ORDENANÇA FISCAL NÚM 2.17.- TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS

Article 1r. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 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 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 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 58 de l’esmentat RDLeg 2/2004.
Article 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, que tendeix a unificar 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 referit a l’autorització
ambiental integrada, la llicència ambiental i la comunicació ambiental d’acord amb la
Llei 20/2009 de 4 de desembre de Prevenció i Control ambiental d’Activitats de la
Generalitat de Catalunya, en relació a 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) Trasllat de local de l’activitat exercida , encara que continuï el mateix titular.
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:
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 3er. Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat que hom pretén
desenvolupar o, si s’escau, que es desenvolupi en qualsevol establiment industrial o mercantil.
Article 4rt. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 42 i 43 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 els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Base imposable.
Constitueix la base imposable de la present taxa el cost unitari del servei de què es tracti, que
caldrà satisfer una sola vegada.
Article 6è. Quota tributària.
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per cada llicència que
hagi d’expedir-se.
2. A aquest efecte s’aplicaran les següents tarifes:
i.
ii.
iii.

Comunicació ambiental.........................................150€
Autorització ambiental o llicència ambiental .......300€.
Quan es tracti de la modificació substancial de la llicència o
autorització ambiental..........................................200€

Article 7è. Exempcions i bonificacions.
a) Pels canvis de titularitat s’exigirà el 50% de la quota .
b) En els casos en que es tramiti una ampliació d’una activitat existent o variació
d’aquesta en un establiment ja autoritzat, s’aplicarà una bonificació del 50 % de la
quota.
c) Fora d’aquest supòsits reflectits en els apartats anteriors no hi haurà més bonificacions
ni exempcions.
Article 8è. 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 ambiental o de la comunicació

ambiental o la recepció al registre general d’entrada de l’Ajuntament de la petició de
l’informe preceptiu sobre l’autorització ambiental.
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.
4. L’atorgament de la pertinent llicència d’obertura no eximeix als interessats d’obtenir
les altres autoritzacions i llicències que demani per a cada activitat la legislació vigent.
Article 9è. Declaració.
1. Amb caràcter previ a l’obertura i posada en funcionament de qualsevol establiment o
l’exercici de l’activitat, la persona interessada haurà d’instar la preceptiva certificació
de compatibilitat urbanística per mitjà d’escrit presentat en el registre d’entrada
d’aquest Ajuntament.
2. Una vegada expedida la certificació de compatibilitat urbanística, o transcorregut el
termini perquè hagi segut emesa, d’acord amb la normativa vigent, Les persones
interessades en l’obtenció d’una llicència d’obertura d’establiment industrial o
mercantil presentaran, en el Registre General, la sol·licitud corresponent, on
especificaran l’activitat o activitats que es realitzaran en el local, i la documentació
tècnica i administrativa que sigui necessària.
3. Si després d’haver estat formulada la sol·licitud de llicència d’obertura es variava o
s’ampliava l’activitat que es desenvolupa en l’establiment, o s’alteraven les condicions
projectades per aquest establiment, o bé s’ampliava el local previst inicialment,
aquestes modificacions s’hauran de notificar a l’administració amb el mateix detall i el
mateix abast que s’exigeixen en la declaració prevista en el número anterior.
4. Així mateix hauran de comunicar-se per escrit els canvis de titularitat, sense la qual
cosa quedaran ambdós subjectes a totes les responsabilitats que es deriven per al
titular.
Article 10è. Liquidació i ingrés.
1.- la present taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i haurà de ser ingressada amb caràcter
previ a la presentació de la sol·licitud de llicència, o comunicació i s’adjuntarà a aquesta còpia
del justificant d’haver realitzat l’ingrés.
L’autoliquidació tindrà caràcter de liquidació provisional.

2.- Finalitzada l’activitat municipal i una vegada dictada la resolució que procedeixi sobre
l’autorització ambiental, la llicència ambiental o la comunicació ambiental, es procedirà a
practicar, si és el cas, la liquidació definitiva.
3.-En el cas de denegació, la liquidació provisional es considerarà liquidació definitiva.
Article 11è. 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
General Tributària 58/2003. En atenció al principi non bis in ídem i al d’especialitat prevaldrà
l’aplicació de la Llei 20/2009 de 4 de desembre de Prevenció i Control ambiental d’Activitats
de la Generalitat de Catalunya, quant a la substanciació de procediments sancionadors per
exercici d’activitats o obertura d’establiments sense la preceptiva llicència o autorització o per
incompliment de les obligacions imposades.
Article 12è. Caducitat
Les llicències concedides caducaran sense dret a devolució ni reclamació en els supòsits
següents:
1. Als sis mesos de l’expedició de la llicència , si en tal termini l’establiment no s’hagués
obert al públic no s’hagués iniciat el negoci o començat l’activitat, excepte expressa
sol·licitud de pròrroga resolta favorablement per la Corporació.
2. En el moment què el titular d ela llicència causi baixa per qualsevol motiu en l’impost
d’Activitats Econòmiques o equivalent.
Disposició final.
La present ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província i romandrà vigent fins a la seva modificació o derogació expresses.
Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de la Corporació celebrat en data de 17
d’octubre de 2012 i publicada en el BOP de 1 de desembre de 2012.

