
Ordenança fiscal número 8 
 
TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS, LLICÈNCIA, AUTORITZACIÓ, 
RÈGIM DE COMUNICACIÓ I ALTRES PERMISOS MUNICIPALS D’ACTIVITATS 
 
CAPÍTOL I. FONAMENT I NATURALESA 
 
Article 1 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l’article  
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el 
que disposa els articles 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa 
per llicència d’obertura d' establiments, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes 
de la qual s’atenen a allò que disposa l’article 57 del text refós. 
 
CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE I OBLIGACIÓ A CONTRIBUIR 
 
Article 2 - FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal, tècnica i administrativa tendent a 
l’avaluació ambiental de caràcter integral de les activitats del municipi, amb la finalitat d’atorgar 
les autoritzacions, les llicències i els permisos que reglamentàriament procedeixin en l’àmbit de 
les competències atribuïdes a l’Ajuntament per la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats i la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, així com l’activitat municipal 
realitzada en els supòsits de revisió i control d’aquelles autoritzacions, llicències i permisos. 
 
També constitueix el fet imposable, l’activitat municipal realitzada amb motiu de la transmissió 
de les autoritzacions, llicències i permisos. 
 
Article 3 - OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 
 
Tindran la consideració d’establiments les edificacions, construccions, instal·lacions, i també les 
superfícies cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que s’utilitzin per a qualsevol 
activitat empresarial, fins i tot aquelles de caràcter auxiliar o complementari, es comuniquin o 
no amb l’establiment principal. 
 
Estan subjectes a aquesta taxa: 
a. Les autoritzacions, les llicències, les activitats sotmeses al règim de comunicació o altres 

permisos pel primer establiment de les activitats. 
b. Les transmissions de les mateixes, cessió o traspàs del negoci. 
c. Les ampliacions d’activitat, sempre que això representi la tributació a efecte de l’impost 

sobre activitats econòmiques per un epígraf diferent a aquell pel qual tributava inicialment i 
sempre que la modificació no respongui a una reforma tributària o una classificació diferent 
a efectes de l’aplicació de la tarifa. 

d. Les ampliacions de superfície l’establiment. 
e. Les revisions periòdiques de les autoritzacions, llicències i permisos ambientals. 
f. L’ adequació de les activitats a la normativa vigent i la legalització de les existents. 
g. Els canvis substancials i no substancials de l’ activitat. 
 
CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU 
 
Article 4 
 
Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuents, les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin 
ser titulars d’una autorització, llicència o permís ambiental, o bé aquelles que tot i no disposant-
les exerceixin una activitat. 
 



S’entendran que existeixen diferents titulars quan en un mateix local concorrin diverses 
persones físiques o jurídiques que executin activitats diferenciades, essent obligatòria la 
llicència d’obertura per a cada titular. 
 
Quan una persona física o jurídica sigui titular de diversos locals separats, encara que 
desenvolupin una mateixa activitat, serà obligatòria llicència d’obertura per a cada local o 
establiment. 
 
A aquests efectes, es consideren locals separats: 
a. Aquells que ho estiguin per carrers, camins o parets contínues, sense pas entre ells. 
b. Els situats en un mateix edifici o edificis contigus que tinguin portes destinades a accés per 

al públic diferents per a cadascun, encara que existeixi comunicació interior entre ells. 
c. Els diferents departaments o seccions d’un local que puguin ser aïllats, i que exerceixin 

activitats diferents, encara que figuri un únic titular. 
 
CAPÍTOL IV. TARIFES 
 
Article 5 
 
L’import de les quotes i tarifes que tot seguit s’esmenten es reduirà en l’import pagat en 
concepte de taxa per la tramitació de la llicència per nova obertura. 
 
1. Permís municipal d’activitats innòcues: La quota tributària de les activitats subjectes al 

règim d’activitats innòcues, d’acord amb la normativa ambiental i municipal, es determinarà 
segons la superfície de l’establiment aplicant les següents tarifes: 

 
a. Fins a 25 m2: 60€ 
b. De 25,01 a 50 m2: 70€ 
c. Més de 50 m2: 80€ 

 
2..1 Règim de comunicació: La quota tributària de les activitats agricoles i ramaderes d’acord 
amb la normativa ambiental i municipal, es determinarà aplicant la següent tarifa: 
  
    - 150,00 euros activitat. 

2.2 Règim de comunicació: La quota tributària de la resta d'activitats subjectes al règim d’acord 
amb la normativa ambiental i municipal, es determinarà segons la superfície de l’establiment 
aplicant les següents tarifes: 

a. Fins a 50 m2:   250€ 
b. De 50,01 a 150 m2:   300€ 
c. De 150,01 a 500 m2:  350€ 
d. Més de 500 m2:   400 € 

 
2. Llicència ambiental: La quota tributària de les activitats subjectes al règim d’acord amb la 

normativa ambiental i municipal, es determinarà segons la superfície de l’establiment 
aplicant les següents tarifes: 

 
a. Fins a 50 m2: 800€ 
b. De 50,01 a 150 m2: 850€  
c. De 150,01 a 500 m2: 900€ 
d. Més de 500 m2: 950€ 

 
3. Autorització ambiental: Les activitats subjectes al règim d’autorització ambiental d’acord 

amb la normativa sectorial i municipal reguladora, s’aplicarà la tarifa única de 1.000€. 
 
CAPÍTOL V. REVISIÓ, ADEQUACIÓ, LEGALITZACIÓ I CONTROL D’AUTORITZACIONS, 
LLICÈNCIES I PERMISOS AMBIENTALS 
 
Article 6 



 
1. La revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a autorització ambiental tributarà 
el 75% de les tarifes d’aplicació establertes a l’ apartat 5.2. 
 
2. La revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a la llicència de les activitats de 
l’annex II, tributaran el 75% de les tarifes d’aplicació establertes a l’apartat 5.2. 
 
3. El control mediambiental de les activitats subjectes al règim d’autorització ambiental  
(ANNEX I/2ANYS), de llicència ambiental (ANNEX II.1 i II.2/2ANYS i 5 ANYS) i de permís 
municipal ambiental (ANNEX III/5 ANYS), tributarà al 25% de les tarifes d’aplicació establertes 
en el apartat 5.2. 
 
4. L’adequació de les activitats existents degudament legalitzades a la normativa vigent, 
tributaran a partir de la data d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de l’obertura 
d’establiments i control ambiental de les activitats, el 75% de les tarifes establertes en el apartat 
5.2.  
 
Article 7. COMPROVACIÓ 
 
La visita tècnica de comprovació de l’activitat comportarà l’aplicació de les següents quotes: 
1. La primera i segona visita tècnica de comprovació per a l’obtenció de l’obertura de l’activitat 

no acreditarà cap quota addicional. 
2. Les següents visites s’acreditaran amb una quota addicional de 100 € per visita. 
3. Les actes de revisions periòdiques s’acreditaran amb una quota de 100€ per visita. 
 
Article 8. CANVIS ACTIVITAT 
 
Els canvis d’activitat en un mateix local tributaran com si es tractés d’una primera obertura. 
1. La introducció de noves activitats a un mateix local tributaran el 50% de la corresponent a 

la primera obertura (actualitzada). La quota es calcularà en el moment de sol·licitar-ho. 
2. Les reformes dels establiments que impliquin les alteracions a què es refereix l’article 

2.2.c), tributaran com una nova obertura d’ acord amb la seva classificació. 
 
Article 9. CANVIS TITULARITAT 
 
1. Els canvis de titularitat, en qualsevol de les modalitats del règim d’intrevenció, tributaran per 
l’10% del previst a l’article 5 d’aquesta ordenança. 
 
2. Canvis no substancials: s’aplicaran les tarifes d’activitats subjectes al règim de permís 
municipal d’activitats innòcues. 
 
3. Canvis substancials: Es tramitaran d’acord amb l’annex que correspongui segons l’activitat 
principal i se’ls aplicarà la tarifa corresponent. 
 
4. Ampliacions: Les ampliacions d’activitats no incloses en els apartats anteriors, tributaran en 
aplicació de les següents tarifes: 
 

a) Fins a 25 m2: 100€ 
b) De 25,01 a 50 m2: 150€ 
c) Més de 50m2: 200€ 

 
CAPÍTOL VI. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
Article 10 - EXEMPCIONS 
 
Estaran exempts de tributació, però no de l’obligació de proveir-se de llicència d’obertura: 
a) Trasllats motivats per una situació eventual d’emergència per causa d’obres als locals, 

sempre que aquests tinguin la llicència corresponent. A la reobertura del local s’haurà 
d’obtenir, si correspon, llicència per ampliació o canvi d’activitat. 

b) Els trasllats que es determinin per enderrocament forçós, incendis o inundacions. 



c) La variació de la raó social de societats per defunció d’algun dels socis, menys en els casos 
de les anònimes i de responsabilitat limitada. 

 
CAPÍTOL VII. NORMES DE GESTIÓ 
 
 
 
 
Article 11 
 
1. En tots els casos iniciats a instància de part, les taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació, de 
manera que simultàniament a la sol·licitud de l’activitat administrativa, els subjectes passius 
hauran d’ingressar l’import total del deute tributari, no tramitant-se l’activitat sense que s’hagi 
realitzat el corresponent ingrés. 
 
2. Efectuades les comprovacions oportunes per l’Administració, es practicarà la liquidació 
definitiva que es notificarà en forma a l’interessat exigint o retornant, si s’escau la quantitat 
procedent. 
 
3. Fins que no recaigui l’acord municipal de la concessió de la llicència sol·licitada, l’interessat 
podrà desistir d’aquesta expressament, i en aquest cas la quota a satisfer serà del 20% 
d’aquella que correspondria a l’obertura. 
 
4. 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. 
 
5. En cas de denegació de la llicència, la quota serà del 50% de la què correspondria si 
s’hagués concedit la llicència. 
 
6. En d’altres casos (caducitat, arxiu, o suspensió de l’expedient de la llicència), la quota a 
satisfer serà del 50% de la que correspondria si s’hagués concedit la llicència. 
 
7. El pagament dels drets per llicència d’obertura no suposarà mai per si mateix la legalització 
de l’activitat, la qual estarà sempre subordinada a l’obtenció de la llicència i al compliment de 
totes les condicions i requisits tècnics que l’Administració imposi. 
 
Article 12 
 
Les persones interessades en l’obtenció de la llicència d’obertura presentaran a l'Ajuntament 
l’oportuna sol·licitud amb especificació de l’activitat o activitats a desenvolupar, de l’epígraf de 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques pel qual els correspon tributar, superfície del local, així 
com tota aquella documentació necessària per a la determinació de la quota tributària. 
 
Article 13 
 
Es consideraran caducades les llicències si després de concedides transcorren més de 3 
mesos sense haver-se produït l’obertura del local, o si, després d’obert, es tanqués de nou per 
un període superior a sis mesos consecutius. 
 
CAPÍTOL VIII. ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT 
 
Article 14 
 
Les quotes se satisfaran a l’oficina de l’ OMAC, en règim d’ autoliquidació. 
L’Ajuntament podrà rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els 
errors materials o de fet i els aritmètics que s’apreciïn a la corresponent autoliquidació. 
El pagament de l’autoliquidació no suposa en cap cas l’atorgament de la llicència ni eximeix de 
l’obligació de fer declaracions censals davant l’ Administració corresponent. 
 
 



Article 15 
 
Les quotes liquidades i no satisfetes s'hauran de fer efectives per la via de constrenyiment, 
d'acord amb el vigent Reglament General de Recaptació i Llei d'Hisendes Locals. 
 
CAPÍTOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES 
 
 
Article 16 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin 
en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa la Llei General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el Butlletí 
Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2012. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.  
 
Llanars, 29 de gener de 2015 
Diligència per fer constar que l'apartat 2 de l'article 5, que fa referència al règim de 
comunicació està redactat acomplint els termes de l'acord del Ple de l'Ajuntament de 28 de 
setembre de 2012, i va entrar en vigor en data 1 de gener de 2013 i es mantindrà vigent fins 
que s' esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa. 
 


