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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIA
D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS

Article 1. Fonament i naturalesa
1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que
es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
llicència d'obertura d'establiments, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la
qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada Llei.
2. Amb l’efecte d’aquesta Ordenança, es consideraran locals les edificacions o instal·lacions i les
superfícies, cobertes o sense cobrir, obertes o tancades al públic, que s’utilitzin per a qualsevol
activitat industrial o comercial. Tindran, per tant, caire de locals o establiments independents els
següents:
a) Els que estiguin en carrers, camins o parets contigües, sense pas entre elles.
b) Els situats en un mateix edifici o edificis contigus que tinguin portes diferents per al servei del
públic i es trobin dividits en qualsevol forma perceptible, encara que amb el titular de l’establiment
es comuniquin interiorment.
c) Els departaments o les seccions d’un local únic, quan tot i estar dividits en forma perceptible,
puguin ésser fàcilment aïllats i s’hi exerceixin activitats diferents.
Els pisos d’un edifici, tant si tenen comunicació interior com no, llevat de si s’hi exerceix la mateixa
activitat per un sol titular.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que
tendeix a verificar si els establiments industrials i mercantils reuneixen les condicions de
tranquil·litat, sanitat i salubritat i qualsevol de les altres exigides per les corresponents ordenances
i reglaments municipals o generals per al seu funcionament normal, com a pressupòsit necessari i
previ perquè aquest Ajuntament atorgui la llicència d'obertura a què es refereix l'article 22 del
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
2. A aquest efecte, es considerarà obertura:
a) La primera instal·lació de l'establiment per començar les seves activitats.
b) La variació o ampliació de l'activitat duta a terme en l'establiment, encara que el titular sigui el
mateix.
c) L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que s'hi realitzi i que afecti les condicions que
s'assenyalen en el número 1 d'aquest article, motiu pel qual s'exigirà una nova verificació
d'aquestes.
d) Els canvis de titularitat o traspassos dels establiments.
3. S'entendrà per establiment industrial o mercantil qualsevol edificació habitable, estigui o no
oberta al públic, que no es destini exclusivament a habitatge i que:
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a) Es destini a l'exercici d'alguna activitat empresarial fabril, artesana, de la construcció, comercial i
de serveis que estigui sotmesa a l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
b) Encara que aquelles activitats no es desenvolupin que els serveixin d'ajut o complement o que
hi tinguin relació de manera que els proporcionin beneficis o profits com, per exemple, seus
socials, agències, delegacions o sucursals d'entitats jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos o
estudis.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, titulars de l'activitat que hom
pretén desenvolupar o, si s'escau, que es desenvolupi en qualsevol establiment industrial o
mercantil.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i abast que
assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà per aplicació de les tarifes següents:
Llicències que s’hagin de sotmetre a allò que disposa la llei 20/09, de 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats:
Llicències incloses en l’annex I
Llicències incloses en l’annex II
Llicències incloses en l’annex III i IV
Activitats innòcues

710,00 €
680,00 €
380,00 €
165,00 €

Totes les despeses derivades de les medicions acústiques i altres comprovacions ambientals
derivades de l’activitat desenvolupada per als qual l’Ajuntament hagi de contractar a una entitat
col·laboradora de l’administració es repercutiran sobre el titular de l’activitat.
2. Quan es produeixi acord denegatori de la llicència, es liquidarà el 100% de la taxa que
correspondria pagar si s'hagués concedit.
3. Fins a la data en què s'adopti l'acord municipal sobre la concessió de la llicència, els interessats
podran renunciar-hi expressament, i, en aquest supòsit, els drets liquidables quedarien reduïts al
20% del que correspondria.
4. Quan es produeixi la caducitat de l'expedient per causa imputable al sol·licitant, es liquidarà el
20% de la taxa que correspondria, segons el tipus de llicència sol·licitada, si s'hagués concedit la
llicència d'obertura.
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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 de llicència d'obertura corresponent si el subjecte passiu la formulava expressament.
2. Quan l'obertura s'hagi realitzat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa
s'acreditarà 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 administratiu que
es pugui instruir per autoritzar l'obertura de l'establiment o decretar el seu tancament en el cas que
aquesta obertura no fos autoritzable.
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la
denegació de la llicència sol·licitada o per la seva concessió supeditada a la modificació de les
condicions de l'establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha
concedit la llicència.
Article 8. Liquidació i ingrés.
Quan ha acabat l'activitat municipal i s'ha dictat la resolució municipal que procedeixi sobre la
llicència d'obertura, es practicarà la liquidació corresponent per la taxa, que es notificarà al
subjecte passiu per al seu ingrés directe a les arques municipals fent servir els mitjans de
pagament i els terminis que fixa el Reglament General de Recaptació.
Article 9. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 183 i següents de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal , la modificació de la qual ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en
sessió celebrada el dia 13 d’octubre de 2014, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació
íntegra al BOP, el seu període de vigència es mantindrà fins que s’aprovin la seva modificació o la
seva derogació expresses.

Signat i rubricat.- L’Alcalde,- Francesc Arasa Pascual.- Davant meu, la Secretària.- Mª Carmen
Alcoverro Beltran.

