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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. 

TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS. 

Article 1.- Fonament i naturalesa. 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 106 de 

la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el 

que disposen els articles 15 al 20 de la Llei 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicència 

d'obertura d'establiments o realització de les activitats administratives de control en els supòsits, 

en els que l’exigència de llicència prèvia, fos substituïda per la  presentació de la declaració 

responsable o la comunicació prèvia, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de 

la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada Llei 2/2004. 

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 en 

el terme municipal de Begur s’ajusten al marc normatiu integrat per: la Directiva 2006/123CE 

relativa als serveis en el mercat interior en el marc de la Unió Europea, la Llei 20/2009 de 

prevenció i control ambiental de les activitats, el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual 

s’aprova el Reglament general de desplegament de la LIIA (en endavant RIIA), el Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats, serveis dels ens 

locals (en endavant ROAS) i la normativa municipal que la desenvolupi, la Llei 11/2009, de 6 

de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el Reial 

Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de 

determinats serveis. 

Aquesta activitat municipal pot originar-se a conseqüència de la comunicació prèvia i declaració 

responsable del subjecte passiu sotmeses a control posterior o de la sol·licitud de llicència 

segons el supòsit d’intervenció al que estigui sotmesa. Igualment, l’activitat municipal de 

comprovació i  verificació, com a conseqüència de l’actuació inspectora en els casos en què es 

constati l’existència d’activitat que no estiguin emparades per la comunicació prèvia la 

declaració responsable o en el seu cas, llicència objecte de reglamentació. 

Article  3.- Subjecte passiu. 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 

refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat que hom pretén 

desenvolupar o, si s'escau, que es desenvolupin en qualsevol establiment industrial o mercantil. 

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. 

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. Quota tributària. 

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següent: 

1. Autorització ambiental.- Annex I de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i 

control ambiental de les activitats ...............................................................................1.200 €. 

2. Activitats sotmeses a llicència ambiental o control previ. Annex II de la Llei 20/2009, de 4 

de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats ................................... 800 €. 

 



3. Activitats sotmeses al règim de comunicació, declaració responsable o control posterior. 

Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats ........................................................................................................................ 400 €. 

4. Activitats que, en el supòsit de no subjecció al règim de llicència establert per la normativa 

administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, resten subjectes al règim 

de llicència ambiental Annex IV de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 

control ambiental de les activitats. (Bars musicals, restaurants musicals. Sales de Festes 

amb espectacles, Sales de Ball, etc. ........................................................................... 1.000 €. 

5. Activitats sotmeses al règim de llicència establert per la normativa administrativa dels 

espectacles públics, les activitats recreatives Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 

administrativa  dels espectacles públics i les activitats recreatives per cada inspecció o 

informe  ......................................................................................................................... 600 €. 

6. Activitats comercials i serveis definits al Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig de 

mesures i liberalització del comerç i de determinats serveis sotmesos al règim de declaració 

responsable o comunicació prèvia o control posterior.  ................................................ 400 €. 

7. Per la transmissió o canvi de titularitat de llicència: 

- Llicència ambiental o comunicació prèvia .................................................................... 200 €. 

- Activitats innòcues: ....................................................................................................... 100 €. 

8. Per la realització de tasques inspectores de control per la Corporació de les condicions de 

determinades activitats .................................................................................................. 200 €. 

9. Per la prestació del servei d’inspecció en matèria de contaminació acústica (Sonometria): 

- Sonometria diürna .......................................................................................................... 300 €. 

- Sonometria nocturna ...................................................................................................... 400 €. 

- Sonometria diürna i nocturna ......................................................................................... 600 €. 

Article  6.- Exempcions i bonificacions. 

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa. 

Article  7.- Acreditament. 

1.- La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que 

consisteix el fet imposable. A aquest efecte, s’entendrà iniciada l’activitat. 

En les obertures sotmeses a comunicació prèvia i declaració responsable i control posterior, en 

la data de presentació de l’escrit de comunicació o declaració responsable prèvies a l’inici de 

l’activitat d’acord amb allò que estableix l’article 71 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

En les obertures sotmeses a llicència o control previ, en la data de presentació de la sol·licitud 

de la llicència d’obertura. 

En els casos en què l’obertura s’hagués efectuat sense la presentació de la comunicació prèvia o 

la declaració responsable o en el seu cas sense haver obtingut l’oportuna llicència i també quan 

l’activitat no estigui plenament emparada, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament 

l’activitat municipal que porti a determinar si l’activitat 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 per evitar el seu  tancament en el cas que aquesta obertura no fos 

autoritzable.  

2.- L’obligació de contribuir sorgeix independentment per cadascuns dels locals a on es realitzi 

l’activitat subjecte al procediment de comunicació prèvia o declaració responsable (fàbriques, 

tallers, oficines, magatzems i dependències de qualsevol mena).  

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 desestiment del sol·licitant després de concedir 

la llicència. 

Article  8.- 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, 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 l'establiment o s'alteraven les 

condicions projectades per aquest establiment o bé s'ampliava el local 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  9.- 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 que fixa el Reglament General de Recaptació. 

2.- Quan el subjecte passiu sigui propietari, usufructuari o concessionari de l'establiment i el 

local no tingui un valor cadastral determinat hom practicarà una liquidació provisional present 

com a base imposable el valor d'adquisició o, si s'escau, l'impost de construcció del local 

esmentat. 

Després d'haver fixat el valor cadastral , es realitzarà la liquidació definitiva que correspongui i 

de la seva quota se'n deduirà la que s'ha liquidat en provisional i la diferència s'ingressarà a les 

arques municipals o, si fos procedent, es retornarà d'ofici a l'interessat l'excés ingressat per 

conseqüència de la liquidació provisional. 

Article  10.- 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 l'article 77 i ss. de la Llei General 

Tributària. 

 DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el 25 de 

setembre de 2012 i definitivament en data 27 de novembre de 2012 (BOP de Girona núm. 234 – 

7 de desembre de 2012)  i començarà a regir el dia 1 de gener de 2013 i continuarà vigent 

mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no 

modificats restaran vigents. 

 

Vist i Plau 

L’ALCALDE,        EL SECRETARI, 

 

 

 


