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 2 – TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’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

2023
Article 1.- Fonament i naturalesa.
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 i 20.4 i) 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 o  comunicació prèvia, 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 en el terme municipal de Vilafranca del Penedès 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 pels articles 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 del règim d’intervenció de la resta d’activitats, per la resta de normativa 
general o sectorial i per 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 5 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.
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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 fiscal general.

Article 5.- Quota tributària.
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

1.  Activitats amb tarifa no diferenciada:

EUR
1A) Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat 
projectada amb el planejament urbanístic i certificats tècnics .

155 €

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

2.588 €

1C) Tramitació de procediment, o de llur modificació substancial, de 
llicència ambiental municipal (LCPAA) d’activitats:

C1.- Amb una superfície de fins a 500 m2 1.656 €
C2.- Amb una superfície de més de 500 m2 3.105 €
C3.- Amb una superfície de més de 1.000 m2 3.933 €

1D) Tramitació del procediment, o de llur modificació substancial, de 
comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb incidència 
ambiental, LCPCAA: 

D1.- Amb una superfície de fins a 300 m2 1.139 €
D2.- Amb una superfície de més de 300 m2 1.553 €

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 2.795 €
- Més de 300 m2 de superfície construïda 3.933 €

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 2.381 €
- Més de 300 m2 de superfície construïda 3.623 €

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 en el registre municipal i 
sense afany de lucre

0,00 €
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- Empreses i persones privades 1.035 €

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 500 m2 construïts i fins 500 persones d’aforament (no 
inclou bars o establiments amb ambientació musical)

1.915 €

H2.-Tramitació del procediment de comunicació prèvia i canvis 
substancials d’activitats de restauració (menjar i/o begudes)  
de més de 500 m2 construïts i amb aforament superior  500 
persones (no inclou bars o establiments amb ambientació 
musical)

3.105 €

1 I) Tramitació del procediment de comunicació prèvia d’obertura 
dels establiments de l’Annex I de la Llei 18/2020, del 28 de 
desembre, de facilitació de l’activitat econòmica
I.1. Tramitació dels procediments de comprovació formal i 
material de la comunicació d’inici d’una activitat en un 
establiment de la Llei 18/2020, del 28 de desembre de facilitació 
de l’activitat econòmica, que han de presentar comunicació i 
certificat tècnic.

414 €

I.2. Tramitació dels procediments de comprovació formal i 
material de la comunicació d’inici d’una activitat en un 
establiment de la Llei 18/2020, del 28 de desembre de facilitació 
de l’activitat econòmica, que han de presentar comunicació amb 
projecte i certificat tècnics.

963 €

I.3. Tramitació dels procediments de comprovació formal i 
material de la comunicació d’inici d’una activitat en un 
establiment de la Llei 18/2020, del 28 de desembre de facilitació 
de l’activitat econòmica, que han de presentar comunicació amb 
projecte, certificat tècnics i requereixi informe previ d’incendis.

1.397 €

1J) Expedient de modificació no substancial d’establiments o 
activitats

207 €

2.  Activitats específiques amb tarifa diferenciada:

2A) Activitats de telefonia mòbil regulades en la llei 9/2014 Llei de 
telecomunicacions; la taxa a aplicar serà la següent:
- Pla de desplegament 3.105 €
- Declaració responsable del pla de desplegament 725 €
- Declaració responsable instal·lació antena de telefonia mòbil 1.760 €
- Regim comunicat  instal·lació antena de telefonia mòbil 5.175 €
- Altres règims de comunicació  relacionats amb la telefonia mòbil 1.656 €

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 2.795 €
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- Superfícies de 1.301 a 2.500 m2 4.140 €
- Superfícies de més de 2.500 m2 7.607 €

2C) Activitats de magatzem amb independència del tràmit administratiu, 
si el magatzem supera els 500 m2 de superfície, la taxa a aplicar serà la 
següent:

- Superfícies de 501 a 750 m2 1.035 €
- Superfícies de 751 a 1.500 m2 1.915 €
- Superfícies de més de 1.500 m2 4.399 €

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 2.536 €
- Superfícies de més de 1.500 m2 4.502 €

2E) Tramitació del procediment de comunicació per a la 
legalització dels habitatges d’ús turístic, quantitat fixa per 
habitatge 217 €
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 311 €
- Centres de culte sotmesos al règim de comunicació segons 
normativa sectorial 186 €

Article 6.- Beneficis fiscals.
1.- S’apliquen les reduccions i exempcions següents:

a) En els supòsits d’intervenció administrativa en locals, establiments o activitats 
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 reducció de la taxa del 80 per 100. La reducció 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 reducció del 80 per 100 també les cooperatives, llurs unions, federacions i 
confederacions, així com les societats agràries de transformació.

b) 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 bé en casos de canvi de titular per transmissió “mortis causa” o 
jubilació entre pares i fills, cònjuge o parella de fet formalitzada, s’aplicarà l’exempció 
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de la taxa.

c) 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.

d) Si el titular de l’activitat s’ha trobat inscrit com aturat 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 redueix en 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 o comunicació . 

En tots els supòsits d’aquesta lletra d), 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 l’activitat econòmica.

e) 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. 

f) Es troben no subjectes a la taxa les activitats professionals, científiques i tècniques 
(grup M de l’annex de la Llei 18/2020) i les activitats professionals de les Divisions 
69, 70, 71, 73 i 74 del mateix annex de la Llei 18/2020, sempre que en tots els casos 
estiguin subjectes a comunicació prèvia i la superfície no superi els 120 m2.

g) S’estableix una reducció del 95 % de la taxa per als establiments d’enoteca o 
vinoteca, entesos com establiments en els quals l’activitat principal consisteix en el 
servei, subministrament i/o venda minorista de vins, complementada si escau amb 
tapes de productes de qualitat. Es poden servir altres begudes, però com a mínim el 
80% dels productes han de ser vins, preferentment produïts al Penedès. L’activitat 
per operar la reducció ha d’estar subjecta a comunicació prèvia i trobar-se dins del 
Grup 472 de l’Annex de la Llei 18/2020, de 28 de setembre (comerç al detall 
d’aliments, per bé que centrat en vins)

h) No se subjecten a la taxa els establiments destinats a activitats educatives, 
sanitàries, socials o culturals en els quals es prestin aquests serveis directament a la 
ciutadania, sempre que els titulars siguin Administracions públiques o fundacions o 
entitats sense ànim de lucre declarades d’utilitat pública. 

i) S’estableix una reducció del 95 % de la taxa per a les llibreries i les empreses 
culturals, entesos com establiments en els quals l’activitat principal consisteix en la 
provisió de béns i serveis culturals entre la ciutadania. Ha d’estar inclosa en els grups 
476, 591 o 592 de ‘Annex de la Llei 18/2020, de 28 de setembre.

j) La taxa es redueix en un 50 per 100 si la persona que inicia un negoci té una 
discapacitat amb grau igual o superior al 33% oficialment reconeguda, o si és víctima 
de violència de gènere o de terrorisme segons declaració oficial d’acord amb el que 
estableix la normativa vigent. 
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k) La taxa es redueix en un 50 per 100 si l’activitat és del sector comerç i s’instal·la 
en un local comercial tancat de la vila, si aquest local porta més de dos anys sense 
activitat.

l) L’aplicació de les reduccions regulades en aquest apartat està condicionada a que el 
titular de l’activitat que demana la corresponent reducció no tingui cap deute pendent 
amb l’Ajuntament per tributs o altres ingressos de dret públic o privat. 

m) L’incompliment dels requisits o d’alguna de les justificacions indicades en els 
números anteriors comportarà la revocació de l’exempció o de la reducció, i la 
reclamació de la taxa corresponent amb un increment del 10%.

2.- Les reduccions i exempcions de la taxa municipal que recull aquest precepte i que 
siguin procedents al cas concret  les aplicarà el subjecte passiu en el moment de 
practicar l’autoliquidació, acreditant l’interessat  que compleix els requisits establerts 
per tenir dret a obtenir-la, per a la qual cosa haurà de presentar la documentació 
justificació adient que s’estableixi. L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar les 
activitats de comprovació i inspecció que estimi oportunes per tal comprovar el dret a 
l’obtenció del benefici fiscal.

3.- El pagament de les taxes fixades en la present Ordenança no comporta, en cap 
cas, la concessió de la llicència, ni la validesa de les comunicacions d’inici d’activitat 
econòmica efectuades.

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 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 podrà considerar clandestina i sense títol 
habilitant a tots els efectes. 

2.- Quan l’obertura o inici de l’activitat 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. En aquest cas la taxa serà liquidada per l’Administració, 
que la notificarà al subjecte passiu per al seu pagament, amb aplicació de les tarifes 
resultant de l’article 5, incrementades en un 40 per 100, i sense possibilitat 
d’aplicació de cap dels beneficis tributaris previstos a l’article 6. 

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 de la persona o entitat sol•licitant després que se li ha 
concedit la llicència o s’hagi portat a terme la comunicació o declaració responsable. 
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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 40 per 100 de les previstes en cada cas en aquesta Ordenança. En el 
supòsit de denegació la taxa a satisfer serà del 60 per 100.

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 o a la comunicació 
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 Final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del primer de gener del 2023. El 
seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o 
derogació expresses.
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