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Ordenança fiscal núm. 4 
 

TAXA PER LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES LLICÈNCIES PER A 
L’EXERCICI D’ACTIVITATS, DE LES COMUNICACIONS PRÈVIES I DE LES 

LLICÈNCIES D’OBERTURA I ÚS 
 

Article 1r.- 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 disposa l’article 57 i del 20 al 27 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, i l’article 90 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, aquest Ajuntament estableix la taxa 
per la llicència exercici d’activitats, comunicacions prèvies i d’obertura 
d’establiments, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’atenen al que disposa la legislació esmentada. 

Article 2n.- Fet imposable 
1- 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 d’Anglesola, s’ajusten a 
l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments pels articles 84 i 
84bis 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, per la normativa 
reguladora de les activitats innòcues i de baix risc, per la resta de normativa general 
o sectorial i per les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a 
aquest Ajuntament per al control previ i posterior a l’inici 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. 
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Article 3r. Subjectes passius 
Son 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 de l’administració municipal. 

Article 4t.- Responsables. 
1- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1, 39 i 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 el supòsits i amb l’abast que assenyalen els articles 40 i 43 de la Llei general 
Tributària. 

Article 5è.- Base imposable. 
Constitueixen la base imposable de la taxa la quota tributària que correspongui a 
l’establiment que sol·liciti la llicència d’obertura. 

Article 6è.- Quota Tributària. 
1- Activitats innòcues, de baix risc i altres activitats 

(Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa) 

- Declaració responsable 100 € 

- Comunicació prèvia 100 € 

- Canvi de titularitat 50 € 
 

2- Activitats amb incidència ambiental 
(Llei 20/2009 de prevenció i control de les activitats) 

- Fins a 200 m2 de superfície 300 € 

- A partir de 200 m2 de superfície 500 € 

- Certificat de compatibilitat urbanística 50 € 

- Canvi no substancial 50 € 

- Canvi de titularitat 50 € 

- Controls municipals 150 € 
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Article 7è.- Exempcions i bonificacions. 

No s’aplicaran excepcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

Article 8è.- 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 de llicència d’obertura 
corresponent si el subjecte passiu la formula expressament. 

2- Quant l’obertura s’hagi realitzat sense haver obtingut la llicència corresponent, la 
taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que porti a determinar 
si l’establiment 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 decretar el seu tancament en el cas que aquesta obertura no fos 
autoritzable. 

3- Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera 
pe 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 desestimen del 
sol·licitant desprès que se li ha concedit la llicència. 

Article 9è.- Declaració.  
1- Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència municipal d’exercici 
d’activitats, d’obertura d’establiments, d’ús, o hagin de realitzar una comunicació 
d’inici d’una activitat, han de presentar al Registre General de l’Ajuntament la 
sol·licitud oportuna, amb especificació de l’activitat o ús que han de desenvolupar a 
l’establiment o local, acompanyada de la documentació preceptiva.  

2- Si després d’haver estat formulada la sol·licitud de llicència d’obertura es varia o 
s’amplia l’activitat que es desenvolupa en l’establiment, o s’alteren les condicions 
projectades per aquest establiment o bé s’amplia el local previst 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 numero 
anterior. 
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Article 10è.- Liquidació i ingrés. 
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 el mitjans de pagament i els terminis que fixa el Reglament General de 
Recaptació. 

Article 11è.- Infraccions i sancions. 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 
correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa la Llei General Tributària. 

Disposició final.- 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple 
de la Corporació en la sessió celebrada el 10 de novembre de 2020, entrarà en vigor 
el dia 1 de gener de 2021, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 

Disposició derogatòria.- 
Queda derogada l’ordenança fiscal número 25 “Ordenança reguladora de les taxes 
per la tramitació i l’atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al règim 
d’intervenció integral de l’administració ambiental”, en el moment d’entrada en vigor 
de la present ordenança. 

 
 
 
 
L’Alcaldessa        La Secretària. 
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