c/Antoni Soler i Hospital 7- 9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 937887141 – Fax: 937892079
oac@viladecavalls.cat

EXPEDIENT D’ACTIVITATS ____________________

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA 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 O DECLARACIÓ
RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS.
SOL·LICITANT

Nom i cognoms o raó social

Document identitat/NIF

Carrer, plaça… /

Número/Pis/Porta

Població

Codi Postal

Correu electrònic

Telèfon
Fax

DADES DE LA FINCA ON S’INSTAL·LARÀ L’ACTIVITAT
Emplaçament:
Ús (comercial / industrial/..):

Ref. Cadastral :

ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar una quota fixa en funció del tipus d’activitat i una quota variable en
funció de la superfície on es desenvoluparà l’activitat:
Detall de l’activitat a realitzar:

Import total de la Quota Fixa............................ 1
Import total de la Quota variable (1):
Autorització i Llicències ............... 2
Comunicacions ............................ 3

4,00€

x

=

1,20€

x

=

Import total per metre quadrat descobert........ 4

0,59€

x

=

*Aquesta taxa s’aplicarà fins un màxim de 1.000 m2.
Import de les quotes resultat de sumar les caselles 1, 2 o 3 i 4....5
Procediment de legalització de l’activitat, increment respecte al preu base....6

50%

Exempcions i Bonificacions segons Ordenança les característiques de les quals s’indiquen al dors:
Exempció........ 7
Bonificació........ 8
Import total a ingressar resultat de sumar les caselles 5, 6 i 7 o 8
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter Personal, us informem que les vostres
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Expedients i Procediments Municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Viladecavalls i seran objecte de
tractament per gestionar els expedients amb les finalitats administratives i legals corresponents, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques
i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant-vos al correu oac@viladecavalls.cat o al correu postal, Ajuntament de Viladecavalls (Antoni Soler i Hospital, 7-9) 08232-Viladecavalls

c/Antoni Soler i Hospital 7- 9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 937887141 – Fax: 937892079
oac@viladecavalls.cat

BENEFICIS FISCALS
Article 5. Beneficis fiscals
Exempcions
Sens perjudici de l’obligació de proveir-se de la llicència o permís per desenvolupar l’activitat o de realitzar les comunicacions que obligui la
legislació ambiental són exempts de la taxa:
a) Els trasllats o reobertures ocasionats per esfondraments de la finca, enderroc, incendis, inundacions o altres catàstrofes, així com
també els trasllats motivats per expropiacions per part de l’Administració o per desnonament per sentència judicial l’origen del qual
no sigui la falta de pagament de la renda.
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) L’exercici d’activitats professionals realitzades per persones físiques en immobles sense pública concurrència.
d) Tots aquells esdeveniments de caire festiu on l´Ajuntament en sigui partícip
e) Els canvis de titularitat de l´activitat dins el primer grau de consanguinitat i afinitat.
Bonificacions
1. La quota de la taxa es bonificarà en els supòsits i percentatges següents:
gaudiran d’una bonificació del 60 per cent de la quota:
-

Els canvis de denominació d’una societat que no impliquin una variació dels anteriors titulars de l’activitat.
Els canvis d´emplaçament de l´activitat , que no impliquin un canvi de la titularitat de l´activitat.
La concessió de llicències ambientals o la seva revisió que tingui per objecte autoritzar modificacions que comportin millores
ambientals que no suposin augment de la producció o una millor eficiència productiva.
Entitats sense ànim de lucre.

Moratòria pagament nou emprenedors
A aquelles persones físiques empadronades en el municipi, o jurídiques sempre i quan almenys un dels membres integrats de la societat estigui
empadronat en el municipi, que sigui reconegudes com a nous emprenedors, essent aquells que iniciïn una activitat mercantil, industrial,
comercial o professional, subjecte a permís municipal ambiental i comunicació prèvia amb/o sense incidència ambiental, amb seu social a
Viladecavalls, sempre i quan per part del/els titular/s no s’exerceixi en aquell moment cap altre activitat, se’ls prorrogarà un any el pagament de
la taxa corresponent, transcorregut el qual podrà sol·licitar efectuar el pagament fraccionat.
Aquesta moratòria no eximeix el sol·licitant del tràmit administratiu corresponent per la tramitació de la llicència o comunicació prèvia.

DOCUMENTACIÓ APORTADA

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que l’activitat que es realitzarà es correspondrà exclusivament amb les que es detalla en aquesta instància.

Signatura i data / Firma y fecha

Viladecavalls, a

de

de

D’acord amb la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, el servei responsable realitzarà les consultes de
dades, dels fitxers propietat de l’ Ajuntament de Viladecavalls, que
siguin precises per a la tramitació i resolució de la present
sol·licitud.
De acuerdo con la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, el servicio responsable
realizará las consultas de datos, de los ficheros propiedad del
Ayuntamiento de Viladecavalls, que sean necesarios para la
tramitación y resolución de la presente solicitud

Il·lustríssim /a Sr. /a Alcalde /ssa – President /a de l’ Ajuntament de Viladecavalls

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter Personal, us informem que les vostres
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Expedients i Procediments Municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Viladecavalls i seran objecte de
tractament per gestionar els expedients amb les finalitats administratives i legals corresponents, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques
i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant-vos al correu oac@viladecavalls.cat o al correu postal, Ajuntament de Viladecavalls (Antoni Soler i Hospital, 7-9) 08232-Viladecavalls

c/Antoni Soler i Hospital 7- 9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 937887141 – Fax: 937892079
oac@viladecavalls.cat

TIPUS D’ACTIVITAT – QUOTA FIXA
1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el planejament
urbanístic.
2. Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa, amb estudi de projecte o avantprojecte i emissió
d'informe tècnic municipal
3. Tramitació de sol·licitud d’autorització i avaluació ambiental d’activitats incloses a l’annex I de la Llei 20/2009
(Annex I)

67,36
67,36
190,85

4. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal o de llur modificació substancial d'activitats
exercides en locals tancats o recintes (Annex II):

418,09

5. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d'activitats amb o sense llicència
ambiental exercides en locals tancats o recintes, o de llur modificació substancial (Annex III):
6. [>150m2]Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats per l’obertura o de llur
modificació substancial d’establiments industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats sense
incidència ambiental (Innòcues) i sense espectacles i/o recreativa.
7. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació substancial per dur a
terme espectacles públics i de activitats recreatives en locals o recintes tancats.

154,09

8. 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:
9. Tramitació del procediment de llicència provisional d’establiment obert al públic i d’establiment de règim
especial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives (art. 31.3 llei i 122 Reglament).
10.Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o declaració responsable per l’obertura
d'establiments no subjectes a cap règim d’intervenció específic i llurs ampliacions substancials, modificacions o
canvis d’activitat, i llicència d’establiments o activitat específiques regulada per normativa sectorial distinta de la
esmentada en els apartats anteriors.

32,81
418,09
154,09
418,09

154,09

11. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal:

418,09

12. Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura d’establiments per dur a terme espectacles públics
i activitats recreatives

418,09

13. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència normativa d'espectacles públics i activitats
recreatives, quan el control el duen a terme tècnics municipals
14. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència municipal quan el control el duen a terme
tècnics municipals
15. 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).
16. Procediment de llicència municipal per als espectacles i esdeveniments de gran ocupació i envergadura duts a
terme.
17. Procediment de llicència municipal per als espectacles públic i les activitats recreatives de caràcter
extraordinari ( art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol)
18. Procediment de modificació derivat de canvis no substancial de les activitats i instal·lacions.
19. Procediment de legalització d’activitats. Increment respecte al preu base.
20. Taxa per actuacions d’Avaluació Ambiental de competència de Consell Comarcal.
21. Taxa per a tràmits de canvi de nom

196,12
196,12

139,70
154,09
154,09
130,71
50%
255,47
60,86

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter Personal, us informem que les vostres
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Expedients i Procediments Municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Viladecavalls i seran objecte de
tractament per gestionar els expedients amb les finalitats administratives i legals corresponents, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques
i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant-vos al correu oac@viladecavalls.cat o al correu postal, Ajuntament de Viladecavalls (Antoni Soler i Hospital, 7-9) 08232-Viladecavalls

