ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS

Article 1. 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 i els articles 133.2 i
142 de la Constitució Espanyola, i de conformitat amb l’article 20.2 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la
«Taxa per l’Obertura d’Establiments» que estarà a allò establert en la
present Ordenança Fiscal i d’acord a allò previst a l’article 57 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2. Fet imposable.
En virtut d’allò establert a l’article 2 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària; article 20 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i
Preus Públics, el fet imposable de la Taxa el constitueix l’activitat
municipal, tant tècnica com administrativa de control posterior de l’inici
de l’activitat comunicada pel subjecte passiu o l’activitat anterior a
l’atorgament de la llicència però en ambdós casos conduent a verificar
si els establiments industrials i mercantils reuneixen les condicions de
tranquillitat, seguritat i salubritat, com a pressupost necessari i previ per
l’eficàcia de l’acte de comunicació prèvia.
En aquest sentit s’entendrà com obertura:
 La installació de l’establiment per primera vegada per
iniciar les seves activitats.
 Els trasllats a altres locals.
 Els traspassos o canvis de titulars dels locals, quan varia
l’activitat que es venia desenvolupant.
 Els traspassos o canvis de titulars dels locals sense variar
l’activitat que es venia desenvolupant, sempre que aquesta
verificació s’hagi de sollicitar o prestar en virtut de norma
obligatòria.
 Les variacions i ampliacions d’activitats desenvolupades en
els locals, a pesar que continuï el mateix titular.
 Ampliacions de local i qualsevol alteració que es porti a
terme i que afecti a les condicions de tranquillitat, sanitat i
salubritat, exigint nova verificació.

Se entendrà per establiment industrial o mercantil l’edificació
habitable estigui o no oberta al públic, que no es destini exclusivament
a vivenda, i que:
 Es dediqui a l’exercici d’alguna activitat empresarial fabril,
artesanal, de la construcció, comercial i de serveis que
estigui subjecte a l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 Encara sense desenvolupar-se aquelles activitats serveixin
d’auxili o complement per les mateixes, o tinguin relació
amb elles en forma que proporcionin benefici o
aprofitament, como, por exemple, seus socials, agencies,
delegacions o sucursals de persones o Entitats jurídiques,
escriptoris, despatxos o estudis, dipòsits o magatzems.
Article 3. Subjecte passiu.
Segons el que estableixen els articles 35 i 36 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributaria, son subjectes passius d’aquesta
Taxa, en concepte de contribuents i, per tant, obligats tributaris, les
persones físiques o jurídiques i les entitats a les que la normativa tributaria
imposa el compliment d’obligacions tributaries, que siguin titulars de
l’activitat que pretenen portar a terme o que de fet la desenvolupin, en
qualsevol establiment industrial o mercantil.
Article 4. Responsables.
Respondran del deute tributari els deutors principals junt a altres
persones o entitats. A aquests efectes, es consideraran deutors principals
els obligats tributaris de l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributaria.
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà
sempre subsidiària.
En relació a la responsabilitat solidaria i subsidiària del deute
tributari s’estarà a l’establert, respectivament, en els articles 42 i 43 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.
Article 5. Base imposable i tarifes.
Las tarifes d’aquesta taxa queden establertes de la manera
següent:

Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental:
Activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia:
Activitats inoqües:
Canvi de titularitat
Control periòdic
Consulta prèvia potestativa

400 euros
200 euros
90 euros
40 euros
50 euros
30 euros

Article 6. Exempcions i Bonificacions.
No es concedeixen exempcions o bonificacions d’aquesta taxa.
Article 7. Meritament.
La taxa es meritarà i l’obligació de contribuir naixerà, un cop
presentada la comunicació o sollicitud de llicència o autorització, en el
moment en que s’iniciï l’activitat municipal conduent a determinar si
l’establiment reuneix o no les condicions exigibles.
L’obligació de contribuir no es veurà afectada pel resultat de la
inspecció, ni per la renuncia o desistiment del comunicant un cop
iniciada l’activitat municipal, si be en aquest últim cas les tarifes a
liquidar seran el 50 % de les assenyalades si encara no s’ha resolt el
procediment.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic
o l’activitat administrativa no es presti o desenvolupi, procedirà la
devolució de l’import.
Article 8. Declaració.
Les persones interessades en l’obertura d’establiment industrial o
mercantil presentaran prèviament, en el Registre General, l’oportuna
comunicació o sollicitud de llicència o autorització, amb especificació
de l’activitat o activitats a desenvolupar en el local acompanyada
d’aquells documents justificatius d’aquelles circumstancies que hagin de
servir de base per la liquidació de la Taxa.
Si després de presentada la comunicació d’obertura o atorgada
la llicència o autorització es varies o s’ampliés l’activitat a desenvolupar
a l’establiment, o si s’alteressin les condicions projectades per tal
establiment o be s’ampliés el local inicialment previst, aquestes
modificacions hauran de posar-se en coneixement de l’Administració
Municipal amb el mateix detall i extensió que s’exigeixen en la
declaració prevista en el paràgraf anterior.

Article 9. Liquidació i ingrés.
Finalitzada l’activitat municipal, es practicarà la liquidació
definitiva corresponent per la Taxa, que serà notificada al subjecte
passiu pel seu ingrés directe en les arques municipals, utilitzant els mitjans
de pagament i els terminis que senyala la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributaria.
Article 10. Infraccions i sancions.
En tot lo relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a
les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’estarà a lo
disposat en els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributaria.
Disposició Final.
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha
estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 8
de juliol de 2010, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Província permaneixent en vigor fins la seva
modificació o derogació expressa.

