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AUTOLIQUIDACIÓ NÚM.___________/201____ 

 

Declaració-Liquidació que formula de compliment amb el que disposa l’article 4 de la Ordenança Fiscal núm. 9 Reguladora de 
la Taxa per a la prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats, instal·lacions i d’altres 
usos privats que ho requereixin.  

 

1. SUBJECTE PASSIU- Dades dels titulars 

Nom i cognoms/raó social...............................................................................................DNI/NIF......................................... 

Domicili Fiscal...................................................................................................................Telef............................................. 

Municipi............................................................................................................................CP................................................ 

 

2. DADES DEL DECLARANT 

Nom i cognoms/raó social...............................................................................................DNI/NIF......................................... 

Domicili Fiscal...................................................................................................................Telef............................................ 

Municipi............................................................................................................................CP................................................ 

 

3. FET IMPOSABLE- Capítol II de l’ordenança (Dades de l’activitat empresarial) 

Activitat dedicada a .............................................................................................................................................................. 

Classificació de l’activitat ..................................................................................................................................................... 

 

TRAMITACIÓ QUOTA 

 Obtenció d’autorització, llicència, règim comunicació, ...                                                              .......................................€ 

 Revisió periòdica o anticipada Annex I                                                 20% de        ......................................€ 

 Revisió periòdica o anticipada Annex II                                                 25% de       .......................................€ 

 Control ambiental Annex I i II                                                                 .......................................€ 

 Controls periòdics                                                                 .......................................€ 

 2a visita i successives                                                                .......................................€ 

 Canvis titularitats, modificacions, ...                                               75% de        ......................................€ 

 Requeriment aportació documentació                                                                  .......................................€ 

 

4. QUOTA A INGRESSAR 

TAXA = ............................................................€ 

BONIFICACIONS APLICABLES= ........................................€ + ..........................................€ = ....................................€ 

TOTAL QUOTA = ......................................................€ 

Signatura del declarant 

 

Data............................................................................... 

Segell i signatura de l’Ajuntament 

 

Data............................................................................. 

 



 
 

 
QUADRE DE TARIFES ACTIVITATS 2016 

 

 
 
 ACTIVITATS INNÒCUES.  

Règim declaració responsable. Nivell 0 230,00€ 
Règim comunicació prèvia. Nivell 1 330,00€ 
Informe previ incendis.  430,00€ 
ACTIVITATS COMUNICACIÓ PRÈVIA ANNEX III  
Fins a 150 m2 400,00€ 
De 150m2 a 500m2 550,00€ 
Més de 500m2 700€ 
Informe previ incendis (afegir a la quota resultant) 100,00€/ informe 
ACTIVITATS LLICÈNCIA AMBIENTAL ANNEX II  
Fins a 150 m2 800,00€ 
De 150m2 a 500m2 1.000,00€ 
Més de 500m2 1.200,00€ 
Informe previ incendis (afegir a la quota resultant) 100,00€/ informe 
ACTIVITATS LLICÈNCIA AMBIENTAL ANNEX I  
Fins a 150 m2 600,00€ 
De 150m2 a 500m2 750,00€ 
Més de 500m2 900,00€ 
Informe previ incendis (afegir a la quota resultant) 100,00€/ informe 
ACTIVITATS RECREATIVES, ESPECTACLES  
Règim comunicació prèvia  
Fins a 150 m2 600,00€ 
De 150m2 a 500m2 750,00€ 
Més de 500m2 900,00€ 
Informe previ incendis (afegir a la quota resultant) 100,00€/ informe 
Règim llicència municipal  
Fins a 150 m2 900,00€ 
De 150m2 a 500m2 1.100,00€ 
Més de 500m2 1.400,00€ 
Informe previ incendis (afegir a la quota resultant) 100,00€/ informe 
Règim llicència municipal caràcter extraordinari  
Totes 500,00€ 
Informe previ incendis (afegir a la quota resultant) 100,00€/ informe 
Règim comunicació prèvia municipal  
Totes 450,00€ 
Informe previ incendis (afegir a la quota resultant) 100,00€/ informe 
Entitats bancàries, sucursals o agències urbanes  
Fins 100 milions capital social 2.635,97€ 
Més de 100 milions i fins a 1.000 milions de capital social 3.299,13€ 
Més de 1.000 milions de capital social 4.613,56€ 
Oficines centrals, sucursals o agències urbanes de Caixes d’Estalvi  
Fins 100 milions de fons de reserva 2.635,97€ 
Més de 100 milions i fins a 1.000 milions de fons de reserva 3.161,50€ 
Més de 1.000 milions de fons de reserva 4.613,56€ 
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COEFICIENTS MULTIPLICADORS 
SOBRE LA 

TAXA 

Canvi d’activitat en la mateixa ubicació (representa nou expedient) 1,00 
Trasllat a una altre ubicació (representa nou expedient) 1,00 
Ampliació fins al 100% de la superfície que no representi canvi de règim, en cas contrari 
representa nova activitat. 

0,25 

Ampliació superior al 100% de la superfície que no representi canvi de règim, en cas 
contrari representa nova activitat. 

0,50 

Revisions i controls ambientals periòdiques 0,15 
Noves activitats a un mateix local 0,30 
Canvi substancial que no representi canvi de règim, en cas contrari representa nova 

i i
0,50 

Canvi no substancial 0,25 
Adequació a noves legislacions que impliquin informe tècnic 0,30 

 
La revisió periòdica o anticipada Annex I 20% de la tarifa 
La revisió periòdica o anticipada Annex II 25% de la tarifa 
Control ambiental Annex I i II 200,00€ 
Controls periòdics  
Establiments amb activitats no musicals 200,00€ 
Establiments amb activitats musicals 400,00€ 
1a visita tècnica i control inicial previ per inscripció cens Gratuït 
Visites següents establiments amb activitats no musicals 200,00€ 
Visites següents establiments amb activitats musicals 400,00€ 
Canvis titularitat, modificacions... 75% de la taxa 
Requeriment aportació documentació 50€/requeriment 
Comunicació de baixa Gratuïta 

 
BONIFICACIONS 

 
• Totes les activitats gaudiran d’una bonificació del 50% de la tarifa. 
• Es podrà afegir una bonificació del 25% en l’import d’aquesta taxa a les sol·licituds d’obertura d’aquelles 

iniciatives empresarials qualificades d’Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO), d’acord amb el que disposa 
l’Ordre Ministerial de 12 d’abril de 1994 i l’Ordre del Departament de Treball de 30 de juliol de 1998, previ 
informe emès pels serveis socials de l’Ajuntament. 

• Activitats agrícoles i ramaderes. Aplicar la quota tributària únicament respecte de la superfície directament 
relacionada amb l’activitat productiva derivada del projecte, d’acord amb l’informe dels serveis tècnics 
municipals. 

• Gaudiran d’exempció els subjectes passius quan l’activitat principal per la qual es tramiti la llicència, 
autorització o comunicació, correspongui a energies renovables, estalvi energètic o a l’ús eficaç de l’aigua.  

Aquests beneficis fiscals seran compatibles entre si. 
• Gaudiran d’una bonificació de la taxa sobre la llicència d’activitats les persones que inicien una activitat 

venint d’una situació d’atur o d’una situació sense cap activitat per compte propi o aliena de llarga durada: 
− 10% si porta fins a sis mesos a l’atur, o 7 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social. 
− 25% si porta més de sis mesos a l’atur, o 10 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat 

Social. 
− 30% si porta més d’un any a l’atur, o 15 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social. 

Aquest benefici fiscal serà incompatibles amb els anteriors. 


