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ORDENANÇA NÚM. 46 REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES COMERCIALS 
MUNICIPALS I INFORMES MUNICIPALS PREVIS A LA LLICÈNCIA COMERCIAL DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA    

ARTICLE 1. Establiment i naturalesa de l’exacció    

D'acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
l’article 12.4 de la llei catalana 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials i, específicament, l’article 
57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i de 
conformitat amb els articles 15 a 19 de la mateixa Llei, s’estableix la taxa per la tramitació de llicències comercials 
municipals i informes municipals previs a la llicència comercial de la Generalitat de Catalunya.   
  
ARTICLE 2. Fet imposable   
  
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, relativa a 

l’avaluació dels expedients de sol·licitud de llicències comercials, encaminada a l’atorgament de la preceptiva 
llicència comercial municipal en els casos de mitjans establiments o a l’emissió de l’informe comercial de 
l’Ajuntament, previ a l’atorgament de la llicència comercial per part de la Generalitat de Catalunya en els 
casos de grans establiments. 

 
2. Estan subjectes a aquesta taxa les obertures, canvis d’activitat, trasllats, ampliacions i canvis de titularitat de 

grans i mitjans establiments comercials, amb caràcter previ a la resta de llicències municipals de tipus 
urbanístic, sanitari, ambiental, de seguretat i la resta de condicions exigibles a cada activitat. 

 
3. En el cas de Manresa són establiments comercials mitjans aquells establiments individuals o col·lectius amb 

una superfície de venda igual o superior als 800 m2, i són grans establiments comercials els que tinguin una 
superfície de venda igual o superior a 2.000 m2.   

 
ARTICLE 3. Subjectes passius     
   
Tindran la consideració de subjectes passius d’aquesta taxa, a títol de contribuents, les persones físiques, 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la llei General Tributària que sol·licitin la corresponent 
llicència comercial o bé que, tot i no sol·licitar-la, estiguin obligats a obtenir-la.    
   
ARTICLE 4. Responsables    
   
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei general tributària.      
   
ARTICLE 5. Exempcions, reduccions i bonificacions     
     
1. La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:    
 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)

1. Llicència comercial municipal per a mitjans establiments, per m2 de superfície de venda 3,44

2. Informe municipal previ a la llicència comercial de la Generalitat de Catalunya per a 
grans establiments, per m2 de superfície de venda 3,44

 
La no admissió a tràmit de la sol·licitud, el desistiment de l'interessat previ a la resolució o la denegació per 
manca d'algun dels documents preceptius que s'han d'adjuntar amb la sol·licitud, acreditarà una tarifa mínima de 
167,00. 
 
ARTICLE 7. Període impositiu i 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, hom entendrà iniciada l'activitat en el moment de la presentació de la sol·licitud 
de la llicència.    

2. En el cas d’obertura d’un establiment sense haver obtingut la llicència preceptiva, es considerarà acreditada 
la taxa en el moment de l’inici de l’obertura.    
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ARTICLE 8. Règim de declaració i ingrés     

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, en el termini dels quinze dies hàbils següents a la presentació de 
la sol·licitud de llicència. 

 
2. No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l'expedient el pagament previ de la taxa acreditada 

o, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament del seu pagament.   
 
ARTICLE 9     

En els casos de sol·licituds de llicència, el titular i objecte de la qual siguin coincidents amb un expedient resolt i 
arxivat dins els sis mesos precedents, per no haver-se efectuat l'ingrés, es pendrà com a data de sol·licitud la de 
la sol·licitud inicial, als efectes d'establir el període de presentació de l'autoliquidació. En conseqüència, s'exigiran 
els recàrrecs que s'acreditin en la data de presentació de l'autoliquidació, en aplicació de l'article 27 de la Llei 
General Tributària.     

ARTICLE 10     

Si la resolució de la sol·licitud és desfavorable, els Servei Financers procediran a tramitar d'ofici l'expedient de 
devolució dels imports indegudament satisfets.     

ARTICLE 11    

Aquesta taxa és independent i compatible amb qualsevol altre tipus de taxa que s’acrediti per l’obtenció d’altres 
llicències preceptives per dur a terme l’obertura de l’establiment de què es tracti.    

ARTICLE 12     

La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores 
de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

ARTICLE 13     

La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que siguin 
d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria 
i les disposicions que les desenvolupen. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu la 
promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació 
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació 
dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa. 
 

DISPOSICIÓ FINAL     

Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2009 i continuarà en vigor mentre no 
s’acordi la seva modificació o derogació.  

 


