ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12

REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS,
LLICÈNCIA AMBIENTAL I COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE
Article 1. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 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
específicament per l’article 57 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de
conformitat amb el que disposen els articles 20 al 27 d’aquesta norma, aquest
Ajuntament estableix la taxa per llicència d'obertura d'establiments, llicència ambiental
i comunicació prèvia o declaració responsable, que es regirà per aquesta ordenança
fiscal.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es
desenvolupin o realitzin s’ajusten a l’ordenament vigent, d’acord amb les facultats
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides 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.
Així mateix constitueixen el fet imposable d’aquesta Ordenança les actuacions i
activitats administratives realitzades d’ofici, que tenen per objecte comprovar,
supervisar o recollir la informació adient sobre l’adequació a normativa de les obres i
instal·lacions dels establiments industrials, comercials i de serveis, per raons de
seguretat, salubritat, urbanístiques i de compliment de la resta de normativa sectorial
que els sigui d’aplicació.
Article 3. Acreditament.
1. Neix l'obligació de contribuir i es merita la taxa amb la sol·licitud de la llicència o des
que es produeix l’obertura de l’establiment si no s’hagués sol·licitat la llicència.
2. En els casos de règim de comunicació prèvia o de declaració responsable, la taxa
merita amb la presentació d’aquestes en el Registre municipal, o des que es produeix
l’obertura de l’establiment si no s’hagués presentat la comunicació prèvia o la declaració

responsable.
Article 4. Subjectes passius.
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 o les que estiguin obligades a la seva
sol·licitud com a titulars d'establiments en els quals es produeixi algun dels següents
fets:
a) Legalització de l’activitat (obertura, trasllat i canvi substancial).
b) Canvi de titularitat.
c) Modificació i/o ampliació de l’activitat (canvi no substancial)
d) Control periòdic.
e) Control inicial d’activitats.
f) Qualsevol altra forma d'obertura d'establiments i exercici d'activitats comercials i
industrials.
El subjectes passius que resideixin 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 5. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
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 43 de la Llei general tributària.
Article 6. Quota tributària.
Les tarifes seran les següents:
1. Tramitació de l'expedient de llicència ambiental d'activitats de
l'annex II PCAA o sotmeses a normativa sectorial
2. Tramitació de l'expedient de comprovació de la comunicació
d'activitats de l'annex III PCAA o sotmeses a normativa sectorial
3. Tramitació de l'expedient de comprovació de la comunicació
d'activitats innòcues o declaració responsable
4. Tramitació de l'expedient de llicència ambiental d'activitats de
l'annex IV PCAA
5.Tramitació de l'expedient d'obertura d'establiments i d'activitats

1.000,00 €
400,00 €
300,00 €
900,00 €
600,00 €

recreatives subjectes a llicència
6. Tramitació de l'expedient de comprovació de la comunicació
d'obertura d'establiments i d'activitats recreatives
7. Tramitació de l'expedient de llicència per espectacles públics i
activitats recreatives extraordinàries
8. Expedient de transmissió de qualsevol autorització, llicència o
comunicació ambiental o d’espectacles públics i activitats recreatives

450,00 €
350,00 €
112,00 €

Article 7. Normes per a l’aplicació de les tarifes.
1. Les referències contingudes en les següents normes seran d’aplicació a qualsevol
expedient de llicència d’obertura, de llicència ambiental, de comunicació prèvia o de
declaració responsable.
2. Quan se sol·liciti llicència o es presenti comunicació prèvia o declaració responsable
per a diverses activitats en el mateix local, la taxa a aplicar serà la suma del 60% de cada
taxa individual. Si aquesta suma és inferior al 100% de la taxa individual més elevada,
s'aplicarà aquesta taxa.
3. La taxa per ampliació d'activitat serà del 60% de la d'obertura.
4. En trasllats d’activitat de local, i sempre que no canviï la titularitat i l'activitat de la
llicència anterior, la taxa a aplicar serà del 60% de l’import de la d’obertura que
correspondria al nou local.
5. En cas d'ampliació del local, si no hi ha modificació o ampliació de l'activitat, la taxa a
aplicar serà del 60% de la d'obertura.
6. En cas de canvi d'activitat, s'aplicarà el 60% de la taxa d’obertura de la nova activitat,
sempre que ho hi hagi canvi de titular respecte a l’anterior llicència.
7. En cas de reobertura, la taxa a aplicar serà del 60% de la d'obertura que correspondria
si no hi ha canvi de titularitat.
8. En cas de nova obertura, per modificacions substancials a causa de reforma,
remodelació, canvi d'instal·lacions, etc. d’un establiment amb llicència, el percentatge a
aplicar, sobre la taxa d'obertura, serà el següent:
- si es manté l'activitat de la llicència anterior: 50%
- si es canvia d'activitat o es fa una ampliació d'activitat respecte a la llicència anterior:
60%.
9. La taxa per a la revisió de la llicència ambiental serà del 80% de la d’obertura.
10. Les llicències de legalització s’entendran als efectes d’aquesta ordenança com a

llicències d’obertura.
11. Si en una petició de llicència concorren diversos factors recollits amb diferents
percentatges, no s'aplicarà en cap cas una taxa superior a la d'obertura.
12. En cas de dubte sobre la correcta aplicació d'una taxa es comprovaran les dades del
Cens de l'impost d'activitats econòmiques, o bé es farà visita de comprovació de
l'establiment i l'activitat per part de l'inspector municipal o de la Policia Local.
13. L'exercici d'una activitat es presumeix per l'obertura al públic d'un establiment.
L'Ajuntament podrà liquidar d'ofici, previ informe de l'inspector municipal o de la Policia
Local, la taxa corresponent quan el titular no hagi sol·licitat llicència municipal,
independentment del possible inici d'un expedient sancionador o d'un de clausura de
l'establiment.
14. Les taxes d’aquesta ordenança s’incrementaran en un 10% per cada reiteració
d’informe desfavorable o de requeriment de documentació necessària per a la
tramitació de l’expedient (a partir de la 3ª notificació).
15. La tarifa mínima de tramitació dels expedients de llicències d'activitat serà de
147,42€.
16. Es repercutirà l’import de les taxes per informes emesos per altres administracions o
per tècnics externs en relació a la tramitació d’un expedient.
17. Es repercutirà el cost dels anuncis als butlletins oficials i als diaris que siguin
necessaris per donar compliment a les informacions públiques preceptives, segons la
normativa aplicable, als subjectes passius de la llicència.
Article 8. Beneficis fiscals.
D’acord amb l’article 9 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, no es reconeixerà cap benefici
fiscal que no estigui expressament previst en una norma amb rang de llei o els derivats
de l’aplicació dels tractats internacionals.
Article 9. Gestió.
1. La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud
que iniciï l'actuació o l'expedient de llicència, de comunicació prèvia o de declaració
responsable. L’Ajuntament aprovarà la corresponent liquidació definitiva en el moment
que s’adopti l’acord de resolució de la llicència sol·licitada.
2. L’inspector tributari, quan detecti que es troba obert qualsevol establiment on
s’exerceix una activitat que no estigui sol·licitada i, en el seu cas, liquidada la

corresponent taxa, procedirà a practicar una liquidació provisional, de la qual donarà
compte per mitjà de la intervenció municipal a aquest Ajuntament.
El fet d’haver-se practicat liquidació no evitarà que al titular de l’establiment se li
apliquin les sancions previstes en la Llei general tributària i altres disposicions legals
vigents al respecte.
Article 10.
1. La liquidació i el pagament de la taxa no pressuposa en cap cas la concessió de la
llicència sol·licitada.
2. Si es produeix renúncia o desistiment per part del contribuent a l’obtenció de la
llicència haurà de distingir-se igualment entre:
a) En el cas que l'establiment hagués estat obert: 60%
b) En el cas que l'establiment no hagués estat obert: 20%
3. Els percentatges esmentats en l’apartat anterior s'entenen sobre la taxa total que
correspondria aplicar en cas de llicència, i la corresponent a la data de declaració de la
caducitat.
Els interessats podran sol·licitar la devolució de la diferència pagada en excés.
Article 11. Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que estableix la Llei
general tributària i la normativa que la desenvolupa.

Disposició final
Aquesta ordenança ha estat modificada i aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Roquetes,
en la sessió extraordinària de data 6 de novembre de 2012 i publicada íntegrament al
BOP de Tarragona número 292, de data 20 de desembre de 2012.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 i continuarà vigent fins
que no s’acordi la seva modificació o derogació.
El Ple de l'Ajuntament de Roquetes en la sessió ordinària realitzada el dia 28 de gener
de 2014 va modificar aquesta ordenança, la modificació de la qual va sortir publicada al
BOP número 68 de data 22 de març de 2014.
Roquetes, 30 de desembre de 2016

La secretària acctal.,

Vist i plau
L'alcalde,

M. Mercè Curto Baset

Francesc A. Gas Ferré

