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Article 1r. Fonament i naturalesa
1.-D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LBRL), i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al
19 i 57 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la intervenció administrativa
de les activitats i instal·lacions dels ciutadans i les empreses, a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls
periòdics i les revisions periòdiques.
2.- Aquesta taxa aplicarà, segons s’escaigui, el marc normatiu següent:
-

La present Ordenança fiscal.
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA).
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives (LEPAR).
Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives (REPAR).
Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
Ordenança municipal reguladora dels règims d’intervenció administrativa de les activitats i
instal·lacions, de 2016.
Normativa sectorial de comunicació prèvia i declaració responsable que regula les activitats, i
restant normativa aplicable.

Article 2n. Fet imposable
1.-Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com jurídica i administrativa,
que tendeix a verificar i comprovar si els establiments, instal·lacions o activitats, subjectes o no a
l’Impost sobre Activitats Econòmiques, que es desenvolupin o realitzin en aquest terme municipal de
Vilafranca del Penedès s’ajusten a l’ordenament jurídic vigent i als requeriments tècnics, urbanístics i
ambientals exigibles, 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 LBRL, per la LPCAA, pel REPAR, per la
normativa reguladora de les activitats innòcues i de baix risc, així com per la resta de normativa general
o sectorial i les ordenances municipals que confereixin l’esmentada potestat.
Aquesta activitat verificarà, especialment, que es reuneixen les condicions exigides en el següent marc
normatiu:
a) Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
b) Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives (LEPAR).
c) Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives (REPAR).
d) Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.
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e)

Decret 50/2005, que desplega la llei 4/2004 i modifica el decret 220/2001 de gestió de les
dejeccions ramaderes.
f) Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
g) Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
h) Les Ordenances municipals que siguin d’aplicació.
i) Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
j) Ordenança municipal reguladora dels règims d’intervenció administrativa de les activitats i
instal·lacions, de 2016.
k) Qualsevol altra normativa sectorial que desenvolupi, modifiqui o afecti a les anteriors, o que
sigui d’aplicació en aquesta matèria.
2.- En concret, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis previstos a les tarifes que
conté l’article 5 d’aquesta Ordenança fiscal, i en general l’activitat municipal desenvolupada en la
tramitació de:
a) Llicències ambientals i règims de comunicació prèvia d’activitats sotmeses a aquest règim per la
normativa ambiental d’aplicació.
b) Llicències i règims de comunicació prèvia sotmeses a aquest règim per la normativa
d’espectacles públics i d’activitats recreatives.
c) Tramitació que correspon al municipi de les sol·licituds d’autorització ambiental que resol
definitivament la Generalitat de Catalunya.
d) Comunicacions comercials que s’hagin de presentar a l’Ajuntament d’acord amb el Decret llei
1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials.
e) Règims de comunicació prèvia així com les declaracions responsables de les activitats de baix
risc i innòcues regulades en la llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica.
f) Control posterior d’activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia per la normativa
ambiental d’aplicació.
g) Control posterior d’activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia per la normativa
d’espectacles públics i activitats recreatives.
h) Control posterior d’activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia o declaració responsable
segons la llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l’activitat i segons el Pla anual
d’inspeccions.
i) Modificacions i ampliacions, substancials o no, de les activitats.
j) Els canvis de titularitat de l’establiment.
k) Legalització de les activitats existents.
l) Revisió d’ofici, i revisió periòdica o control regular de les activitats.
m) Emissió d’informes o certificats de compatibilitat amb el planejament urbanístic.
n) La variació i/o ampliació de les condicions de l’establiment o instal·lació que exigeixin qualsevol
intervenció municipal de revisió o verificació.
o) Les llicències, comunicacions prèvies o declaracions responsables i les revisions de les
instal·lacions de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions radioelèctriques.
p) Les llicències, comunicacions prèvies o declaracions responsables i les revisions de les activitats
sotmeses a normativa sectorial especifica.
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q) La realització d’inspeccions addicionals de comprovació i control a càrrec de tècnics municipals
o per empreses degudament acreditades.
3.- S’entendrà per establiment industrial, mercantil, comercial, de serveis o professional qualsevol
emplaçament, estigui o no obert al públic, que:
-

Es destini a l’exercici d’alguna activitat empresarial, fabril, artesana, de la construcció,
comercial, de prestació de serveis, o professional, estigui o no sotmesa a l'impost sobre
activitats econòmiques.

-

Encara que aquelles activitats no es desenvolupin directament a l’establiment, que els serveixin
d’ajut o complement o que hi tinguin relació de manera que els proporcionin beneficis o profits
com, per exemple, seus socials, agències, delegacions o sucursals d’entitats jurídiques,
escriptoris, oficines, despatxos, estudis, domicilis comercials o mercantils, i altres llocs
assimilables als anteriors.

4.- Aquest Ajuntament fa una especial reserva de la facultat que li atorguen les disposicions legals
vigents de denegar i, si s’escau, revocar les llicències i títols habilitants a aquells establiments que no
reuneixin les condicions que exigeix la LPCAA, la LEPAR, el REPAR i la restant normativa sectorial i de
desenvolupament, amb independència del pagament de les taxes regulades per la present Ordenança.
5.- Les llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables cessaran en la seva vigència amb
l’extinció dels seus efectes, amb caràcter automàtic i sense necessitat de notificació a l’interessat ni de
cap altre tràmit ulterior, en qualsevol dels següents supòsits:
-

-

Als sis mesos de la concessió de la llicència o presentació de comunicació prèvia, o declaració
responsable, prorrogables fins a 2 anys per causa justificada, si durant aquest termini no
s’hagués obert al públic.
Si després d’haver començat l’activitat l’establiment resta tancat més de sis mesos
consecutius o el titular de la llicència o comunicació prèvia causa baixa a l’impost sobre
Activitats Econòmiques per cessament en l’exercici de l’activitat.

Quan el tancament sigui temporal, per causa de la interrupció normal o de temporada de les activitats
de la indústria o del comerç en qüestió i en recomençar subsisteixin sense variació les que van servir de
base per a la liquidació inicial de la taxa, així com la titularitat de la indústria o el comerç, el termini per a
determinar la caducitat serà d’un any.
6.- No està subjecte a pagament de taxa l’inici d’activitats que es desenvolupin sense local, oficina o
establiment.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària que, siguin o no titulars de
l’activitat que hom pretén desenvolupar o, si escau, que es desenvolupi en qualsevol establiment
industrial o mercantil, sol·licitin la prestació dels serveis, els provoquin o en l'interès de les quals redundi
la tramitació administrativa subjecta a la taxa.
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Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant mes de sis mesos de cada any natural, estaran
obligats a designar un representat amb domicili en el territori i a comunicar la seva designació a
l’Ajuntament.

Article 4t. Responsables
La responsabilitat solidària o subsidiària d’altres persones físiques, jurídiques o entitats de les
obligacions tributàries dels deutors principals s’exigirà en els supòsits establerts als articles 35 i següents
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i de conformitat amb el procediment establert
a la mateixa, atenent les especificacions regulades a l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic d’aquest Ajuntament.
La derivació de responsabilitat requereix que, previ audiència de l’interessat, es dicti un acte
administratiu en els termes previstos a la Llei general Tributària.

Article 5è. Quota tributària
1.- Serà la que resulti d’aplicar les següents tarifes generals a les activitats sotmeses als règims
d’autorització, de llicència i comunicació prèvia de la LPCAA i del REPAR, així com a les activitats
innòcues i de baix risc regulades per la llei 16/2015 i per les ordenances municipals d’aplicació:
EUR
1A) Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el
planejament urbanístic i certificats tècnics .

200

1B) Tramitació dels aspectes de competència municipal d’una autorització ambiental
(LPCAA)

2.500

1C) Tramitació de procediment, o de llur modificació substancial, de llicència ambiental municipal
(LCPAA) d’activitats:
C1.- Amb una superfície de fins a 300 m2
2.600
C2.- Amb una superfície de 301 a 500
3.000
C3.- Amb una superfície de més 500 a 1.000 m2
3.500
C4.- Amb una superfície de més de 1.000 m2
4.600
1D) Tramitació del procediment, o de llur modificació substancial, de comprovació de comunicació
prèvia d’activitats amb incidència ambiental, PACAA:
D1.- Amb una superfície de fins a 300 m2
1.500
D2.- Amb una superfície de 301 a 500 m2
1.900
D3.- Amb una superfície de més de 500 m2
2.400
1E) Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments, o de llur modificació substancial,
per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives, amb inclusió de bars musicals, discoteques
i establiments musicals. La tarifa és:
- Fins 300 m2 de superfície construïda
3.500
- Més de 300 m2 de superfície construïda
5.000
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1F) Tramitació del procediment de comunicació prèvia, o de llur modificació substancial, per dur a
terme espectacles públics i activitats recreatives, incloent cinemes i establiments musicals. La tarifa és:
- Fins 300m2 de superfície construïda
3.000
- Més de 300 m2 de superfície construïda
4.500
1G) Tramitació del procediment de llicència per l’organització d’espectacles i activitats recreatives de
caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol).
- Entitats vilafranquines inscrites i sense afany de lucre
0
- Empreses i persones privades
1.000
1H) Procediments de comunicació prèvia restauració
H1.-Tramitació del procediment de comunicació prèvia i canvis substancials
d’activitats de restauració (menjar i/o begudes) fins a 250 m2 construïts i fins 250
persones d’aforament (no inclou bars o establiments amb ambientació musical)
2.400
H2.-Tramitació del procediment de comunicació prèvia i canvis substancials
d’activitats de restauració (menjar i/o begudes) de 251 a 500 m2 construïts i de 251
fins a 500 persones d’aforament (no inclou bars o establiments amb ambientació
musical)
3.700
1 I) Tramitació del procediment de comunicació prèvia d’obertura dels establiments de l’annex II de la
Llei 16/2015 de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa:
- Amb una superfície de fins a 300 m2
1.300
-.Amb una superfície de 301 a 550 m2
1.600
- Amb una superfície de més de 550 m2
2.100
1J) Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura dels establiments de l’annex I
de la Llei 16/2015 de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa:
- Amb una superfície de fins a 120 m2
550
- Amb una superfície de més de 120 m2
700

2.- Activitats específiques amb tarifa diferenciada:
EUR
2A) Activitats de telefonia mòbil regulades en la llei 9/2014 Llei de telecomunicacions la taxa a aplicar serà
la següent:
- Pla de desplegament
3.000
- Declaració responsable del pla de desplegament
700
- Declaració responsable instal·lació antena de telefonia mòbil
1.700
- Regim comunicat instal·lació antena de telefonia mòbil
4.900
- Altres règims de comunicació relacionats amb la telefonia mòbil
1.600
2B) Activitats comercials amb independència del tràmit administratiu, si l’establiment supera els 750 m2
de superfície, la taxa a aplicar serà la següent:
- Superfícies de 751 a 1.300 m2
3.500
- Superfícies de 1.301 a 2.500 m2
4.700
- Superfícies de més de 2.500 m2
8.000
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2C) Activitats de magatzem amb independència del tràmit administratiu, si el magatzem supera
m2 de superfície, la taxa a aplicar serà la següent:
- Superfícies de 501 a 750 m2
- Superfícies de 751 a 1.500 m2
- Superfícies de 1.501 a 5.000 m2
- Superfícies de més de 5.000 m2

els 500
1.300
2.600
4.900
6.000

2D) Activitats d’aparcament en soterrani amb independència del tràmit administratiu, si l’aparcament
supera els 750 m2 de superfície, la taxa a aplicar serà la següent:
- Superfícies de 751 a 1.500 m2
3.000
- Superfícies de 1.501 a 2.500 m2
5.000
- Superfícies de 2.501 a 5.000 m2
8.000
- Superfícies de més de 5.000 m2
11.000
2E) Tramitació del procediment de comunicació per a la legalització dels habitatges d’ús
turístic, quantitat fixa per habitatge
300
En cas d’informe negatiu per part del Serveis Tècnics Municipals per no poder exercir d’habitatge d’ús
turístic es podrà recuperar un 50% de la taxa abonada prèvia sol·licitud
2F) Tramitació de llicència o règim de comunicació dels centres de culte segons Llei 16/2009:
- Centres de culte sotmesos a llicència segon normativa sectorial
- Centres de culte sotmesos al règim de comunicació segons normativa sectorial

1.600
900

3.- Procediments de comprovació i inspecció:
(Nota: el control inicial previ a l’inici de les activitats subjectes a llicència, una primera comprovació
tècnica municipal, si es considera necessària, relativa a activitats subjectes a comunicació ambiental,
no ambiental o declaració responsable, i l’informe municipal d’incendis quan calgui, no se subjecten a
taxa independent, i ja s’inclouen en les tarifes dels apartats 1 i 2 d’aquest article)
EUR
3A) Inspeccions segons pla d’inspeccions.
a) Tramitació del procediment de comprovació (inspeccions) de les comunicacions prèvies
i canvis substancials de les activitats de sotmeses a Llei de PCAA i LEPAR
b) Tramitació del procediment de comprovació (inspeccions) de les comunicacions prèvies
i canvis substancials de les activitats de restauració
c) Procediment de comprovació de les comunicacions prèvies d’espectacles públics o
d’activitats recreatives de caràcter extraordinari
d) Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia per l’obertura
d’establiments de l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa
e) Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura d’establiments de
l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa

300
200
250

150
100

3B) Controls periòdics.
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a) Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmès a llicència per la
normativa d’espectacles públics i activitats recreatives
b) Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmès a llicència per la
normativa ambiental

250

3D) Inspeccions com a conseqüència de molèsties veïnals o risc per les persones o el medi
ambient
a) Per cada hora diürna d’inspecció
b) Per cada hora nocturna i festiva d’inspecció

120
230

350

Les segones visites d’inspecció realitzades en l’activitat als efectes de comprovar els requeriments
establerts en la primera inspecció tindran un recàrrec sobre el preu de la inspecció d’un 20% del cost de
la taxa corresponent.
El procediment d’inspecció com a conseqüència de molèsties veïnals resten expressament obligades al
pagament de les taxes especificades en aquest apartat, els titulars dels establiments o denunciants en els
que per les seves actuacions o conducta, o per negligència, obligui a l’ajuntament a més d’una visita de
comprovació.
4.- Canvis de nom o titularitat i altres:
EUR
Tramitació d’un expedient de canvi de nom o titularitat en activitats d’annexos II
(comunicació) i I (declaració responsable)de la Llei 16/2915, de 21 de juliol, o altres tràmits
no previstos expressament com canvis no substancials d’activitats o de comunicacions o
declaracions
Tramitació d’un expedient de canvi de nom o titularitat en activitats en tota la resta de
supòsits
Tramitació d’un expedient de canvi de nom o titularitat si la persona adquirent és
emprenedora i usuària del programa Reempresa de l’Ajuntament de Vilafranca, prèvia
emissió d’un informe en aquest sentit del Servei de Promoció Econòmica

300

450

50
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Tindran quota zero les tramitacions de canvis de nom o titularitat d’una activitat que disposa de la
corresponent llicencia, o hagi presentat correctament la comunicació prèvia o declaració responsable, en
les que concorri algun dels supòsits següents:
a) El canvi de denominació social en la titularitat d’un establiment que no comporti variació de socis,
sempre que es mantingui la mateixa activitat.
b) El canvi de socis d’una societat sempre que es mantinguin la mateixa denominació social, el tipus
de societat i l’activitat desenvolupada.
c) Els canvis de denominació social que no comportin canvi de CIF.
En aquests casos cal donar compte a l’ajuntament amb la finalitat de modificar els registres
corresponents.
d) Els canvis en Societats Civils Particulars (SCP) obligades per llei a modificar la seva forma jurídica i/o
NIF per a continuar l’activitat mercantil.
e) Els canvis de nom durant el tràmit d’atorgament de la llicència, sempre que la tramitació no
excedeixi de sis mesos per causa imputable a l’interessat, si concorren algun dels dos supòsits
següents:
- El sol·licitant de la llicència sigui persona física i constitueix una societat, a la qual el sol·licitant inicial
està integrat com a soci, per continuar la tramitació, sempre que no es produeixin modificacions en
les instal·lacions respecte al projecte inicial.
- El sol·licitant de la llicència sigui persona jurídica i extingeix la seva personalitat jurídica per liquidació
i dissolució de la mateixa i un dels socis continua la tramitació, sempre que no es produeixin
modificacions en les instal·lacions respecte al projecte inicial.

5.- Activitats en local compartit:
Instal·lació d’altres d’activitats en locals on ja és desenvolupa una activitat econòmica que disposi de la
corresponent llicència o hagi presentat la corresponent comunicació prèvia o declaració responsable.
a)

Les noves activitats que s’incorporin en el local meritaran les quotes següents:
•

Si les noves activitats s’enquadren dins del mateix annex de classificació que l’activitat
inicial, per cada nova activitat 200,00 Euros.

•

Si les noves activitats no s’enquadren dins del mateix annex de classificació que l’activitat
inicial, correspondrà la taxa fixada en el present article en funció de la classificació de cada
nova activitat.

b) Tramitació conjunta de dues o més noves llicències, comunicacions prèvies o declaracions
responsables en un local compartit:
•

Si les noves activitats s’enquadren dins del mateix annex, cada activitat a desenvolupar
en el local satisfarà el 50% de la quota prevista en el present article en funció de la seva
classificació.
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•

Si les noves activitats no s’enquadren dins del mateix annex:
- L’activitat amb més incidència ambiental satisfarà el 100% de la quota prevista en el
present article en funció de la seva classificació.
- La resta d’activitats del local compartit satisfaran el 50% de la quota prevista en el
present article en funció de la seva classificació.

6.- Modificacions a l’expedient durant la seva tramitació:
Si després d’haver estat formulada la sol·licitud de llicència o presentada la comunicació prèvia es varia o
s’amplia l’activitat a desenvolupar a l’establiment, s’alteren les condicions projectades per a aquest
establiment o bé s’amplia el local previst inicialment, aquestes modificacions s’hauran de notificar a
l'Administració municipal amb el mateix detall i el mateix abast que s’exigeixen en la declaració del
procediment original, als efectes de procedir a la corresponent liquidació complementaria si s’escau, i
tramitar la corresponent modificació de l’expedient.
En els supòsits que dins d’un mateix procediment per a l’atorgament de llicència o adaptació de
l’activitat a la normativa aplicable, que encara no hagi estat completament finalitzat, s’incorporin altres
circumstàncies sobrevingudes o complementàries (com ara, canvis de titularitat o modificacions en
l’activitat que no comportin nou projecte), s’hauran de notificar a l'Administració municipal amb el
mateix detall i el mateix abast que s’exigeixen en la declaració del procediment original per tramitar la
corresponent modificació de l’expedient, sense que es practiqui cap liquidació complementària.
7.- El pagament de les taxes fixades en la present Ordenança no comporta, en cap cas, la concessió de la
llicència, ni la validesa de la comunicació prèvia ni de la declaració responsable efectuada.
8.- Les taxes especificades en el present article corresponen a la gestió administrativa que es duu a
terme amb la documentació presentada pel titular o emprenedor en els registres municipals, ja sigui a
l’oficina de l’OAC o del servei de llicències, així com la presentada per mitjà de plataformes telemàtiques
o electròniques, tant pròpies com aquelles a les que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s’adhereixi.

Article 6è. Bonificacions i exempcions
1.- S’apliquen les bonificacions i exempcions següents:
(Entitats sense afany lucratiu, cooperatives, centres de culte i interès públic)
a) En els supòsits d’intervenció administrativa en locals o establiments d’associacions, fundacions i altres
entitats sense finalitat lucrativa, inscrites en el registre municipal d’entitats de l’Ajuntament de
Vilafranca, si es tracta d’activitats estatutàries de l’entitat adreçades als seus membres o associats, o a la
ciutadania en general, s’aplicarà una bonificació de la taxa del 90 per 100. La bonificació no afecta
entitats inscrites en el registre que siguin empreses, ni tampoc les activitats de caràcter comercial o de
restauració (bars, restaurants o similars) que es portin a terme dins d’aquests locals.
Tenen bonificació del 90 per 100 també les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així
com les societats agràries de transformació.
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b) Gaudeixen de la mateixa bonificació del 90 per 100 les activitats i instal·lacions de centres de culte, els
titulars dels quals siguin entitats religioses que figurin inscrites en el Registre d’Entitats religioses que
estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa i el Reial decret
142/1981, de 9 de gener, que estableix l’Organització i funcionament del Registre d’Entitats religioses o,
normes que els substitueixin.

c)L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès bonificarà fins un 95 % de la quota tributària als subjectes
passius en el cas d’activitats que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació, que justifiquin tal
declaració.
Es podran considerar d’especial interès o utilitat municipal, entre altres supòsits les activitats
econòmiques que:
- S’executin en terrenys qualificats urbanísticament com a equipaments, o en edificis catalogats
d’acord amb el planejament urbanístic.
- S’executin per iniciativa pública o per entitats sense ànim de lucre, i siguin fruit d’un conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’entitat, en el que l’Ajuntament de
Vilafranca hi sigui part activa.
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà, per delegació del Ple municipal, a la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
La graduació de la bonificació es farà entre el 0 % i el 95 % per la Junta Local de Govern d’acord amb la
valoració concreta de les circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de
l’ocupació, tenint en compte l’oportunitat i els interessos de la ciutat i de la població.
En qualsevol cas, la graduació de la bonificació tindrà en compte el volum de població que es beneficiï
de l’obra o instal·lació de què es tracti, i/o d’altres criteris d’interès municipal específic que hi concorri i
que es vulgui aplicar a aquell cas concret.
Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar per escrit, aportant els informes corresponents que justifiquin
el percentatge de bonificació sol·licitat, i que s’hauran d’ajustar als que preveu aquesta ordenança.
(Fets extraordinaris i trasllats provisionals i definitius)
d) Si la intervenció administrativa subjecta a la taxa deriva d’un esdeveniment extraordinari de força
major que afecti una activitat o instal·lació preexistent a Vilafranca i degudament legalitzada, com ara
enderrocament forçós, esfondrament accidental, incendi o desnonament per causes no imputables al
titular, inundacions, expropiació forçosa, o canvi de titular per transmissió “mortis causa” o jubilació
entre pares i fills, cònjuge o parella de fet formalitzada, s’aplicarà un benefici fiscal consistent en
l’exempció de la taxa.
e) En els casos de trasllat provisional, fins a divuit mesos com a màxim, per obres o reformes
d’importància en l’emplaçament preexistent legalitzat, resta exempta la taxa corresponent a la
legalització de l’establiment emprat provisionalment.
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f) Si es trasllada un establiment o local dins del terme de Vilafranca del Penedès, i sempre que la
superfície del nou establiment o local no sigui inferior en més d’un 15% de l’anterior, s’aplica una
bonificació sobre la taxa del 50 per 100.
(Persones en atur, increment de plantilla, joves emprenedors)
g) Si el titular de l’activitat s’ha trobat inscrit com aturat forçós durant almenys vuit mesos dins del
període dels dotze mesos anteriors a la petició de llicència, comunicació o declaració, la taxa per nova
activitat o canvi de nom s’eximeix; es bonifica el 50 per 100 si el titular de l’activitat s’ha trobat inscrit
com aturat forçós durant almenys quatre mesos dins del període dels set mesos anteriors a la petició o
comunicació, o si les persones afectades han capitalitzat les seves prestacions públiques de desocupació
durant els tres mesos anteriors a la petició, comunicació o declaració. Tractant-se de menors de 35 anys
que iniciïn per primer cop en els darrers tres anys una activitat que merita la taxa a Vilafranca, la
bonificació serà del 50 per 100. En tots els supòsits d’aquesta lletra f), si la titularitat de l’activitat
correspon a més d’una persona, o a una societat, cal que les situacions previstes concorrin en més de la
meitat dels titulars o socis de la societat.
h) Si s’amplien les activitats o instal·lacions, i en motiu de l’ampliació s’incrementa la plantilla de
personal amb contracte per temps indefinit, s’apliquen les bonificacions següents:
Supòsit
-Increment fins el 10% o més de 2 treballadors
-Increment més de 10% o més de 3 treballadors....
-Increment més de 20% o més de 6 treballadors....
-Increment més de 30% o més de 10 treballadors...

Bonificació
......

20%
30%
40%
50%

A efectes comparatius, es tindrà en compte la plantilla existent sis mesos abans de la petició de llicència,
comunicació o declaració i l’existent sis mesos després de la concessió de la llicència o de la presentació
de la declaració o comunicació.
Cal que almenys el 55 per 100 de les noves persones treballadores siguin residents a Vilafranca del
Penedès i el 80% a la comarca de l’Alt Penedès.
i) La taxa es bonifica un 50 per 100 en cas de creació o instal·lació de noves activitats que suposin la
creació 50 o més nous llocs de treball degudament justificats, sempre que almenys el 55 per 100 de les
noves persones treballadores siguin residents a Vilafranca del Penedès i el 80% a la comarca de l’Alt
Penedès.
El compliment del requisit de les contractacions a que es refereix aquest apartat requereix:
•
•

La contractació del nombre de persones indicat subjectes a règim general de la Seguretat
Social i el manteniment de les contractacions per un període mínim de dos anys
ininterromputs.
Quan es tracti d’activitats de temporada que no es mantenen obertes tot l’any però es
realitzen de manera continuada dos o més anys consecutius, el càlcul del nombre de
contractacions s’haurà de fer en còmput anual de tal manera que la suma dels dies de
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•

contracte de la totalitat de persones contractades en la temporada sigui superior a 1.095
dies.
En el cas de cooperatives els requisits laborals s’entendran independentment del regim
escollit de la Seguretat Social.

Quan es tracta d’empreses de nova creació que en el moment d’autoliquidar la taxa no poden disposar
de justificació respecte a la creació de nous llocs de treball, caldrà que presentin instància sol·licitant un
termini d’un any per presentar la corresponent documentació. El reconeixement del dret a la bonificació
dintre d’aquest període comportarà el dret a la devolució de les quantitats ingressades per la bonificació
no aplicada al moment de realitzar l’ingrés.
(despatxos professionals i equipaments públics)
j) Es troben no subjectes a la taxa els establiments o despatxos on es portin a terme exclusivament
activitats professionals, si la superfície no supera els 125 m2 i l’activitat no tenen més de dos
treballadors per compte aliè.
k) No es troben subjectes a la taxa els establiments destinats a activitats educatives, sanitàries, socials o
culturals en què els titulars siguin Administracions públiques o fundacions o entitats sense ànim de lucre
declarades d’utilitat pública.
(millores en el medi i innovació)
l) Es bonifica amb un 75 per 100 la taxa per la legalització d’instal·lacions específiques que comportin
millores substancials de les condicions ambientals de l’entorn laboral o que minimitzin significativament
l’impacte ambiental de l’activitat o instal·lació.
m) S’aplica la bonificació del 50 per 100 de la taxa en el cas d’empreses que disposin del certificat del
sistema d’eco gestió i eco auditoria de la Unió Europea (EMAS) i/o del programa d’Acords Voluntaris de
l’Oficina Catalana se Canvi Climàtic.
n) Gaudiran de bonificació de fins al 50% de les quotes establertes en les Tarifes els establiments que
incorporin instal·lacions d’estalvi energètic i/o la utilització d’energies alternatives que no vinguin
imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable.
Les condicions i requisits per a la concessió d’aquestes bonificacions s’establiran per l’Ajuntament, a
proposta dels serveis tècnics municipals. En concret, la incorporació de mesures d’estalvi energètic
comportarà els percentatges de bonificació següents:
•
•
•

Instal·lació de sistemes de disminució del consum d’aigua (difusors en les aixetes, cisternes de
doble cos i reaprofitament de les aigües brutes): fins a 15%.
Instal·lació de sistemes d’escalfament d’aigua per plaques solars: 15%.
Altres sistemes d’estalvi energètic fins a 20%.

No s’aplicarà aquesta bonificació per estalvi energètic en aquells edificis de nova construcció en els que
sigui d’obligat compliment l’aplicació de mesures d’estalvi energètic i d’aigua, així com la instal·lació de
plaques solars segons regulen les ordenances corresponents.
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o) Per a activitats innovadores que s’instal·lin a Vilafranca que acreditin haver inscrit una o diverses
patents o models d’utilitat durant l’any anterior a la petició de llicència, comunicació o declaració,
sempre que aquestes innovacions s’apliquin efectivament en l’establiment que es legalitza, es bonifica la
taxa un 50% si es tracta d’una patent o model, un 75% si són dues patents o models i opera l’exempció
total quan es tracti de tres o més patents o models.
2.- L’aplicació dels beneficis fiscals regulats en aquest article està condicionada a que el titular de
l’activitat que demana la corresponent bonificació no tingui cap deute pendent amb l’Ajuntament per
tributs o altres ingressos de dret públic o privat.
3.- L’incompliment dels requisits o d’alguna de les justificacions indicades en els números anteriors
comportarà la revocació de l’exempció o de la bonificació, i la reclamació de la taxa corresponent amb
un increment del 10%.

Article 7è. Meritació
1.- La taxa es merita 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 d’autorització o de llicència corresponent, o de la comunicació o declaració que correspongui,
que no es tramitaran si no es justifica el pagament de la mateixa en règim d’autoliquidació.
La manca d’ingrés de la taxa comporta que no es tingui per sol·licitada l’autorització o llicència, ni per
realitzada cap comunicació o declaració responsable de l’activitat o instal·lació; també comporta que si
l’activitat comença es considera clandestina i sense títol habilitant a tots els efectes.
2.- Quan l’obertura s’hagi realitzat sense haver obtingut la llicència o presentat la comunicació prèvia o
declaració corresponent, la taxa es meritarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que porti a
determinar si l’establiment reuneix o no les condicions exigibles, amb independència de l'inici de
l’expedient de clausura de l‘activitat per no disposar de títol habilitant o d’altres actuacions
sancionadores.
3.- Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, aquesta no quedarà extingida per la denegació de la
llicència sol·licitada o per la seva concessió supeditada a la modificació de les condicions de l’establiment
o del projecte presentat, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la
llicència o s’hagi portat a terme la comunicació o deeclaració responsable.
En cas de desistiment previ a la concessió de la llicència, o abans de transcórrer quinze dies des de la
comunicació prèvia o declaració responsable, les quotes finals a pagar seran el 30 per 100 de les
previstes en cada cas en aquesta Ordenança. En el supòsit de denegació la taxa a satisfer serà del 50 per
100.

Article 8è. Declaració, Autoliquidació 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 a les oficines municipals la instància, comunicació o
declaració que iniciï l’actuació o l’expedient es presentarà també l’autoliquidació de la taxa, per a la qual
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cosa existiran serveis d’autoliquidació assistida. L’import s’haurà de satisfer abans de l’inici de la
tramitació de l’expedient, segons les quotes i regles contingudes als articles 5 i 6 de la present
Ordenança per al càlcul de la quota tributària.
2.- Si és aplicable i es demana alguna de les bonificacions o exempcions previstes a l’article 6, caldrà
presentar la documentació justificativa corresponent, la qual podrà ser revisada en tot moment . Si es
considera que el benefici fiscal no és aplicable, es comunicarà prèvia audiència a les persones
interessades, emetent-se si escau la liquidació corresponent. Tanmateix, si s’invoquen els beneficis
fiscals previstos en les lletres c), l), n) o o) de l’article 6.1 caldrà ingressar la taxa segons les tarifes
aplicables generals, i si el benefici fiscal és posteriorment reconegut administrativament es procedirà a la
devolució adient, sense meritació d’interessos si no han transcorregut més de sis mesos des de la
petició.
3.- En els supòsits en què no es realitzi i presenti autoliquidació, una vegada nascuda l’obligació de
contribuir es practicarà la liquidació corresponent per part de l'Administració segons les tarifes previstes
en aquesta Ordenança incrementades en un 40 per 100 , amb independència de l'inici de l’expedient de
clausura de l‘activitat per no disposar de títol habilitant o d’altres actuacions sancionadores, i de
l’aplicació dels recàrrecs, interessos i sancions adients. En aquests supòsits de liquidació per manca de
presentació d’autoliquidació no es podran invocar ni s’aplicaran tampoc les exempcions i bonificacions
que preveu l’article 6è.

Article 9è. Infraccions i sancions
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, s’ajustarà a l'establert a
l'Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació, i a la Llei general tributària.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de .........., començarà a regir el
dia 1 de gener de 2017. El seu període de vigència es mantindrà fins que se n’esdevinguin la modificació
o la derogació expresses.

Diligència
Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en sessió
celebrada el dia 20 de desembre de 2016 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
28 de desembre de 2016.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. i P.
L’ALCALDE

EL SECRETARI

Pere Regull Riba

Eduard Marcó i Alberti
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