
 
 
 

 

 

 

TAXES 2023 
D’acord amb el que estableix l’article 7 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per l’expedició de 
documents administratius, segons l’estructura de la tarifa següent.  

CONCEPTE Euros  

1-Canvi de nom de llicència d’obres 50,00  

2- a) Certificacions  20,00 

    b) Certificats d’antiguitat i legalitat  30,00 

3-Informes urbanístics 40,00 

4- a) Informes policials 40,00 

5-Pròrroga de Llicència d’obres 50,00 

    b) Informe policial + fotografies 50,00 

    c) Informe policial + croquis 60,00 

    d) Informe policial + fotografies + croquis 80,00 

6-Expedició Llicència  modificació de parcel·lació ó de divisió horitzontal 57 

7-Compulsa i legalització de signatures, cada full  1,00 

8- a) Fotocòpies o còpia digital i impressions, cada full 

                                                                 A-4                                                               

                                                                 A-3  

      B) Còpia de projectes (mínim) 

 

0,10 

0,20 

20,00 



 
 
 

 

 

9-Informació prèvia sobre l’impost de l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, aplicable a transferències projectades, havent d’aportar 
el sol·licitant les dades necessàries  

6,40 

10- Comunicat prèvia a la primera ocupació 100 

11- Altres Llicències o autoritzacions 57 

12- Document de prescripció d’acció de restauració de la realitat física 
alterada: 0’5 % del pressupost resultant de l’aplicació del barem del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, amb el ben entès que, aquest import mai serà 
superior al valor real i efectiu de la construcció, la instal·lació o l'obra, amb 
un mínim de 100 euros. 

 

13- Drets de participació a processos selectius 

        - Grup A1 i A2  

        - Grup B  

        - Grup C1 i C2  

        - Grup AP  

 

21,00 

16,50 

12,50 

8,50 

14- Informe vinculant de viabilitat d’avant projecte d’obra de més de 500 
metres quadrats 

342,70 

 

D’acord amb el que estableix l’article 11 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la   Taxa per recollida, 
transport i tractament d’escombraries i altres residus municipals, la quota tributària és la següent:  

CONCEPTE Euros  

1-Emissió de duplicat de targeta d’usuari de la deixalleria  10,50  

 

D’acord amb el que estableix l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la   Taxa per la presentació  de 
serveis relacionats amb els animals de companyia i per concessió de llicències per la 
tinença d’animals potencialment perillosos, la quota tributària és la següent.   
 



 
 
 

 

 

CONCEPTE  Euros 

1-Concessió de llicència per tinença d'animals potencialment perillosos.  35,00 

2-Renovació Llicència per tinença d’animals potencialment perillosos  12,00 

3-Modificació Llicència per tinença d’animals potencialment perillosos  12,00 

4-Recollida de l’animal de la via pública amb activació de l’empresa 
especialitzada 

 90,00 

5-Recollida de l’animal de la via pública sense activació de l’empresa 
especialitzada 

 37,00 

6-Activació de l’empresa especialitzada sense recollida de l’animal  50 

- Estades sanitàries al centre de recollida, a partir del segon dia (cost/dia)  6 

- Identificació d’animals mitjançant microxip al registre AIAC  55 

- Identificació d’animals mitjançant microxip al registre Anicom  21 

- Renovació de la placa del Cens municipal  2 

- Desparasitació obligatòria a Protectora de Granollers  25 

-Lliurament d’un gos de raça considerada potencialment perillosa (APAG)   400 

- Lliurament d'un gos  350 

- Lliurament d'un gat cadell  75 

- Lliurament d'un gat adult  200 

 

D’acord amb el que estableix l’article 6 de la Ordenança Fiscal reguladora 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 , la quota tributària és la següent.   



 
 
 

 

 

 CONCEPTE  Euros 

1 Informe urbanístic de compatibilitat amb el planejament urbanístic 20 

2 Consulta prèvia de classificació d’activitats. 20 

3 Comunicació d’inici amb Certificat Tècnic (s/ Llei 18/2020) 225 

4 Comunicació d’inici amb Projecte i Certificat Tècnic (s/ Llei 18/2020) 262,50 

5 Llicència o Permís d’Obertura Municipal (activitats subjectes a REPAR i Llei 3/2010) 1.500 

6 Comunicació Prèvia Ambiental (Annex III Llei 20/2009) 1.500 

7 Llicència Ambiental Municipal (Annex II Llei 20/2009) 2.500 

8 
Comunicació Prèvia d’activitats en establiments fixos subjectes al RRPAR  i no 
subjectes a Permís d’Obertura Municipal. 

1.500 

9 Comunicació Prèvia d’activitats en establiments no permanents desmuntables 100 

10 Comunicació Prèvia d’espectacles o activitats recreatives extraordinàries 15 

11 Tramitació de títol habilitant per noves activitats, canvis substancials, o acumulació de 
canvis no substancials de més de 10.000 m2.  

45.000 

12 Control inicial, periòdic o de comprovació en àmbits de competència municipal. (*) 

13 Informe Previ de la DGPEIS en matèria d’incendis 100 

14 Comunicació Prèvia de canvi no substancial d’una activitat. (**) 

15 Comunicació Prèvia de canvi de nom d’una activitat. 50 

16 Comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatges d’ús turístic 50 

17 Activitats temporals pròpies de la via pública realitzades en propietat privada. (***) 

18 
Activitats no contemplades a l’ordenança reguladora de la intervenció administrativa 
municipal en les activitats ni en els epígrafs anteriors. 

2.500 



 
 
 

 

 

 (*) - 50% de la taxa d’una nova autorització. 

(**) – 30% de la taxa d’una nova autorització. 

(***) - El mateix que si es fes en la via pública, segons l’ordenança fiscal corresponent. 

 

 

 

 


