Ajuntament de

Riudarenes

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS
Article 1. FONAMENT I NATURALESA
A l'empara de les disposicions de l'article 106 en relació als 4 b) i 5 e c) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6.1 i 8.1 a)
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya;15 i següents
del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’obtenció de llicència per
l’obertura d’establiments, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la
qual s'atenen al que disposen l'article 20 i següents de l'esmentat Decret Legislatiu
2/2004.
Article 2. FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de la taxa municipal, tant tècnica com administrativa, que
tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o
realitzin en el terme municipal de Riudarenes, s’ajusten al marc normatiu integrat per la
Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, el
Decret 112/2010 de 31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives que desplega la Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació
administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives, la Llei 3/2010 de 18 de
febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis, el Decret 82/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i el Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS).
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
s’especifiquen a les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta ordenança.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat i/o instal·lació que
fonamenti la intervenció integral de l’administració municipal.
2. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger durant més de sis mesos de cada
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol
i a comunicar la designació a l’Ajuntament.
Article 4. 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.
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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. BASE IMPOSABLE
Constitueixen la base imposable de la taxa les activitats que es desenvolupin de
caràcter industrial, mercantil o d’altres
Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària es determinarà en funció de la naturalesa i el destí de l’activitat,
aplicant-se la següent tarifa:
1. Tramitació de procediment d’autorització ambiental i llicència ambiental d’activitats
2
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 100 m o de llur
modificació substancial.
2. Tramitació de procediment d’autorització ambiental i llicència ambiental d’activitats
2
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de 100 a 500 m o de llur
modificació substancial.
3. Tramitació de procediment d’autorització ambiental i llicència ambiental d’activitats
2
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de 500 a 1.000 m o de llur
modificació substancial.
4. Tramitació de procediment d’autorització ambiental i llicència ambiental d’activitats
2
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de més de 1.000 m o de llur
modificació substancial.
5. Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis
6. Declaració responsable d’obertura d’una activitat
7. Comunicació prèvia d'obertura (innòcues)
8. Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
9. Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles
públics i activitats recreatives ordinàries
10. Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de
caràcter extraordinari
11. Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i
activitats recreatives ordinàries

500,00

750,00

1.000,00

1.500,00
100,00
150,00
150,00
250,00
250,00
150,00
350,00

12. Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter
extraordinari

250,00

13. Actes de comprovació dels serveis tècnics municipals que es portin a terme a
petició del titular en activitats innòcues, sotmeses a règim de comunicació no subjectes
al Decret 112/2010 i que no s’hagin de realitzar d’acord amb la legislació sectorial.
També les actes de comprovació dels serveis tècnics municipals que es portin a terme
de forma potestativa i degudament justificada.
14. Actes de comprovació , control inicial o periòdic realitzats pels serveis tècnics
municipals que es portin a terme d’acord a l’establert a la legislació sectorial.

150,00

15.Comunicació prèvia de canvis de titularitat d’activitats

100,00

250,00
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16. Tramitació dels procediments de Plans d’Autoprotecció Civil segons decret
82/2010 de 29 de juny pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció, àmbit local
17. Tramitació dels procediments de Plans d’Autoprotecció Civil segons decret
82/2010 de 29 de juny pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció, àmbit Catalunya
18. Informes tècnics en matèria ambiental i de seguretat no contemplats en els
apartats anteriors.
19. Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables

20. Activitats agràries o ramaderes

250,00

500,00

150,00
Tributaran el 25
% de la tarifa
corresponent a
la
primera
obertura
Tributaran el 50
% de la tarifa
corresponent a
la
classificació
que
els
hi
correspongui.

Article 7. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Estaran exemptes o bonificats del pagament de la taxa, però no de l’obligació de proveirse de llicència o permís:
1. Els trasllats motivats per una situació eventual d’emergència per causa d’obres de
millora dels locals o motivats per enderrocs forçats, enfonsaments, incendis, inundacions,
sempre que aquests tinguin la llicència corresponent, estaran exempts. A les reobertures
dels locals un cop separats o reconstruïts, o bé un local nou que substitueixi l’anterior,
se’ls aplicarà un coeficient reductor del 0,5. Seran condicions a complir que el local
objecte de reobertura tingui la mateixa superfície que el primitiu o que no excedeixi del
10% i que s’exerceixi la mateixa activitat.
2. A les reformes necessàries per a adaptar les condicions del local a la legislació vigent,
si no suposen ampliació ni comporten canvi d’activitat, se’ls aplicarà un coeficient
reductor del 0,5, i si comporten el canvi d’activitat se’ls aplicarà un coeficient reductor del
0,25.
3. Els magatzems, encara que restin tancats al públic, auxiliars als establiments
comercials o industrials, i altres instal·lacions o activitats a la considerada principal,
inclosos els llocs d’aparcaments que formen part de vivendes o garatges comunitaris,
se’ls aplicarà el 50% de la quota fixa de l’activitat principal. Es considerarà activitat
econòmica principal aquella a la qual li correspondria la quota del tresor més elevada a
efectes de l’IAE, o de l’IBI, en cas d’instal·lacions auxiliars o complementàries de
l’habitatge, com per exemple dipòsits de GLP per calefaccions.
Article 8. ACREDITAMENT
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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 d'obertura corresponent si el
subjecte passiu la formulava expressament.
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.
Article 9. 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 10. LIQUIDACIÓ I INGRÉS
La taxa s’exigirà en règim auto-liquidació, de manera que simultàniament a la
sol·licitud de la llicència, els subjectes passius hauran d’efectuar l’ingrés de l’import
total del deute tributari.
Efectuades les comprovacions oportunes, es practicarà la liquidació definitiva que es
notificarà en forma a l’interessat exigint o retornant, si s’escau, la quantitat procedent.
L’esmentada notificació s’efectuarà conjuntament amb la de la resolució d’atorgament
o denegació del permís, llicència o autorització.
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Mentre no hi hagi acord municipal concedint la llicència, els interessats podran desistir
de la seva petició, verbalment o per escrit, i en aquest cas, el deute tributari quedarà
reduït al 25% del que li correspondria si s’hagués concedit la llicència.
Una vegada atorgada la llicència, en cas que els interessats formulin verbalment o per
escrit, la renúncia, no es procedirà a la devolució de les quotes ingressades.

Article 11. 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 77 i següents
de la Llei General Tributària.
Article 12. GESTIÓ PER DELEGACIÓ
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en el Consell Comarcal de la Selva, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.
2. El Consell Comarcal de la Selva establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme el Consell
Comarcal de la Selva s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la
comarca de la Selva que han delegat les seves facultats en el Consell Comarcal.
Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança:
Els preceptes d’aquest Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb
el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes
legals i reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple d’aquest Ajuntament en
sessió celebrada el 30 de setembre de 1993, entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la província i serà aplicable a partir del primer de
gener de mil nou-cents noranta-quatre. El seu període de vigència es mantindrà fins
que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
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NOTA: Aquesta ordenança ha estat modificada per acord del dia 25 d’octubre de 1999
(data de publicació de l’elevament a definitiu BOP 166 del dia 28 de desembre de
1999), modificació que ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2000.
- Acord de Ple del dia 4 d’octubre de 2007 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 237 del dia 7 de desembre de 2007), modificació que ha entrat en
vigor l’endemà de la publicació.
- Acord de Ple de dia 12 de desembre de 2011 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 239, de data 16 de desembre de 2011, modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2012.
- Acord de Ple del dia 9 d’octubre de 2015 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 234 de 04 de desembre de 2015), modificació de que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2016.
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