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ORDENANÇA FISCAL NUM. 7 
 

REGULADORA DE LA TAXA PER LLICENCIA D'OBERTURA D'ES TABLIMENTS 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l'empara del que disposen els articles 57 i 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, aquest Ajuntament aprova les taxes per  a la 
tramitació del procediment d’obertura d’establiments d’activitats innòcues sotmesos al 
règim de declaració responsable de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.  
 

Article 2. Fet imposable  
 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i administrativa, 
desenvolupada amb motiu de l’obertura d’establiments industrials i comercials o la 
revisió de les seves instal·lacions, que tendeix a verificar si aquests reuneixen les 
condicions requerides per al seu funcionament, com a pressupòsit necessari orientat a 
la tramitació, la revisió o la comprovació dels documents a presentar a l’Administració 
municipal quan l’exercici de l’activitat estigui sotmès a l’obligació de presentar una 
comunicació o una declaració responsable.  
Així mateix constitueixen el fet imposable d’aquesta Ordenança les actuacions i 
activitats administratives realitzades d’ofici, que tenen per objecte comprovar, 
supervisar o recollir la informació adient sobre l’adequació a normativa de les obres i 
instal·lacions dels establiments industrials, comercials i de serveis, per raons de 
seguretat, salubritat, urbanístiques i de compliment de la resta de normativa sectorial 
que els sigui d’aplicació. 
 
2. Constituiran el fet imposable als efectes d'aquesta Ordenança els casos següents:  

a) La primera instal·lació d'establiments.  
b) Les modificacions o ampliacions d’activitats en relació a allò que està 
autoritzat. 
c) Els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci. 
d) Per adequació d’activitats amb o sense llicència prèvia. 
 

Article 3. Subjecte passiu  
 

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'art. 35.4 de la Llei general 
tributària que estan obligades com a titulars d’establiments en els quals es produeix 
algun dels fets esmentats en l’article anterior. 

 
2. En el supòsit d'haver obert l'establiment sense haver efectuat la pertinent 
comunicació o la presentació de la declaració responsable, es constitueix en subjecte 
passiu d'aquesta taxa la persona física o jurídica que desenvolupi l'activitat.  
3. Seran responsables de les obligacions tributàries d’aquesta ordenança les persones 
físiques o jurídiques a que es refereixen els articles 42 i 43 de la Llei general tributària. 
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Article 4t. Responsables 
 

 1.  Respondran  solidàriament de les obligacions tributàries  del subjecte  passiu  
les persones físiques i 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  els supòsits  i  amb l'abast que assenyala l'article 40  de  
la  Llei General Tributària. 

 
Article 5. Quota tributària  
 

1. Constitueix la base imposable la realització de les activitats pròpies dels establiments 
que es pretenent obrir o traspassar, quantificades d’acord amb la tarifa següent: 
 

Fins a 75 m2  61,96 € 
A partir de 75 m2  0,62 €/m2. 
Per modificació/ampliació 50,15 € 
Per adequació de les activitats 61,96 € 
Transmissió de llicència  61,96 € 

  
2. Quan l’activitat en qüestió, es sol·liciti en sol rústic, de conformitat amb la legislació 
vigent, tindrà una reducció del 75 %, sobre les tarifes anteriors. 
 

Article 6. Meritació de la taxa  
 

1. L’obligació de contribuir neix en el moment d’efectuar-se la comunicació prèvia o 
presentació de la declaració responsable, o en el de la presentació de la documentació 
necessària per realitzar els tràmits esmentats. En cas que no s’efectuï la comunicació, 
l’obligació neix en el moment que es produeixi el requeriment de legalització de 
l’activitat al subjecte passiu. En aquest últim cas, simultàniament al requeriment 
l’Ajuntament podrà, si s’escau, requerir l’autoliquidació de la corresponent taxa, sense 
menyscapte de procedir a la seva liquidació provisional quan sigui exigible.  
2. La comunicació prèvia o la presentació de la declaració responsable hauran de 
formular-se abans de l’obertura i posada en funcionament dels establiments o 
instal·lacions de que es tracti. 
 

Article 7. Tramitació i efectes 
 

1. Per la tramitació dels supòsits sotmesos a comunicació prèvia o declaració 
responsable o per a la tramitació dels altres procediments administratius a que fa 
referència aquesta ordenança els subjectes passius estan obligats prèviament, a 
autoliquidar la taxa corresponent, per a la qual cosa utilitzaran l’imprès establert amb 
aquesta finalitat. 
2. El pagament de les taxes regulades per aquesta ordenança fiscal no suposarà en 
cap cas la legalització de l’exercici de l’activitat. 
3. Fins a la data en què s’adopti l’acord municipal o la resolució de l’alcaldia sobre els 
procediments administratius que regula aquesta ordenança, les persones interessades 
podran renunciar-hi expressament, i llavors els drets liquidables quedarien reduïts al 
20 % del que correspondria, si a la data de la renúncia no s’haguessin emès els 
informes tècnics necessaris per a la resolució de l’expedient. En els casos en què 
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aquests informes ja s’haguessin emès a la data de la renúncia, es liquidarà el 80 % de 
l’import de la taxa que correspongui. 
 

Article 8. Infraccions i sancions  
 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei 
general tributària i la normativa que la desplega 

 

Article 9è. Declaració 
 

 1.  Les  persones  interessades  en  l'obtenció  d'una  llicència d'obertura  
d'establiment  industrial  o  mercantil  presentaran, prèviament,  en el Registre 
General, la sol·licitud corresponent, on  especificaran l'activitat o activitats que es 
realitzaran  en el  local,  i  adjuntaran  el contracte de  lloguer  o  el  títol 
d'adquisició del local,  tot indicant,  en aquest darrer cas i si el  local  no  tingués  
assignat cap  valor  cadastral,  el  preu d'adquisició o, si s'escau, el seu import de 
construcció.   

 2. 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 
municipal amb el mateix detall i el mateix abast que  s'exigeixen en la declaració 
prevista en el número anterior. 

 
Article 10è. Liquidació i ingrés 
 

 1.  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.   

 2.  Quan  el  subjecte passiu sigui  propietari,  usufructuari  o concessionari  de  
l'establiment  i el local no tingui  un  valor cadastral determinat,  hom practicarà 
una liquidació  provisional prenent com a base imposable el valor d'adquisició o, si 
s'escau, l'import de construcció del local esmentat. 

 Després  d'haver  fixat  el valor  cadastral,  es  realitzarà  la liquidació  definitiva  
que correspongui i de la seva quota  se'n deduirà  la  que  s'ha liquidat en 
provisional  i  la  diferència s'ingressarà  a les arques  municipals o,  si  fos  
procedent,  es retornarà   d'ofici  a   l'interessat  l'excés   ingressat   per 
conseqüència de la liquidació provisional. 

 
Disposició final 
 
 Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 13 d’octubre                   
de 2003, començarà a regir el dia 1r. de gener de  2004, i continuarà vigent mentre no 
se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats, restaran vigents. 
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Darrera modificació: BOPT 19-12-2009 
 
Modificada en sessió plenària de data 27 d’octubre de 2011 
 
DILIGÈNCIA: Per a fer constar que la modificació de la present ordenança ha estat aprovada provisionalment en sessió plenària de data 
29 d‘octubre de 2014, no havent-se presentat al·legacions. Publicada íntegrament en el BOPT de data 04/11/2014. 
 
DILIGÈNCIA: Per a fer constar que la modificació de la present ordenança ha estat aprovada provisionalment en sessió plenària de data 
23De novembre de 2015, no havent-se presentat al·legacions. Publicada íntegrament en el BOPT de data 24/11/2015. 

 


