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Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 

 
 
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 

1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l'activitat projectada 
amb el planejament urbanístic 69,57
2. Tramitació del procediment de consulta prèvia 61,98
3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d'activitats exercides en 
locals tancats o recintes, o de llur modificació substancial 744,79
4.Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d'activitats amb 
incidència ambiental 297,92
5. Tramitació del procediment per activitats innòcues (procediment ROAS) 288,36
6. Tramitació del procediment de llicència d'obertura d'establiments o de llur 
modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en 
locals o recintes tancats i de llicència per l'organització d'espectacles i activitats 
recreatives 297,92
7. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions previstes al 
Decret 112/2010 de 21 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i 
activitats recreatives 165,28
8. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal 361,55
9. Tramitació del procediment de revisió de llicència d'obertura d'establiments per dur a 
terme espectacles públics i activitats recreatives 148,75
10. Procediment de control inicial de l'obertura d'establiments sotmesos a llicència 
municipal per dur a terme espectacles públics o activitats recreatives, quan el control el 
duen a terme tècnics municipals. 148,75
11. Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència ambiental 
municipal quan el control el duen a t erme tècnics municipals 361,55
12. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència per la 
normativa d'espectacles públics i activitats recreatives, quan el control el duen a terme 
tècnics municipals 148,75
13. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència ambiental 
municipal quan el control el duen a terme tècnics municipal 361,55
14. 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) 148,75
15. Procediment de comprovació de la comunicació de canvis no substancials amb 
incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a llicència ambiental i 
procediment de comprovació de modificacions d'activitats sotmeses al règim de 
comunicació ambiental 74,38
16. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació a l'obertura o posada 
en funcionament de l'establiment o les activitats regulada per normativa sectorial 
distinta de l'esmentada en els apartats anteriors, o de la tramitació de procediment de 
llicències municipals per activitats dutes a terme en establiments oberts al públic 
distinta de l'esmentada en els apartats anteriors. 258,25
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