Ajuntament d’Agramunt

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
TAXA PER LLICENCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim
local, per la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i per la llei 11/2009, de
6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives de la Generalitat de
Catalunya, així com per les lleis estatals 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis
i el seu exercici i la 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a l’adaptació a la llei sobre el
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a l’empara del previst als articles 57 I 20.4.i) del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la
prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.

Article 2n.- Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix
a. Concedir o denegar les llicències
b. Comprovar si les activitats comunicades que es pretenguin realitzar s’ajusten a la normativa reguladora
c. Exercir el control posterior de l’activitat desenvolupada al municipi
d. Emetre informes de control en determinats procediments d’acord amb la llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, i d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència
ambiental, per la normativa reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa
general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest ajuntament per a la
prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses.
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que s’especifiquen a les tarifes
contingudes en aquesta ordenança.

Article 3r.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents 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.

Article 4è.- Quota Tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons el tipus de llicència que es
concedeixi, per a l’obertura d’establiments, activitats, llicències ambientals i llicències de les activitats incloses en el
règim de comunicació atenent a la tarifes següents:
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Article 5è.- Tarifes
Les tarifes d'aquesta Llicència, seran satisfetes per una sola vegada, i seran les que segueixen:
QUADRE DE TARIFES
Apartat Concepte
Import
1
Establiments d’espectacles públics i activitats recreatives. Llei 11/2009, de 6 de
juliol
1.1
Llicència municipal obertura
255,60
1.2
Llicències provisionals
159,80
1.3
------------------------------------------------1.4
Comunicació prèvia
170,40
1.5
Llicència per les estructures no permanents desmuntables
36,20
1.6
Control periòdic
101,10
1.7
Canvi de titularitat de l’activitat
36,20
1.8
Canvi no substancial de l’activitat
36,20
1.9
Canvi substancial de l’activitat
205,00
2
Activitats amb incidència ambiental. Llei 20/2009, de 4 de desembre
2.1
------------------------------------------------2.2
Llicència ambiental amb DIA
255,60
2.3
Llicència ambiental sense DIA
255,60
2.4
Comunicació prèvia
170,40
2.5
Informe urbanístic
44,50
2.6
------------------------------------------------2.7
------------------------------------------------2.8
------------------------------------------------2.9
Adequació (llicència ambiental)
255,60
2.10
Modificació no substancial
34,40
2.11
------------------------------------------------2.12
------------------------------------------------2.13
Modificació substancial
205,00
2.14
Canvi titularitat de l’activitat
36,20
3
Centres de culte. Llei 19/2009, de 22 de juliol
3.1
Llicència municipal d’obertura i ús
255,60
3.2
Comunicació prèvia
170,40
4
Activitats de serveis i altres activitats no afectades per normativa d’intervenció
administrativa específica (activitats innòcues)
4.1
Comunicació prèvia
166,00
4.2
Trasllat no forçós de l’activitat
85,40
4.3
Canvi de titularitat de l’activitat
36,20
4.4
------------------------------------------------36,00
4.5
Comunicació prèvia de canvi no substancial
5
Altres procediments
44,30
Petició informe preventiu d’incendis
5.1
------------------------------------------------5.2
-------------------------------------------------

Article 6è.- Exempcions i bonificacions.
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa, exceptuant l’establert en l’art.10 d’aquesta
ordenança.

Article 7è.- Acreditament

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 que
iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula expressament.
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2. Quan el procediment s’iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la taxa s’acreditarà
en la data en què es dicti la resolució d’incoació del corresponent procediment.
3. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o comprovat
prèviament per part de l’Ajuntament que s’ajusten al marc normatiu a que fa referència aquesta Ordenança, la
taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que constitueix el fet imposable.
4. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la seva concessió condicionada
a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit
la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.
Article 8è.- Declaració.
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.
Totes les modificacions es comunicaran a l’administració.
Article 9è.- Liquidació i ingrés.
1. Quan ha acabat l'activitat municipal i s'ha dictat la resolució municipal que procedeixi sobre la llicència
d'obertura, es practicarà la liquidació corresponent per la taxa, que es notificarà al subjecte passiu per al seu
ingrés directe a les arques municipals fent servir els mitjans de pagament i els terminis fixa el Reglament General
de Recaptació.
Article 10 Exempcions
Estaran exempts del pagament de la taxa, però no de l’obligació de proveir-se de l’autorització ambiental
corresponent els trasllats motivats per una situació eventual d’emergència i força major i que ocasionin obres
als locals sempre que aquests tinguin l’autorització ambiental corresponent.
S’entén com situació d’emergència aquella en la qual el subjecte passiu hagi d’actuar de manera immediata a
causa d’esdeveniments catastròfics, o de situacions que suposin greu perill.
Article 11è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà e que disposa la Llei General Tributària .
Disposició Final.Aquesta ordenança fiscal s’ha modificat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 9 de novembre de
2017 i publicada la seva aprovació definitiva en el BOP núm. 248 de data 29 de desembre de 2017 i entra en
vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació i derogació.

Vist i plau
L'alcalde
Bernat Solé Barril

La secretària
Sara Miñarro Gómez
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