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 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, AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, 
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 
 
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 Montmeló 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 3.- 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 4.- 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. 
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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 5.- Beneficis fiscals 
 
1. Estaran exempts de pagament del tribut, però no de l’obligació de proveir-se la llicència: 
 
a) Els trasllats de forma provisional de les activitats existents, en uns locals determinats, o uns altres, 
a la fi d’adequar o millorar aquells i, sense procedir al canvi d’activitat. 

 
b) Els trasllats motivats per una situació eventual d’emergència per causa d’obres als locals, sempre 
que aquestes es trobin proveïts de la llicència corresponent. 

 
c) Els trasllats determinats per enderrocs forçats, esfondraments, incendis, inundacions i els que es 
verifiquin en compliment d’ordres i disposicions oficials. 

 
L’exempció afectarà el local primitiu un cop reparat o reconstruït, o bé un nou local que substitueixi 
aquell quan el titular no hagi rebut cap indemnització per l’abonament del local primitiu. 
 
Seran condicions comunes a ambdues exempcions que el local objecte de la reobertura tingui la 
mateixa superfície que el primitiu o que no l’excedeixi del 10% i que s’hi exerceixi la mateixa activitat. 
 
d) Els canvis de titularitat produïts entre cònjuges, parelles de fet legalment reconegudes, i entre 
ascendents i descendents. 

 
e) Els canvis en la denominació social de les persones jurídiques motivats o no pel canvi en la seva 
naturalesa jurídica, sempre i quan l'esmentat canvi no comporti modificació o ampliació de l’activitat 
originària. 

 
f) Les constitucions de societats mercantils, civils, comunitats de béns i associacions en què el titular 
de la llicència municipal continuï com a soci, comuner u associat de la persona jurídica que va 
continuar el desenvolupament de l’activitat. També la dissolució de les persones jurídiques 
esmentades en què un dels seus integrants – socis, partícips, comuners u associats, passin a ser els 
titulars de l’activitat.  
 
g) Els canvis de titularitat que es produeixin a favor de les comunitats de propietaris de pàrkings, per 
part dels constructors o promotors dels edificis on es troben ubicats. 
 
2. Es concedirà una bonificació de la quota tributària regulada a l’article 6 del 90%, llevat de les 
activitats específiques amb incidència ambiental (del punt 25 al 33) a: 
 
a) Les noves activitats o comerços que s'estableixin per primera vegada a aquest municipi que hagin 
iniciat l'exercici de la seva activitat en territori espanyol en un període no superior a 6 mesos. 
 
b) Per acollir-se a aquesta bonificació, el subjectes passius hauran d’acreditar no haver aplicat un 
expedient de regulació d’ocupació en els dos anys anteriors a la sol·licitud ni en els anys en que es 
produeixi la bonificació. 
 
3. Es concedirà una bonificació de la quota tributària regulat a l’article 6 del 90% quan es traslladi una 
activitat existent en un local determinat, a un altre, de forma definitiva i sense que es produeixi canvi 
d’activitat. 
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4. Pels canvis de titularitat i traspassos en general entre diferents titulars, es concedirà una bonificació  
del 90% de la tarifa d’obertura que li correspondria si es tractés d’un cas de primera instal·lació d’una 
activitat. 
 

5. Aquestes bonificacions hauran de ser sol·licitades pels contribuents en el moment de demanar la 
corresponent llicència, manifestant que reuneixen tots els requisits per a les mateixes. 
 
6. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, tret de les anteriors 
 
Article 6.- Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 
Epígraf primer. Activitats en general  
 
1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el planejament 
urbanístic. 

152,66 € 

2. a) Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats (annex II 
LPCAA) exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m², o de 
llur modificació substancial.   

1.789,91 € 

2. b) Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats (annex II 
LPCAA) exercides en locals tancats o recintes amb una superfície, a partir de 500 m² de 
superfície, o de llur modificació substancial (€/m²) 

3,58 € 

3. Certificat ambiental emès per tècnics municipals previ a la presentació de la 
comunicació ambiental. 

152,66 € 

4. a) Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb 
incidència ambiental (annex III LPCAA), exercides en locals tancats o recintes amb una 
superfície de fins a 500 m², o de llur modificació substancial 

868,63 € 

4. b) Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb 
incidència ambiental (annex III LPCAA), exercides en locals tancats o recintes, de més de 
500 m² de superfície, o de llur modificació substancial (€/m²) 

2,90 € 

5. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació 
substancial per dur a terme activitats recreatives musicals i de restauració en locals o 
recintes tancats amb una superfície construïda superior a 500 m² o amb aforament 
autoritzat superior a 500 persones 

963,39 € 

6. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació 
substancial per dur a terme espectacles públics en locals o recintes tancats amb 
aforament autoritzat superior a 150 persones, excepte cinemes 

963,39 € 

7. Comunicació d’obertura d’establiments d’espectacles i activitats recreatives musicals i 
de restauració. 

868,63 € 

8. Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a l’annex I del Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives. 

152,66 € 

9. Tramitació del procediment de comprovació de les activitats mòbils de caràcter 
temporal. 

226,37 € 

10.a) Tramitació del procediment de comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat 
en un establiment amb projecte tècnic i certificat tècnic de la Llei 18/2020, de 28 de 
desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, fins a 250 m². 

684,38 € 

10.b) Tramitació del procediment de comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat 
en un establiment amb projecte tècnic i certificat tècnic de la Llei 18/2020, de 28 de 
desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, de més de 250 m².  
 

 
 

2,73 € 
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11.a) Tramitació del procediment de comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat 
en un establiment amb certificat tècnic de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de 
facilitació de l’activitat econòmica, fins a 120 m². 

315,86 € 

11.b) Tramitació del procediment de comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat 
en un establiment amb certificat tècnic de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de 
facilitació de l’activitat econòmica, a partir de 120 m².   

2,63 € 

12. Tramitació del procediment de revisió del control periòdic efectuat per una EAC d’una 
activitat amb llicència ambiental municipal 

152,66 € 

13. Tramitació del procediment de control inicial d’establiments no permanents 
desmuntables.  

226,37 € 

14. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al règim de 
comunicació prèvia per la normativa d'espectacles públics i activitats recreatives, quan el 
control el duen a terme tècnics municipals (art.136 del Reglament) 

585,83 € 

15. Tramitació de procediment de llicència municipal d'establiments no permanents 
desmuntables 

963,39 € 

16. Tramitació del procediment de llicència per als espectacles públics i les activitats 
recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol) 

963,39 € 

17. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats específiques 
regulades per  normativa sectorial distinta de l’esmentada ens els apartats anteriors 

1.789,91€ 

18. a) Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de l’obertura o posada 
en funcionament establiments o activitats regulades per normativa sectorial distinta de 
l’esmentada en els apartats anteriors, fins a 300 m2 

868,63 € 

18. b) Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de l’obertura o posada 
en funcionament establiments o activitats regulades per normativa sectorial distinta de 
l’esmentada en els apartats anteriors, a partir de 300 m2  (€/m2) 

2,90 € 

19. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura d'activitats amb incidència 
Ambiental 

0,00 € 

20. Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats i 
instal·lacions, es cobrarà el 50% de l’import de la llicència o permís 

50% 

21. Procediment de modificació, derivat de canvis substancials de les activitats i 
instal·lacions, es cobrarà el 100% de l’import de la llicència o permís. 

100% 

22. Per cada procediment d’inspecció addicional que es realitzi a fi de verificar el 
compliment de la normativa 

300,07 € 

23. Acta de mesuraments d'emissions ambientals d’activitats, a partir de la segona petició 
si és denunciant i no s’incompleixen límits, i a partir de la primera si és a petició del titular i 
no s’incompleixen límits. 

357,98 € 

24. Tramitació de la documentació en matèria d’incendis d’activitats sotmeses al control 
preventiu de l’Administració de la Generalitat 

452,74 € 

  
Activitats específiques amb incidència ambiental  
25. Estacions de servei 4.995,45 € 
26. Estacions de servei amb activitats annexes 8.945,12 € 
27. Hotels i residències fins a 20 habitacions 4.466,81 € 
28. Hotels i residències de més de 20 habitacions 8.933,65 € 
29. Aparcaments (públics i/o privats) fins a 500 m2 de superfície útil 689,64 € 
30. Aparcaments (públics i/o privats) de 501 m2 a 2.500 m2 de superfície útil 4.472,56 € 
31. Aparcaments (públics i/o privats de més de 2.500 m2 de superfície útil 8.928,01 € 
32. Llicència d’aparcament no permanent desmuntable com a activitat associada a un 
espectacle o esdeveniment de gran envergadura, per a la instal·lació d’aparcaments de 
vehicles en terrenys particulars vinculats a espectacles 

 
1.735,15 € 
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33. Sales de joc, atzar, apostes, salons recreatius, bingos i casinos quan aquestes no 
siguin de titularitat pública  

9.078,00 € 

 
Epígraf segon. Activitats realitzades en el Circuit de Catalunya  
 
Carpes destinades a la restauració i publicitat situades sobre l’edifici de boxes. 
Per metre lineal. 

44,22 € 

Galeries esglaonades construïdes provisionalment per a situar el públic, € per seient   0,09 € 
Carpes, casetes i punt de venda en general. Per unitat  
- Fins a 50 m2 226,37 € 
- Superior a 50 m2, per metre quadrat 4,53 € 
Bars o similars, magatzem, productes de restauració per unitat i ocupació de l’activitat:  
- Fins a 20 m2 105,28 € 
- Superiors a 20 m2, per metre quadrat 5,26 € 
Carpes destinades a restauració, cuines, càtering, etc.  
- Fins a 150 m2 894,95 € 
- Superior a 150 m2, per metre quadrat 5,97 € 
- Punts de venda de gelats i begudes 89,49 € 
Accions publicitàries, promocionals, estands comercials i similars. Per unitat:  
- Fins a 20 m2 89,49 € 
- Entre 21 i 50 m2 173,73 € 
- Entre 51 i 100 m2 289,55 € 
- Entre 101 i 300 m2 473,80 € 
- Superior a 300 m2, per m2 2,10 € 
 
Activitats lúdiques, espectacles i atraccions. Per unitat: 
- Casetes de tir, tir al pot, dards, gelateries, castanyeres, caramels, cotó de sucre, fruits 
secs, joguines, degustació de vi i tot altre tipus de venda ambulant 

89,49 € 

- Cavallets, cadires voladores, inflables, laberints, llits elàstics i similars 173,73 € 
- Gronxadors, aparells voladors, cotxes de xoc, Scalextric, kàrting, etc. 173,73 € 
- Espectacles pirotècnics 221,11 € 
- Globus 242,17 € 
- Escenari 231,63 € 
- Heliport 479,06 € 
- Per a la zona pàdoc del circuit de velocitat 3.253,41 € 
  
Acampada a propòsit dels Grans Premis de F1, Moto GP i altres esdeveniments: 
 

 

* Preus per venda anticipada / 3 nits  
- Persona 27,00 € 
- Tenda 23,00 € 
- Aparcament moto 20,50 € 
- Aparcament cotxe 31,50 € 
- Furgoneta/similar 57,50 € 
- Autocaravanes 68,00 € 
  
* Preus per 2 nits  
- Persona 33,00 € 
- Tenda 28,50 € 
- Aparcament moto 26,00 € 
- Aparcament cotxe 36,00 € 
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- Furgoneta/similar 62,00 € 
- Autocaravanes 71,50 € 
  
* Preus per 1 nit  
- Persona 23,00 € 
- Tenda 17,00 € 
- Aparcament moto 15,00 € 
- Aparcament cotxe 26,00 € 
- Furgoneta/similar 52,00 € 
- Autocaravanes 62,00 € 
  
Epígraf tercer. Canvis de titularitat i traspassos 
  
Canvi de nom de la persona jurídica titular   155,42 € 
  
Epígraf quart. Desistiment i renúncia 
 
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 concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar 
seran el 40,00 per cent de les que s’assenyalen en l’article 6, sempre que l’activitat s’hagués iniciat 
efectivament. Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el desistiment es formula 
abans de què l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es retornarà íntegrament al 
contribuent l’import de la taxa.  Altrament, no és retornarà cap import.  
   

Epígraf cinquè. Llicències provisionals 

Les llicències provisionals d'obertura que s'atorguin com a conseqüència d'un trasllat provisional de 
l'activitat d'un local a un altre per motiu d'obres provisionals satisfaran una tarifa equivalent al 25 per 
cent de l'import que li correspondria si es tractes d'una llicència definitiva. 
 

Epígraf sisè. Denegació inicial 

En cas de denegació inicial de la llicència sol·licitada, s’acreditarà una tarifa mínima de 93,84 euros. 
 

Epígraf setè. Caducitat 

Les llicències a les quals fa referència la present ordenança caducaran:  
 
1. Als sis mesos d’haver-se obtingut, si en aquest termini l'establiment no ha estat obert al públic, 

sempre que no hi hagi una justificació acreditada davant l’Ajuntament. 
 

Si després d’haver-se iniciat l’activitat, l’establiment romangués tancat mes de sis mesos consecutius, 
sempre que no hi hagi una justificació acreditada davant l’Ajuntament. En el cas que el sol·licitant 
formuli desistiment amb anterioritat a la concessió de la llicència, o bé se li hagi denegat, les quotes 
que s’hauran de liquidar seran el 30 per cent de les que es fixen en els diferents apartats anteriors, 
sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament. 
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Article 7.- 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. 
 
Article 8.- Règim de 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 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. 
 
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. 
 
Article 9.- 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 pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Montmeló el 26 

d'octubre de 2021, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i continuarà vigent mentre no se n’acordi 
la modificació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 
Vist i plau 
L’alcalde,        La secretària, 
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