o llicència per espectacles públics
o activitats recreatives de caràcter extraordinari quan es tracti d’una activitat
promoguda per una entitat sense ànim de lucre.
g) del 95%, als tràmits de comunicació prèvia i declaració responsable d’obertura
quan es tracti d’una activitat promoguda per una entitat sense ànim de lucre.
ARTICLE 7. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les tarifes que es contenen en l’annex
d’aquesta Ordenança.
Normes d’aplicació de les tarifes:
1. En els supòsits que s’hagin emès 2 informes tècnics sobre el projecte o documentació
presentada en sentit negatiu, els subjectes passius hauran d’abonar un 25% addicional
sobre la quota establerta perquè es pugui emetre un tercer informe.
2. En aquells procediments reglats on sigui preceptiu disposar d’informes específics
obtinguts en procediments independents, si no s’han sol·licitat prèviament, s’emetrà
d’ofici i es liquidarà complementàriament.
ARTICLE 8. Acreditació

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 o subjectes al règim
de declaració responsable.
4. Si el desistiment es formulés abans de la finalització del procediment previst per la
tramitació de la llicència o de la finalització de les activitats administratives de
control, qual el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de
comunicació prèvia, la persona titular tindrà dret a la devolució del 50% de la quota
liquidada, en el supòsit que es sol·liciti de forma expressa en el termini màxim de 3
mesos, comptats des de la data de registre de petició de la llicència o formalització
de la comunicació prèvia o declaració responsable.
ARTICLE 9. 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 sol·licitud que iniciï l’actuació
o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació.
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 10. Inspecció i recaptació
La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei general
tributària i en les altres lleis reguladores, així com en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
ARTICLE 11. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a la determinació de
les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s’aplicarà el règim regulat en la Llei
general tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
ARTICLE 12. Remissió normativa

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals , la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres
disposicions concordants que les desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament 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
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2022 i
seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX DE TARIFES

Fet Imposable
1. AUM - Tramitació informe preceptiu en el procés
d'autorització ambiental (Annex I de la LPCAA)
2. LIAM - Legalització d'activitats i/o establiments subjectes
al règim de llicència ambiental (Annex II de la LPCAA)
3. CPA - Legalització d'activitats i/o establiments subjectes
al règim de comunicació prèvia ambiental (Annex III de la
LPCAA)
3.1 Quota fixa aplicable a aquelles de superfície
construïda fins a 250m2
3.2 Quota variable aplicable a aquelles de superfície
construïda superior a 250m2
4.CIA – Comunicació d’inici d’activitat en un establiment
amb projecte i certificat tècnic (Llei 18/2020, de facilitació
de l’activitat econòmica)
4.1 Quota fixa aplicable a aquelles de superfície
construïda fins a 120m2
4.2 Quota variable aplicable a aquelles de superfície
construïda superior a 120m2
5. CIA – Comunicació d’inici d’activitat en un establiment
amb certificat tècnic (Llei 18/2020, de facilitació de
l’activitat econòmica)

Base
Imposable

Tarifa

Fixa

2.184,91 €

Fixa

3.706,25 €

Fixa

852,38 €

m2

1,03€ x m2

Fixa

521,14 €

m2

0,50€ x m2

5.1 Quota fixa aplicable a aquelles de superfície
construïda fins a 250m2
5.2 Quota variable aplicable a aquelles de superfície
construïda superior a 250m2
6. LEAR - Legalització d'activitats econòmiques subjectes al
règim de llicència de la normativa d’espectacles públics i
activitats recreatives o normativa específica de caràcter
sectorial
7. CEAR - Legalització d'activitats econòmiques subjectes al
règim de comunicació prèvia de la normativa d’espectacles
públics i activitats recreatives

Fixa

744,48 €

m2

0,50€ x m2

Fixa

1.942,14 €

7.1 Quota fixa aplicable a aquelles de superfície
construïda fins a 250m2

Fixa

852,38 €

7.2 Quota variable aplicable a aquelles de superfície
construïda superior a 250m2

m2

1,03€ x m2

8. Procediment de llicència municipal per espectacle públic o
activitat recreativa extraordinària

Fixa

647,38 €

Fixa

269,74 €

Fixa
Fixa
Fixa

852,38 €
323,69 €
161,84 €

Fixa

393,82

Fixa
Fixa
Fixa
Fixa

26,98 €
366,84 €
366,84 €
1.650,28 €

Fixa

474,74 €

Fixa

237,37 €

Fixa

366,84 €

Fixa

237,37 €

9. Procediment de comunicació prèvia per espectacle públic
o activitat recreativa extraordinària
10. Procediment de comunicació prèvia o de llicència
d'establiments no permanent desmuntable.
10.1 Fira d'atraccions
10.2 Espectacle de circ i altres
11. IPI - Sol·licitud d’informe previ en matèria d’incendis
12. CN – Procediment de transmissió de llicències o
comunicacions prèvies
13. Consulta prèvia de classificació d’una activitat
14. Mesuraments acústics amb el corresponent informe
15. DIAC - Visites tècniques en actuacions de denúncies
16. Procediment de revisió de llicència ambiental
17. CI - Procediment de control inicial
17.1 Inspecció per part dels Serveis Tècnics
Municipals
17.2 Verificació de la documentació elaborada per
una Entitat Ambiental de Control.
18. CEX - Procediment de control ex-post
19. CAP - Procediment de verificació de la documentació
elaborada per una Entitat Ambiental de Control respecte els
controls periòdics d'una activitat.
20. CS - Procediment de canvi substancial de l'activitat
20.1 Canvis produïts concedida la llicència i previs al
control inicial o a la inspecció
20.2 Canvis produïts finalitzat el control inicial o feta
la inspecció

De la tarifa
aplicable
De la tarifa
aplicable

30%
100%

21. CNS - Procediment de canvi no substancial de l'activitat
21.1 Canvis produïts concedida la llicència i previs al
control inicial o a la inspecció
21.2 Canvis produïts finalitzat el control inicial o feta
la inspecció
22. Llicències temporals per a la venda d’articles de
pirotècnia amb autorització, en locals que no comportin la
utilització de la via pública, per cada temporada i sense que
pugui excedir de dos mesos
23. INUA - Informe urbanístic associat a la tramitació
d'activitats

De la tarifa
aplicable
De la tarifa
aplicable

10%
15%

Fixa

323,69 €

Fixa

107,90 €

