Ordenances fiscals 2017
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.01 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ SOBRE LES ACTIVITATS I ELS
ESPECTACLES PÚBLICS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Disposicions generals
ARTICLE 1
A l’empara d’allò previst als articles 133.2 i 142 de la Constitució, article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; articles 89 i 90 de la Llei
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, articles
del 20 al 27 i 57 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que
disposen els articles del 15 a 19 d’aquest mateix text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per a la prestació del servei d’intervenció sobre les activitats i els
espectacles públics de l’Hospitalet de Llobregat.

Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i espectacles públics
que es desenvolupin o realitzin en aquest terme municipal, s’ajusten a l’ordenament
jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en les activitats i
espectacles públics conferides als ajuntaments per l’article 84 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 a la prevenció i control de les activitats i espectacles públics i que s’especifiquen a
les quotes tributàries contingudes a l’article 6 d’aquesta ordenança fiscal.

Obligació de contribuir
ARTICLE 3
1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada en la data de
presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte
passiu ho fa expressament.
2. En les intervencions municipals iniciades d’ofici o a instància de persona diferent
al subjecte passiu, la taxa es meritarà en la data en què es dicti la resolució
d’incoació del corresponent procediment.
3. En altres supòsits d’intervenció municipal diferents als anteriors, la taxa es meritarà
quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que constitueix el fet imposable.
4. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la seva
resolució denegatòria, ni la concessió condicionada a la modificació del projecte
presentat, ni la caducitat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se
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li hagi concedit la llicència o, s’hagi presentat la comunicació prèvia o declaració
responsable.
5. En les activitats sotmeses al règim de llicència, si el desistiment es formulés abans
de la concessió de la llicència, la quota de la taxa per a la prestació del servei de
la intervenció respectiva quedarà reduïda al 20 per cent de la que li correspondria
si s’hagués dictat la resolució. El contribuent tindrà dret a la devolució de la
quantitat que sobrepassi l’esmentat 20 per cent de la quota que correspongui
ingressar.

Subjecte passiu
ARTICLE 4
1.

2.

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
de la instal·lació que fonamenti la intervenció de l’Administració municipal,
assenyalada en el fet imposable.
Si un cop presentada la instància que fonamenta la intervenció municipal es
realitza la substitució de la persona titular de l’activitat esmentada, de forma
acreditada, el nou subjecte passiu quedarà subrogat en la tramitació de
l’expedient d’intervenció municipal respectiu, des del moment de la sol·licitud de la
substitució davant l’Ajuntament. Això, sempre que l’esmentada sol·licitud de
substitució es produeixi abans de dictar-se la resolució de l’expedient.

Responsables
ARTICLE 5
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques i les entitats regulades a
l’article 35.4 de la Llei general tributària, determinades com a tals a la Llei general
tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs
municipals.

Quotes
ARTICLE 6
S’estableixen les tarifes per a la prestació dels serveis de cada règim o procediment
d’intervenció i tramitació municipal següents:

Codi

Fet imposable

Quota

Llicència municipal tipus A.
01

Activitats sotmeses a Llicència municipal ambiental o qualsevol
altra llicència prevista a la legislació, de competència municipal,
que incorpori un tràmit d’informació pública i audiència veïnal; en
tots aquells aspectes que no siguin incompatibles amb aquest

2.01 Taxa per a la prestació del servei d’intervenció sobre les activitats i els espectacles públics de
l’Hospitalet de Llobregat
Pàgina 2

Ordenances fiscals 2017
règim.

02

Activitats recollides en el annex I del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives, sotmeses a llicència municipal d’establiments
oberts al públic.
Llicència municipal tipus B

03

Activitats sotmeses a llicència municipal quan no incorpori un
tràmit d’informació pública i audiència veïnal.

04-1
04-2
04-3
04-4
04-5
05

Espectacles públics i activitats recreatives 1 unitat
en
establiments
no
permanents de 2 a 10 unitats
desmuntables, excepte espectacles de circ. de 11 a 20 unitats
(**)
a partir de 21 unitats
Espectacles de circ.
Espectacles públics o activitats recreatives de caràcter
extraordinari i espectacles públics o activitats recreatives en espais
que no disposin de llicència, excepte espectacles de circ.
Comunicació prèvia

06

07
08

09

10

11
12

13

Activitats recollides en el annex I del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives, sotmeses al règim de comunicació prèvia.
Centres de culte
Actuacions en directe en els establiments recollits en el annex I del
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives
Activitats i espectacles públics sotmesos al règim de comunicació
prèvia a l’Ajuntament per qualsevol normativa d’acord amb l’annex
C de l’Ordenança d’intervenció conjunta sobre les activitats o els
espectacles públics de L’Hospitalet de Llobregat i tots aquells
sotmesos al règim de comunicació prèvia davant l’Ajuntament per
qualsevol altra normativa, no incloses en els apartats anteriors.
Declaració responsable
Activitats i espectacles públics indicats a l’annex D de l’ Ordenança
d’intervenció conjunta sobre les activitats o els espectacles públics
de L’Hospitalet de Llobregat, excepte habitatges d’ús turístic, i tots
aquells sotmesos a declaració responsable davant l’Ajuntament per
qualsevol altra normativa.
Habitatges d’ús turístic
Aparcaments privats d’ús particular fins a 100m2
Modificacions no substancials dels títols habilitants
Modificacions no substancials amb efectes sobre la salut, seguretat
de les persones o el medi ambient en activitats o els espectacles

2.695,01 €

3.393,99 €

2.020,40 €
293,56 €
220,17 €/ unitat
176,13 €/ unitat
146,78 €/ unitat
1.370,98 €
1.819,98 €

1.250,57 €
1.250,57 €
1.250,57 €

1.150,14 €

557,24 €
286,07 €
286,07 €

75%*
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14

15
16

17

18

19
20

21
22
23

públics
Modificacions no substancials sense efectes sobre la salut,
seguretat de les persones o el medi ambient en activitats o els
espectacles públics
Controls i Informes tècnics
Control inicial dels serveis tècnics municipals previst per resolució
municipal per la qual es concedeix la llicència.
Tramitació del control periòdic corresponent a les llicències
municipals tipus A de l’Ordenança d’intervenció conjunta sobre les
activitats o els espectacles públics de L’Hospitalet de Llobregat
Tramitació del control periòdic corresponent a les llicències
municipals tipus B de l’Ordenança d’intervenció conjunta sobre les
activitats o els espectacles públics de L’Hospitalet de Llobregat
Tramitació del Control preventiu d’incendis d’activitats incloses en
els Annexos I i II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i
seguretat en matèria d' incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis
Informes tècnics a sol·licitud de l’interessat
Visites de control realitzades per tècnics municipals a sol·licitud del
titular de l’activitat
Altres serveis de l’administració
Canvi de titularitat per transmissió de llicències i dels efectes de les
comunicacions prèvies o declaracions responsables
Emissió de certificats
Tramitació del procediment de revisió de llicències municipals

50%*

439,07 €
789,62 €
567,91 €

195,35 €
292,50 €
401,80 €

101,05 €
198,93 €
392,87 €

* Sobre la quota corresponent a una nova instal·lació.
** Per atracció o caseta.

Exempcions
ARTICLE 7
Seran exempts del pagament de la taxa que es merita en la prestació dels serveis de
tots els règims d’intervenció municipal:
1. L’Estat, les comunitats autònomes, les entitats locals i també els organismes
autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les
comunitats autònomes i de les entitats locals.
2. Els subjectes passius contribuents als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut
de convenis internacionals.

Bonificacions
ARTICLE 8
1. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de les quotes relacionades a l’article 6
de la present ordenança relatives als controls periòdics (codis 15 i 16) aquelles
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2.

3.

4.

5.

6.

empreses que disposin del certificat del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la
Unió Europea.
Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de les quotes relacionades a l’article 6
de la present ordenança relatives als canvis de titularitat i tramitació de noves
activitats sotmeses al règim de declaració responsable o comunicació prèvia
aquelles persones que acreditin trobar-se inscrites per un període mínim
ininterromput de sis mesos al Servei d’Ocupació de Catalunya o d’altres Serveis
d’Ocupació de l’Estat. En cas de persones jurídiques, es podran acollir a aquesta
bonificació sempre i quan tots el seus accionistes, socis, cooperativistes o d’altres
d’igual naturalesa es trobin inscrits per un període mínim ininterromput de sis
mesos al Servei d’Ocupació de Catalunya o d’altres Serveis d’Ocupació de l’Estat.
Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota relacionada a l’article 6 de la
present ordenança les activitats subjectes a la intervenció municipal que s’exercitin
en els locals gestionats per “La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.
(S.P.M.)”.
Gaudiran d’una bonificació del 89 per cent de la quota relacionada a l’article 6 de la
present ordenança :
a) Les activitats i instal·lacions subjectes a la intervenció municipal que
s’exercitin directament per entitats sense ànim de lucre incloses al Registre
Municipal d’Entitats d’Interès Municipal.
b) Les activitats i instal·lacions que s’exercitin en els locals que utilitzin les
entitats incloses en el Registre Municipal d’Entitats d’Interès Municipal o els
organismes públics, sigui qui sigui el titular d’aquestes activitats i
instal·lacions, sempre que aquestes activitats i instal·lacions estiguin dirigides
i/o dedicades als membres o a les persones associades de les esmentades
entitats.
c) 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.
d) La instal·lació, l’explotació i/o el manteniment d’infraestructures d’interès
públic municipal en terrenys públics que realitzin les entitats públiques. Es
consideraran activitats d’interès públic municipal les dedicades a aparcaments
i/ o al manteniment o reparació de vehicles, i/o dipòsit o emmagatzematge de
materials per a infraestructures del ferrocarril metropolità.
El sol·licitant haurà de formular la sol·licitud de benefici fiscal al presentar
l’autoliquidació corresponent aplicant-hi, amb caràcter provisional la bonificació
que, segons el seu parer, hi escaigui, comunicant a l’Ajuntament els fets que
justifiquen aquest benefici fiscal.
En el supòsit que poguessin correspondre a una mateixa activitat o espectacle
públic dues o més bonificacions de les previstes en aquest article, únicament serà
d’aplicació la que representi una major minoració de la quota, sense que en cap
cas no pugui acumular-se més d’una bonificació per una mateixa activitat o
espectacle públic.
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Legalitzacions
ARTICLE 9
1. En aquells casos en què l'Ajuntament hagi constatat el funcionament d'activitats o
espectacles públics sense disposar del títol habilitant corresponent, s’incrementaran
les quotes relacionades a l’article 6 de la present ordenança en un import addicional
de 301,36 €.
2. En aquells casos en què hagi constatat el funcionament d’activitats o espectacles
públics amb títol habilitant sense haver comunicat el canvi de titularitat
s’incrementarà la quota relacionada a l’article 6 de la present ordenança en
102,00€.

Normes de gestió
ARTICLE 10
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn per
sol·licitud del subjecte passiu.
Els subjectes passius presentaran l'imprès de l’autoliquidació degudament emplenat
juntament amb la sol·licitud de llicència, amb la comunicació prèvia o amb la
declaració responsable de forma que no es tramitarà l’expedient sense que s’hagi
efectuat l’ingrés.
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que
la notificarà al subjecte passiu, pel seu pagament.
3. Una vegada dictada la resolució municipal o, en els supòsits d’activitats
comunicades i declaracions responsables, una vegada verificada la seva
conformitat amb la normativa aplicable, es comprovarà l’autoliquidació efectuada i
si s’escau, es practicarà una liquidació complementària que serà notificada a
l’obligat tributari que correspongui.

Infraccions i sancions
ARTICLE 11
Pel que respecta a las infraccions i sancions tributàries que, en relació amb la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs
municipals.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’Ordenança
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal municipal 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.
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Disposició final
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de 20 de desembre de
2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la
seva modificació o derogació.
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