ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
REGULADORA DE LA TAXA PER LLICENCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS

I. Fonament i naturalesa
Article 1r.
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 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
llicència d'obertura d'establiments, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

II. Naixement de l'obligació de contribuir
Article 2n.
1. L'obligació de contribuir s'origina per l'exercici de la indústria, el comerç o la
professió de què es tracti.
2. Es considera que l'esmentat exercici s'inicia:
a) En el moment en què el titular cursi o estigui obligat a cursar l'alta, el traspàs o el
trasllat de l'Impost sobre activitats econòmiques.
b) Des que el local s'utilitzi o estigui ja en funcionament, obert o no al públic.
c) Per la domiciliació de societats en locals, escriptoris, oficines, despatxos o estudis,
on es realitzin activitats comercials, industrials, de serveis, artístiques o
professionals.
d) Per l'obertura, per part de les esmentades societats, encara que el seu domicili
estigui fora del terme municipal, d'agències, delegacions, sucursals, oficines o
locals, àdhuc magatzems tancats al públic i encara que les activitats tributin a
l'Hisenda Pública per conceptes diferents de l'Impost sobre activitats econòmiques.
3. Aquestes circumstàncies, manifestades per la inspecció de Rendes i Exaccions,
determinen el naixement de l'obligació, encara que l'interessat no hagi cursat l'alta, el
traspàs o el trasllat de la llicència fiscal.

III. Persones obligades al pagament
Article 3r.
Estan obligats al pagament de l'arbitri, que regula la present Ordenança, les persones
naturals o jurídiques que siguin titulars d'establiments en els quals es produeixi alguns
dels següents fets:
a) Primera instal·lació

b) Trasllat de local
c) Canvi o ampliació d'activitat en relació amb l'Impost sobre Activitats Econòmiques,
entenent-se que aquesta existeix sempre que es produeixi un augment de les quotes
de la tarifa, que no sigui degut a una reforma tributària o a una diferent classificació
diferent als efectes d'aplicació de les tarifes.
d) Cessió o traspàs de negoci, excepte la mera transformació de la naturalesa jurídica
de les societats per ministeri de llei.
e) Domiciliació o trasllat de domicili de societats o entitats jurídiques a les quals es
refereix l'article anterior.

IV. Particularitats
Article 4t.
1. L'Ajuntament fa reserva especial de la facultat que li atorguen les lleis i reglaments
vigents de denegar i, en el seu cas, de retirar les llicències a aquells establiments que
no reuneixin les condicions legalment exigibles.
2. El document fiscal del pagament de l'arbitri no prejutja ni altera l'aplicació i efectivitat
de les ordenances municipals ni de les altres disposicions, quant a autoritzacions,
prohibicions, limitacions o emplaçament de comerços o indústries. Així mateix, el
funcionament no autoritzat d'un establiment o d'una indústria, o la simple existència, no
signifiquen renúncia a la referida facultat de retirar o denegar les llicències, ni la de
percebre l'arbitri.
3. En cas de comprovar-se que un establiment o indústria no reuneix les condicions
requerides per a la seva existència o emplaçament, de conformitat amb les ordenances
o amb els reglaments municipals o generals, el servei que efectuï la comprovació ha de
comunicar-ho al negociat administratiu als efectes oportuns.

Article 5è.
1. L'anul·lació o denegació de la llicència d'obertura és executiva immediatament.
2. En el cas d'haver satisfet l'arbitri, el contribuent pot reclamar la seva devolució
immediata sempre que hagi la clausurat l'establiment en el termini de vuit dies després
d'haver estat circulada l'ordre, i no hagi romàs obert per un període superior a sis
mesos. Si no accepta les ordres municipals, perd el dret a l'esmentada devolució i pot
ser sancionat.

Article 6è.
Les llicències concedides integren el Registre general d'establiments industrials,
mercantils o professionals.
Article 7è.
1. Les llicències atorgades caduquen:
a) Sis mesos després d'obtingudes, si en aquest termini l'establiment no s'ha obert al
públic.
b) Si després d'haver iniciat les seves activitats, l'establiment roman tancat més de sis
mesos consecutius.
2. Quan el tancament sigui temporal, degut a una interrupció normal de les activitats de
la indústria o el comerç de referència, i que en reprendre's, continuïn sense variació les
activitats que van servir de base a la liquidació inicial de l'arbitri, així com també la
titularitat de la indústria o comerç, el termini per a determinar la caducitat de la llicència
serà d'un any.

V. Bases
Article 8è.
La base d'imposició és la quota anyal de l'Impost sobre activitats econòmiques objecte
de la llicència.

VI. Tarifes
Article 9è.
1. Societats i entitats jurídiques. Per la seva seu social o central, agència, delegació o
sucursal urbana, oficina o local en general, inclosos els magatzems tancats al públic, el
160% de la base imposable.
2. Empreses individuals, professionals o artistes, el 160% de la base imposable,
excepte les que es detallen a continuació:
Epígrafs compresos en els
grups següents de la secció
primera de les tarifes
Grup 671
"
672
"
673
"
674
"
679

sobre la base imposable
1.460%
1.460%
1.460%
1.460%
1.460%

S'inclou en aquest apartat qualsevol activitat anàloga als epígrafs esmentats.
3. L'exercici d'indústria, comerç o qualsevol altra activitat per un període inferior a un
any, pot ser objecte d'un concert que satisfaci un mínim de 12,02 €/dia i un màxim de
120,20 €/dia.
4. Fixar per les activitats següents els mínims de:
€
a) Circs
b) Sucursal d’agències d’entitats bancàries i caixes d’estalvi
c) Delegacions d’agències d’assegurances, companyies de serveis,
assessories, gestories i similars
d) Locals recreatius amb màquines tipus A
e) Bingos i sales de jocs de 1a categoria
Bingos i sales de jocs de 2a categoria
Bingos de 3a categoria i salons recreatius amb màquines tipus B i C
f) Sales de festes i discoteques amb una cabuda de més de 200 persones
Per cada 100 persones o fracció de cabuda de més
g) Pubs i wiskeries de categoria especial amb una cabuda fins a 200 persones
Per cada fracció de 100 persones
h) Llicències per a autorització del servei d’ambulàncies a particulars, per
cadascuna
i) Supermercats de 200 a 300 m2 de superfície construïda (exclosos
aparcaments)
(Idem) de 300 a 500 m2
(Idem) de 500 a 700 m2
(Idem) de 700 a 1000 m2
(Idem) de 1000 a 2500 m2
Per cada 100 m2 o fracció de més, de superfícies construïda (exclosos
aparcaments)

120,20
2.704,55
1.202,05
901,55
1.202,05
9.015,20
6.010,15
2.704,55
601,00
2.103,55
601,00
240,40
2.404,05
6.010,15
12.020,25
27.040,50
60.101,20
3.005,05

5. Cal sumar també, a la quota resultant, l'aplicació de les tarifes següents sobre els m2
de les superfícies del local.
De 0 a 500 m2
De 500 a 3000 m2
De més de 3000 m2

1,20 €/m2
0,90 €/m2
0,60 €/m2

6. En tots els altres casos el mínim és de ......................……………………...... 210,35 €
7. Instal·lació d'elements o maquinària industrial:
a) Per instal·lació de dipòsits de G L P o altres productes derivats
del petroli ....……………………........…………………………………………… 210,35 €
b) Per instal·lació d'altres elements ……………………...................................... 90,15 €
8. Incentius per a la regularització d'activitats
a) L'import a pagar és el que resulta de multiplicar per un coeficient d'un 0,70 la quota
de la taxa que els correspongui en concepte de tramitació d'expedient, els canvis de
nom -no d'activitats- dels establiments comercials i industrials, sempre que portin

més d'un any en funcionament i demostrin estar al corrent de pagament d'impostos i
taxes municipals.
b) Quan aquests canvis de titularitat es produeixen per transmissió de l'activitat entre
familiars de primer grau i segon grau colateral o a entitats jurídiques constituïdes
pels membres d'una mateixa família, l'import a pagar és el que resulta de multiplicar
la quota per un coeficient de 0,30.
c) Els imports a pagar de les llicències d'activitats produïdes:
a) Per la implantació de noves indústries.
b) Pel trasllat d’activitats industrials o de serveis, sense canvi de titularitat que no
estiguessin instal·lades en zona 5 de P.G.O.U a la zona industrial de Castellciutat
i Lleteries, i a l’av. Guillem Graell, excepte, en els tres casos, àrees comercials
concentrades, supermercats, bars, restaurants, discoteques, pubs o similars,
seran el resultat de multiplicar la quota per un coeficient de 0.
9. Incentius per l’establiment d’activitats.
Quan el titular de l’activitat sigui menor de 30 anys, l’import a pagar serà el resultat de
multiplicar la quota per un coeficient de 0,50, excepte en els casos que l’activitat sigui
area comercial concentrada, supermercat, bar, discoteca, pub o similar.
10. Trasllat d’activitats innòcues.
Quan es produeixi el trasllat, dins del terme municipal, d’una activitat innòcua per la
qual cosa faci menys de tres anys que es va concedir primera llicència, l’import a pagar
serà el resultat de multiplicar la quota per un coeficient de 0,50.
11. Reducció per caducitat.
Quan el termini de 15 dies hàbils des de la notificació de la concessió de la llicència
l’interessat hagi manifestat per escrit la seva renúncia, se li practica liquidació pel 20%
de l’import de la taxa.

VII. Normes d'aplicació
Article 10è.
Per la liquidació d'aquest arbitri s'observen les normes següents:
1. Quan en un mateix local s'exerceixin diverses indústries, comerços o professions, o
coexisteixin indústries o activitats auxiliars o complementàries, cadascuna ha de
proveir-se de la seva llicència específica si són diversos els titulars.
2. L'ampliació o canvi d'activitat en un mateix local determina la liquidació
complementària, que es limita a la diferència entre el que s'hagi de satisfer i el que li
hauria correspost per la seva activitat anterior d'acord amb les normes de la present
Ordenança.

3. En cas de reducció de la indústria, sempre que no se'n modifiqui la naturalesa, la
llicència obtinguda continua en plena validesa.

VIII. Declaració i Recaptació
Article 11è.
El pagament de l'arbitri sobre llicència d'obertura d'establiments, no prejutja en cap cas
la concessió de la llicència. Si aquesta fos denegada, el contribuent pot reclamar la
devolució de la quota satisfeta.
Article 12è.
Els subjectes passius han de presentar una declaració-liquidació, segons model
aprovat per l'Ajuntament, prèvia a la sol·licitud de la llicència, davant de l'oficina gestora
corresponent o bé la tresoreria municipal, mitjançant diners en efectiu o taló conformat.
Juntament amb la concessió/denegació de la llicència, s'aprova la liquidació/retorn de
la declaració-liquidació. Si la liquidació fos d'import superior a la declaració-liquidació, el
subjecte passiu ha d'abonar la diferència, en cas contrari, l'Ajuntament ha de retornar la
diferència.

Article 13è.
Les persones obligades al pagament de la present Ordenança han de presentar en les
oficines municipals l'oportuna sol·licitud especificant l'activitat o activitats a
desenvolupar en l'establiment, amb el contracte d'arrendament o títol d'adquisició del
local i, si li correspon, l'Impost sobre activitats econòmiques.

Article 14è.
1. Les quotes liquidades i no satisfetes dins del període voluntari s'han de fer efectives
per via de constrenyiment, d'acord amb el vigent Reglament general de recaptació i el
Reglament d'hisendes locals.
2. Es notifiquen les liquidacions als subjectes passius expressant-hi els requisits,
previstos en l'article 102 de la Llei 58/2003, General Tributària, següents:
a) Elements essencials de les liquidacions
b) Mitjans d'impugnació que poden ésser exercits, amb indicació dels terminis i
organismes davant dels quals s'han d'interposar
c) Lloc, termini i forma de satisfer el deute tributari.

IX. Partides fallides
Article 15è.

Es consideren partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagin
pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment. Per aquesta declaració s'ha
de formalitzar l'oportú expedient, d'acord amb el previst en el vigent Reglament general
de recaptació.
X. Defraudació i penalitat
Article 16è.
Constitueixen casos especials d'infracció, qualificats de defraudació:
1. L'obertura de locals sense l'obtenció de la corresponent llicència
2. La falsetat de les dades necessàries per a la determinació de la base de gravamen.

Article 17è.
Els defraudadors, sense perjudici del pagament dels gravàmens corresponents, són
castigats segons el que preveu la legislació vigent.

XI. Vigència
La present Ordenança, una vegada aprovada, regirà a partir de l'1 de gener de 1992 i
successius, fins que s'acordi la seva modificació o derogació.

XII. Aprovació
La present Ordenança, que consta de 18 articles, fou aprovada per l'Ajuntament en ple
en sessió ordinària celebrada el dia set d'octubre de 1991.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

Diligència:
La modificació de l'article 9è d'aquesta ordenança va ser aprovada inicialment per
acord del ple de data 5 d'octubre de 1992, va quedar aprovada definitivament per no
haver-s'hi presentat al·legacions i es va publicar al BOP núm. 150, de 8 de desembre
de 1992.
L'art. 9è va ser modificat per acord del ple de data 4.10.93, BOP 152 de 18.12.93
L'art.9è, 11è i 12è van ser modificats per acord del ple de 3.10.94, BOP 149 de
10.12.94
L’art.9è i següents, van ser modificats per acord del ple de 9.10.95, BOP 156 de
21.12.95. Correcció errades BOP núm. 17 de 6.2.96.

L’art.9è va ser modificat per acord del ple de 5.05.97, BOP 133 de 6.11.97.
L’art.9è, punt 8) va ser modificat per acord del ple de data 5.10.98, BOP 150 de
15.12.98.
L’art.9è, punt 1 i 2 van ser modificats per acord del ple de 4.10.99, BOP 160 de
30.12.99.
L’art.9è fins al final, van ser modificats per acord del ple de 1.10.01, BOP 146 de
6.12.2001
L’article 14è va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP 165 de 30.12.2004
El secretari

