ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA LLICENCIA
D’ACTIVITATS

Redacció actual
ARTICLE 2.- Fet imposable.
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa,
l'actuació municipal de contingut tant tècnic
com administratiu, tendent a l'atorgament de
la llicència municipal d'Activitats, la qual,
sobre la base de la normativa urbanística i
d’activitats, té per objecte comprovar, en els
supòsits assenyalats en l'apartat següent, si
s’adequa al planejament (en particular, pel
que fa a l'ús o destinació dels immobles) i
reuneixen les necessàries condicions
mediambientals i de seguretat els següents
immobles i altres béns:

Redacció proposada
ARTICLE 2.- Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa
l’actuació municipal, de contingut tant tècnic
com administratiu, tendent a l’atorgament de
la llicència municipal d’activitats o la
realització de les activitats administratives de
control en el supòsits en els quals la
exigència de la llicència fora substituïda per
la presentació de la declaració responsable o
comunicació prèvia, per a comprovar o
verificar que s’ajusten a la normativa
urbanística i d’activitats i que s’adeqüen al
planejament i reuneixen les degudes
condicions de tranquil·litat, sanitat, seguretat
i salubritat, així com qualsevol altres exigides
per les corresponents ordenances i
reglaments municipals o d’altres ens públics
que siguen d’aplicació per al seu normal
funcionament, els següents immobles i altres
béns:

a) els locals o establiments destinats a a) els locals o establiments destinats a
activitats empresarials o, quan concorre un activitats empresarials o, quan concorre un
canvi d'ús de l'immoble, de caràcter canvi d'ús de l'immoble, de caràcter
professional.
professional.
b) els locals o establiments que, destinats a
les activitats assenyalades en l'apartat
anterior o a altres diferents, estiguin subjectes
a
particulars
condicionaments
mediambientals i/o de seguretat per raó de la
pública concurrència, caràcter molest,
perillós o altres característiques de l'activitat
o de l'establiment.

b) els locals o establiments que, destinats a
les activitats assenyalades en l'apartat
anterior o a altres diferents, estiguin subjectes
a
particulars
condicionaments
mediambientals i/o de seguretat per raó de la
pública concurrència, caràcter molest,
perillós o altres característiques de l'activitat
o de l'establiment.

c) les instal·lacions, aparells etc. sotmesos a
condicionaments mediambientals i/o de
seguretat no afectes a una activitat subjecta a
la llicència o que són objecte d'autorització
independent. Aquestes instal·lacions i
aparells s'entenen com a activitat a l'efecte
del previst en la present ordenança.

c) les instal·lacions, aparells etc. sotmesos a
condicionaments mediambientals i/o de
seguretat no afectes a una activitat subjecta a
la llicència o que són objecte d'autorització
independent. Aquestes instal·lacions i
aparells s'entenen com a activitat a l'efecte
del previst en la present ordenança.

2..- Són casos de producció del fet imposable 2..- Són casos de producció del fet imposable
els següents:
els següents:
a) Implantació de l'activitat en un local o a) Implantació de l'activitat en un local o
establiment determinat.
establiment determinat.
b) Variació o ampliació de l'activitat b) Variació o ampliació de l'activitat

desenvolupada en un local o establiment.

desenvolupada en un local o establiment.

c) Ampliació del local o establiment, en tot
cas, així com qualsevol modificació de les
condicions d'aquest que determini la
necessitat d'una verificació de les mateixes.

c) Ampliació del local o establiment, en tot
cas, així com qualsevol modificació de les
condicions d'aquest que determini la
necessitat d'una verificació de les mateixes.

d) Represa de l'activitat d'un local o d) Represa de l'activitat d'un local o
establiment que hagués romàs tancat al establiment que hagués romàs tancat al
públic durant més d'un any.
públic durant més d'un any.
i) Canvi de titularitat de l'activitat, en el cas
d'activitats qualificades i, en general, en totes
aquelles en què la normativa vigent impose
una nova comprovació de les condicions
mediambientals i/o de seguretat.

i) Canvi de titularitat de l'activitat, en el cas
d'activitats qualificades i, en general, en totes
aquelles en què la normativa vigent impose
una nova comprovació de les condicions
mediambientals i/o de seguretat.

3.- A l'efecte del previst en aquesta
Ordenança, s'entén per establiment o local
tota edificació habitable que es destini, total
o parcialment, a alguna de les activitats
assenyalades en l'apartat primer, ja siga de
forma directa, ja li serveixca d'auxili o
complement o tingui relació en forma que li
proporcione beneficis o aprofitament, com
per exemple, seus socials, agències,
delegacions,
sucursals,
despatxos,
magatzems, dipòsits etc.

3.- A l'efecte del previst en aquesta
Ordenança, s'entén per establiment o local
tota edificació habitable que es destini, total
o parcialment, a alguna de les activitats
assenyalades en l'apartat primer, ja siga de
forma directa, ja li serveixca d'auxili o
complement o tingui relació en forma que li
proporcione beneficis o aprofitament, com
per exemple, seus socials, agències,
delegacions,
sucursals,
despatxos,
magatzems, dipòsits etc.

4.- El canvi de titularitat, quan no concórrega
cap dels supòsit previstos en l'apartat segon
de present article, determinarà el pagament
de la taxa prevista en l'epígraf 11 de l'article
5, per tramitació administrativa de la nova
llicència.

4.- El canvi de titularitat, quan no concórrega
cap dels supòsit previstos en l'apartat segon
de present article, determinarà el pagament
de la taxa prevista en l'epígraf 11 de l'article
5, per tramitació administrativa de la nova
llicència.

5.- La taxa exigida en relació a activitats
professionals per raó de canvi d'ús del
corresponent immoble –que es contempla en
l'apartat 1-a de aquest article- exclourà
l’exigència de la taxa per llicència
urbanística que té per objecte la modificació
de l'ús dels edificis.

5.- La taxa exigida en relació a activitats
professionals per raó de canvi d'ús del
corresponent immoble –que es contempla en
l'apartat 1-a de aquest article- exclourà
l’exigència de la taxa per llicència
urbanística que té per objecte la modificació
de l'ús dels edificis.

ARTICLE 8.- Meritació.
1.- Es reporta la taxa i neix l'obligació de
contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal
que constitueix el fet imposable. A aquests
efectes, s'entendrà iniciada aquesta activitat
en la data de presentació de l'oportuna
sol·licitud de la llicència d'activitats, si el
subjecte passiu formulés expressament
aquesta.

ARTICLE 8.- Meritació.
1.- Es reporta la taxa i neix l'obligació de
contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal
que constitueix el fet imposable. A aquests
efectes, s'entendrà iniciada aquesta activitat
en la data de presentació de l'oportuna
declaració o sol·licitud de la llicència
d'activitats, si el subjecte passiu les formulara
expressament.

2.- Quan l'obertura de l'establiment o 2.- Quan l'obertura de l'establiment o

l'entrada
en
funcionament
de
les
instal·lacions hagi tingut lloc sense haver-se
obtingut prèviament l'oportuna llicència, la
taxa es reportarà quan s'iniciï efectivament
l'activitat municipal conduent a determinar si
l'establiment o la instal·lació reuneix o no les
condicions exigibles, amb independència de
la iniciació de l'expedient administratiu que
pugui instruir-se per autoritzar l'activitat o
decretar el seu tancament, si no fos
autoritzable aquesta activitat.

l'entrada
en
funcionament
de
les
instal·lacions haja tingut lloc sense haver-se
presentat en anterioritat la corresponent
declaració o obtingut prèviament l'oportuna
llicència, la taxa es reportarà quan s'iniciï
efectivament l'activitat municipal conduent a
determinar si l'establiment o la instal·lació
reuneix o no les condicions exigibles, amb
independència de la iniciació de l'expedient
administratiu que pugui instruir-se per
autoritzar l'activitat o decretar el seu
tancament, si no fos autoritzable aquesta
activitat.

3.- L'obligació de contribuir, una vegada
nascuda, no es veurà afectada, de cap
manera, per la denegació de la llicència
sol·licitada o per la concessió d'aquesta
condicionada a la modificació de les
condicions de l'establiment, ni per la renúncia
o desistiment del sol·licitant una vegada
concedida la llicència.

3.- L'obligació de contribuir, una vegada
nascuda, no es veurà afectada, de cap
manera, per la denegació de la llicència
sol·licitada o per la concessió d'aquesta
condicionada a la modificació de les
condicions de l'establiment, ni per la renúncia
o desistiment del declarant o sol·licitant una
vegada finalitzat el corresponent expedient
administratiu.
ARTICLE 9.- Liquidació i ingrés.
1.La
taxa
s'exigirà
en
règim
d'autoliquidació. L'ingrés de la taxa haurà de
realitzar-se, en la Tresoreria Municipal o en
la corresponent entitat col·laboradora,
mitjançant el model d'autoliquidació habilitat
a aquest efecte per l'Ajuntament, amb
caràcter previ o simultàniament amb la
presentació de la declaració o la sol·licitud de
llicència, les quals hauran d'acompanyar-se
del justificant de l'ingrés, sense la qual cosa
no podrà tramitar-se l’expedient que s’inicie.

ARTICLE 9.- Liquidació i ingrés.
1.La
taxa
s'exigirà
en
règim
d'autoliquidació. L'ingrés de la taxa haurà de
realitzar-se, en la Tresoreria Municipal o en
la corresponent entitat col·laboradora,
mitjançant el model d'autoliquidació habilitat
a aquest efecte per l'Ajuntament, amb
caràcter previ o simultàniament a la
sol·licitud de llicència, la qual haurà
d'acompanyar-se del justificant de l'ingrés,
sense la qual cosa no podrà tramitar-se
aquesta.

2.L'autoliquidació
tindrà
caràcter
provisional, procedint-se a la seva posterior
comprovació pel departament corresponent.
En cas que els elements tributaris declarats
no coincideixin amb els comprovats per
l'Ajuntament, aquest procedirà a practicar la
liquidació definitiva oportuna, exigint del
subjecte passiu o reintegrant-li, si escau, la
quantitat que correspongui.
3.- Quan l'obertura de l'establiment o
l'entrada
en
funcionament
de
les
instal·lacions hagi tingut lloc sense haver-se
obtingut prèviament l'oportuna llicència, i
sempre que no s'hagi formulat autoliquidació
per l'interessat a resultes de l'actuació
municipal,
l'Ajuntament,
previs
els
requeriments oportuns, practicarà liquidació

2.L'autoliquidació
tindrà
caràcter
provisional, procedint-se a la seva posterior
comprovació pel departament corresponent.
En cas que els elements tributaris declarats
no coincideixin amb els comprovats per
l'Ajuntament, aquest procedirà a practicar la
liquidació definitiva oportuna, exigint del
subjecte passiu o reintegrant-li, si escau, la
quantitat que correspongui.
3.- Quan l'obertura de l'establiment o
l'entrada
en
funcionament
de
les
instal·lacions haja tingut lloc sense haver-se
presentat en anterioritat la corresponent
declaració o obtingut prèviament l'oportuna
llicència, i sempre que no s'haja formulat
autoliquidació per l'interessat a resultes de
l'actuació municipal, l'Ajuntament, previs els
requeriments oportuns, practicarà liquidació

que li serà notificada a l'interessat per al seu
ingrés en els terminis reglamentaris, tot això
sense perjudici de la imposició de les
sancions que resultin procedents.

que li serà notificada a l'interessat per al seu
ingrés en els terminis reglamentaris, tot això
sense perjudici de la imposició de les
sancions que resultin procedents.

4.- El pagament de la taxa no atorga ni 4.- El pagament de la taxa no atorga ni
pressuposa l'autorització municipal, que no pressuposa l'autorització municipal.
es produirà fins a tant hagi estat concedida la
corresponent llicència per l'òrgan competent.
5.- El termini per a ingressar en període
voluntari l’import de l’autoliquidació
practicada finalitzarà el mateix dia de la
presentació de la declaració d’activitat no
subjecte a autorització prèvia o sol·licitud de
llicència d’obertura.

