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ORDENANÇA NÚM.5: Taxa per llicència d'obertura d'establiments. 
 

Article 1. Fonament legal. 

 

De conformitat amb allò que disposen els articles 15 i 19 de la Llei 39/1989, de 28 de 

desembre, reguladora de les hisendes locals, s'estableix la taxa per llicència d'obertura 

d'establiments.  

 

Article 2. Obligacions de contribuir 

 

1. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal desenvolupada 

amb motiu de l'obertura d'establiments industrials i comercials, que tendeixin a verificar si 

els mateixos reuneixen les condicions requerides pel normal funcionament, com 

pressupost necessari per l'atorgament de la preceptiva llicència municipal. 

 

2. Obligació de contribuir. L'obligació de contribuir neix amb la petició de la llicència o des de 

la data en què es devia sol·licitar-se, en el supòsit que sigués preceptiva. 

 

3. Subjecte passiu. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones 

físiques o jurídiques, sol·licitants de la llicència o les que vinguessin obligades a la seva 

sol·licitud, com a titular, d'establiments en el que es produeixi algun dels següents fets: 

a) Primera instal·lació. 

b) Trasllat de local. 

c) Canvi d'activitat. 

d) Qualsevols altres supòsits d'obertura d'establiments. 

 

Article 3. Bases i tarifes 

Constitueix la base imposable la taxa de la renda anyal que corresponent a l'establiment. 

A tals efectes s'aplicarà les regles següents: 

a) En el supòsit que el subjecte passiu sigui el propietari, usufructuari o titular d'una 

concessió administrativa sobre l'establiment: la renda anyal serà la que resulti 

d'aplicar el tipus el 15 per 100 al valor cadastral que tingui assenyalat l'establiment 

en l'Impost de béns immobles. 

b) En els altres casos: la renda anyal serà la que satisfaci per cada establiment. 

c) En el supòsit que l'immoble no tingui assenyalat valor cadastral, s'agafarà el valor 

de la construcció segons el projecte o be la taxació que faci d'ell el tècnic de 

l'Ajuntament, operant-se com s'assenyala en el paràgraf A) d'aquest article.  
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Article 4. Quota tributària. 

 

Quota tributària. La quota tributària es determinarà aplicant el tipus de gravamen del 25 per 

100 de la base imposable. En cap cas l'import de la llicència serà inferior a 450,76€  

Els canvis de titularitat satisfaran el 50 per 100 de la llicència, que en cap cas serà inferior a 

300,51€  

Les renúncies de llicències que estiguin en tràmit satisfaran també el 50 per 100 de la tarifa 

que els correspondria satisfer per l'obtenció de la mateixa. 

En les taxes d’aquestes quantitats no s’inclou les despeses derivades de la publicació de 

edictes o anuncis necessaris en el BOPT,DOGC, BOE i altres diaris, així com també els 

informes, dictàmens o altres documents i actuacions que siguin perceptius que formulin 

entitats col·laboradores amb el Municipi, per activitats Annex11.2111 en aplicació de la Llei 

3/1998, de 27 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (IIAA), per no 

tenir l’Ajuntament tècnics qualificats per a poder-los emetre. Les facturacions corresponents 

d’aquestes matèries especifiques seran a càrrec del sol·licitant de la llicència, la que 

satisfarà en el moment en que es conegui el seu import, a banda de la liquidació de la 

Taxa. 

 

Article 5. Tarifa especial. 

 

Per a les societats o companyies productores, transformadores o venedores d'energia 

elèctrica establertes en aquest terme municipal es fixaran com a quotes corresponents a 

les taxes de llicències d'obertura de les seves indústries, les que resultin sobre la base de 

quilovats-potència dels generadors o transformadors instal·lats, d'acord amb la següent 

escala: 

a) Fins a 500 kw →300,50 € 

b) De 501 kw a 2.500 →901,51€ 

c) De 2.501 kw a 7.500 → 2.103,54€ 

d) De 7.501 kw a 15.000→ 3.005,06€ 

Quant excedeixi de 15.001 kw se satisfarà 3.005,06€, més 601,00€ per cada 20.000 kw 

que excedeixi.  

 

Article 5. Exempcions i bonificacions. 

 

No es concedirà cap exempció ni bonificació.  
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Article 6. Administració i cobrament. 

 

L'autorització s'atorgarà a instància de part.  

 

Article 7. 

 

El pagament de la quota es farà prèvia liquidació per a ingrés directe.  

 

Article 8. 

 

Les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius amb expressió dels requisits 

assenyalats a l'article 124 de la Llei general tributària, que a continuació s'assenyala: 

a) Dels elements essencials de la liquidació  

b) Dels mitjans d'impugnació que puguin se exercits, amb assenyalament dels terminis 

i organismes en què hauran de ser interposats. 

c) Del lloc, termini i forma amb que haurà de ser satisfeta el deute tributari.  

 

Article 9. 

 

Les quotes liquidades i no satisfetes dins del període voluntari es faran efectives per la via 

de constrenyiment, d'acord amb les normes del Reglament general de recaptació.  

 

Article 10. Infraccions i sancions. 

 

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, això com de les sancions que a 

les mateixes correspongui en cada cas, s'estarà al que disposen els articles 77 i següents 

de la Llei general tributària, conforme s'ordena en l'article 11 de la Llei 39/1989, de 28 de 

desembre, reguladora de les hisendes locals.  

 

Article 11 Partides fallides. 

 

Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no s'hagin 

pogut fer-se efectives per procediment de constrenyiment, per la qual declaració es 

formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el que preveu el vigent Reglament general de 

recaptació.  
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Aprovació i vigència. 

 

Disposicións finals. 

 

1. La present Ordenança, regirà des de l'1 de gener de 2001 i successius, fins que no 

s'acordi la seva modificació o derogació. 

 

2. La present Ordenança que consta d'onze articles, fou aprovada per l'Ajuntament en el Ple i 

publicada definitivament el dia 29 de desembre de 2000. 
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