TAXEES 202
20
D’acord am
mb el que estableix
e
l’arrticle 7 de l’’Ordenança Fiscal regula
adora de la Taxa per l’e
expedició de
e
documentts administraatius, segonss l’estructuraa de la tarifa següent.
CONCEPTEE

Euroos

1‐Canvi dee nom de llicèència d’obre
es

50,000

2‐ a) Certifficacions

20,000

b) Certifficats d’antigguitat i legalittat

30,000

3‐Informess urbanísticss

40,000

4‐ a) Inform
mes policialss

40,000

b) Inform
me policial + fotografies

50,000

c) Inform
me policial + croquis

60,000

d) Inform
me policial + fotografies + croquis

80,000

5‐Expedició Llicència modificació
m
de
d parcel∙lacció ó de divissió horitzonta
al

57

6‐Compulssa i legalitzacció de signatures, cada fuull

1,00

7‐ a) Fotoccòpies o còpia digital i im
mpressions, ccada full
A‐4

0,10

A‐3

0,20

B) Còpiia de projecttes (mínim)

108

8‐Informacció prèvia so
obre l’imposst de l’increm
ment del valor dels terrenys
de naturaalesa urbanaa, aplicable a transferrències projectades, havent
d’aportar eel sol∙licitantt les dades necessàries

6,40

9‐ Comuniicat prèvia a la primera ocupació
o

100

10‐ Altres Llicències o autoritzacions

57

11‐ Docum
ment de preescripció d’a
acció de resttauració de la realitat física
f
alterada: 0’5 % del pressupost resultant dee l’aplicació
ó del barem
m del
Col∙legi d’A
Arquitectes de Catalunyya, amb el been entès que
e, aquest im
mport
mai serà ssuperior al valor
v
real i efectiu de la construcció, la instal∙lacció o
l'obra, amb un mínim de
d 100 euros.
12‐ Drets d
d’examen
‐ Grup
p A1 i A2

21

‐ Grup
pB

16,500

‐ Grup
p C1 i C2

12,500

‐ Grup
p AP

8,50

13‐ Inform
me vinculant de viabilitatt d’avant proojecte d’obraa de més de
e 500
metres quadrats

342,770

D’acord am
mb el que esstableix la Ta
arifa IX de CCol∙locació de
e pancartes de l’Ordenaança general reguladoraa
dels preuss públics, la quota
q
tributa
aria és la seggüent.
CONCEPTEE

Euroos

1‐Per penjjar pancarta

53,600

D’acord amb el que estableix
e
l’article 11 de l’Ordenançça Fiscal reguladora de la Taxa per
p recollidaa,
transport i tractamentt d’escombraries i altress residus municipals, la quota
q
tributàària és la següent:
CONCEPTEE
1‐Emissió de duplicat de
d targeta d’’usuari de la deixalleria

Euros
10,500

D’acord am
mb el que estableix
e
l’arrticle 5 de l’O
Ordenança Fiscal
F
reguladora de la Taxa
i per
per la preesentació de serveis relacionats amb els animals de companyia
c
concessió de llicèncie
es per la tin
nença d’anim
mals potenccialment perrillosos, la qquota
tributària és la següen
nt.

CONCEPTEE

Euros

1‐Concessió de llicènciia per tinença d'animals potencialme
ent perillososs.

355

2‐Renovacció Llicència per
p tinença d’animals
d
pootencialmentt perillosos

122

3‐Modificaació Llicènciaa per tinença
a d’animals ppotencialmen
nt perillosos

122

4‐Recollidaa de l’anim
mal de la via públicaa amb activvació de l’’empresa 800
especialitzzada
5‐Recollidaa de l’anim
mal de la via
v pública sense activació de l’’empresa 377
especialitzzada
6‐Activació
ó de l’empreesa especialittzada sense rrecollida de l’animal

255

‐ Estades ssanitàries al centre
c
de recollida, a parrtir del segon
n dia (cost/dia)

6

‐ Identificaació d’animals mitjançantt microxip all registre AIA
AC

555

‐ Identificaació d’animals mitjançantt microxip all registre Aniicom

200

‐ Renovació de la placaa del Cens municipal

2

‐ Desparassitació obligaatòria a Prote
ectora de Gr anollers

200

‐ Lliuramen
nt d'un gos

3550

‐ Lliuramen
nt d'un gat cadell
c

755

‐ Lliuramen
nt d'un gat adult
a

2330

D’acord am
mb el que esstableix l’article 6 de la O
Ordenança Fisscal regulado
ora de la Taxxa per la prestació dels
serveis d’intervenció administrati
a
va en l’activvitat dels ciuttadans i les empreses
e
a ttravés del so
otmetiment
municació prè
èvia o declarració respon
nsable i pels controls possteriors a l’in
nici de les
a prèvia lliicència, com
activitats , la quota triibutària és la
a següent.

CONCEPTE

Euros
E

1

Inforrme urbanísttic de compa
atibilitat ambb el planejam
ment urbanísttic

20
2

2

Conssulta prèvia de
d classificacció d’activitatts.

20
2

3

Declaaració Respo
onsable d’Activitat Innòc ua (s/ Llei 16
6/2015)

225
2

4

Comunicació Prèèvia d’Activita
at de Baix Ri sc (s/ Llei 16
6/2015)

262,50
2

5

Llicència o Permíís d’Obertura
a Municipal ((activitats su
ubjectes a RE
EPAR i Llei 3//2010)

1.500
1

6

Comunicació Prèèvia Ambienttal (Annex III Llei 20/2009
9)

1.500
1

7

Llicència Ambien
ntal Municipa
al (Annex II LLlei 20/2009))

2.500
2

8

ats en establliments fixoss subjectes al RRPAR i noo
Comunicació Prèèvia d’activita
subjeectes a Perm
mís d’Oberturra Municipal .

1.500
1

9

Comunicació Prèèvia d’activita
ats en establliments no permanents desmuntable
d
es

100
1

10

Comunicació Prèèvia d’espectacles o activvitats recreattives extraordinàries

15
1

11

mitació de pro
ocediment d’activitats
d
exxercides en locals
l
tancatts o recintes amb una
Tram
45.000
4
supeerfície de més de 10.000 m2, o de llurr modificació
ó substanciall.

12

Conttrol inicial, peeriòdic o de comprovacióó en àmbits de
d competèn
ncia municippal.

(*)

13

Inforrme Previ de la DGPEIS en matèria d’ incendis

100
1

14

Comunicació Prèèvia de canvi no substanccial d’una acttivitat.

(**)

15

Comunicació Prèèvia de canvi de nom d’unna activitat.

50
5

16

Comunicació prèèvia d’inici d’activitats d’hhabitatges d’’ús turístic

50
5

17

Activvitats temporals pròpies de la via púbblica realitzades en propiietat privadaa.

(***)

18

Activvitats no contemplades a l’ordenançaa reguladora de la intervenció adminnistrativa
municipal en les activitats ni en els epígraafs anteriors.

2.500
2

(*) ‐ 50% de la taaxa d’una novva autoritzacció.
(**) – 30% de la taxa
t
d’una nova autoritzzació.
(***)) ‐ El mateix que si es fess en la via púública, segons l’ordenança fiscal correesponent.

