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TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
ORDENANÇA REGULADORA
ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa
En l’ús de les facultats concebudes 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 disposat als article 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament estableix “Taxa per llicència
d’obertura d’establiments”, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de
la qual atenen al previst a l’article 58 de la citada llei 39/1988.
ARTICLE 2. Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la Taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa,
tendent a unificar si els establiments industrials i mercantils reuneixen les condicions de
tranquil.litat, sanitat i salubritat, així com qualsevol altres exigides per les corresponents
Ordenances i Reglaments municipals o generals per al seu normal funcionament, com
pressupost necessari i previ per a l’atorgament per aquest Ajuntament de la Llicència d’Obertura
a què es refereix l’article 22 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
2.- A tal efecte, tindrà la consideració d’obertura:
a) La instal.lació per primera vegada de l’Establiment per a donar començament a les seues
activitats.
b)La variació o ampliació de l’activitat desenvolupada en l’Establiment, encara que continue el
titular.
c) L’ampliació de l’Establiment i qualsevol alteració que es porte endavant en aquest i que
afecte a les condicions assenyalades al número 1 d’aquest article, exigint nova verificació de les
mateixes.
3.- S’entendrà per Establiment Industrial o Mercantil tota edificació habitable, estiga o no oberta
al públic, que no es destine exclusivament a vivenda, i que:
a) Es dedique a l’exercici d’alguna activitat empresarial fabril, artesana, de la construcció,
comercial i de serveis que estiga subjecta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
b) Encara sense desenvolupar-se aquelles activitats que servisquen d’auxili o complement per a
les mateixes, o tinguen relació amb elles en forma que els proporcionen beneficis o
aprofitament, com per exemple, seus socials, agències, delegacions o sucursals d’entitats
jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos o estudis.

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 es pretén
desenvolupar o, en el seu cas, es desenvolupa 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.
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2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supostos i amb l’abast
que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.

ARTICLE 5.- Base Imposable
Consituïx la base imposable de la taxa el valor anual de l’Impost d’Activitats Econòmiques
(deute tributari) a la que estiga afectada l’activitat a desenvolupar.
En el supòsit de no estar subjecte a l’impost d’activitats econòmiques, la base imposable serà la
quota tarifa aplicable a l’activitat que es sol.licita (Ple 30/11/1995).

ARTICLE 6.- Quota tributària
1.- La quota tributària es determinarà aplicant el tipus de gravamen del 100 per cent sobre la
base definida a l’article anterior, aplicant a més un recàrrec del 100% quan es tracte d’activitats
qualificades sotmeses a la tramitació de llicències molestes, insalubres, nocives i perilloses.
2.- La quota tributària s’exigirà per unitat de local.
3.- A la quota tributària s’aplicaran els següents coeficients multiplicadors:
1) 0,85 per a locals amb superfície útil fins 50 metres.
2) 1,00 per a locals de 51 a 100 metres
3) 1,15 per a locals de 101 a 300 metres
4) 1,30 per a locals de 301 a 500 metres
5) 1,45 per a locals de més de 501 metres
(Ple 30/11/95)
4.- En cas de desistiment formulat pel sol.licitant amb anterioritat a la concessió de la llicència,
les quotes a liquidar seran del 50 per cent de les assenyalades al número anterior, sempre que
l’activitat municipal s’haguera iniciat efectivament.

ARTICLE 7.- Modificacions, exempcions i bonificacions
Exempcions: no es concediran més exempcions que els que expressament es previnguin a les
lleis o les que es deriven dels tractats internacionals.
Bonificacions: la quota tributària tindrà una bonificació del 50% en els següents casos:
a) En els trasllats voluntaris d’establiments des de zones en les quals no corresponga la
seua situació d’acord amb el plànols i ordenances vigents, aquelles altres en les quals es
consideri adequada la seua ubicació per la indicada normativa, sempre i quan en el nou
local es desenvolupe idèntica activitat que en l’anterior.
b) Les noves indústries o establiments que s’instal.len en zones i polígons industrial.
c) Les ampliacions de locals o d’activitat. Al primer cas serà necessari que tinguen
comunicació interior entre ells.
d) Els canvis de titularitat però no d’activitat.

ARTICLE 8.- Deveng
1.- Es devenga la taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A estos efectes, s’entendrà iniciada dita activitat en la data de
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presentació de l’oportuna sol.licitud de la llicència d’obertura, si el subjecte passiu formulés
expressament aquesta.
2.- Quan l’obertura haja tingut lloc sense haver optés l’oportuna llicència, la Taxa es devengarà
quan s’inicie efectivament l’activitat municipal portadora a determinar si l’Establiment reuneix
o no les condicions exigibles, amb independència de la iniciació de l’expedient administratiu
que puga instruir-se per autoritzar l’obertura de l’Establiment o decretar el seu tancament, si no
fos autoritzable dita obertura.
3.- L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es vorà afectada, de cap manera, per la
denegació de la llicència sol.licitada o per la concessió d’esta condicionada a la modificació de
les condicions de l’Establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol.licitant una vegada
concedida la llicència.

ARTICLE 9.- Declaració
1.- Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obertura d’Establiment Industrial o
Mercantil, presentaran prèviament al Registre General, l’oportuna sol.licitud, amb especificació
de l’activitat o activitats a desenvolupar al local.
2.- Si després de formulada la sol.licitud de llicència d’obertura es modificarà o ampliarà
l’activitat a desenvolupar en l’Establiment, o bé s’ampliarà el local inicialment previst, estes
modificacions hauran de posar-se en coneixement de l’Administració municipal amb el mateix
detall i abast que s’exigeixen en la declaració prevista en el número anterior.

ARTICLE 10.- Liquidació i Ingrés
1.- Finalitzada l’activitat municipal i una vegada dictada la Resolució municipal que precedisca
la llicència d’obertura, es practicarà la liquidació corresponent per la Taxa, que serà notificada
al subjecte passiu per al seu ingrés directe en les Arques municipals utilitzant els mitjans de
pagament i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.

ARTICLE 11.- Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a les
mateixes corresponguin en cada cas, s’estarà en allò disposat als article 77 i següents de la Llei
General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el “Butlletí Oficial
de la Província” i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener romanent en vigència fins
la seua modificació o derogació expresses.

Moficacions posteriors
 Acord de Ple de 05/05/2005. Publicat al BOP núm. 112 de 13/05/2005
L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 5 de maig de 2005, va aprovar la modificació de la
taxa per obertura d’establiments:
Article 5 i 6. Eliminar
Nova redacció article 5:
Article 5. Base de percepció i tarifes
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Els imports de les quotes a abonar per aquesta taxa són els que resulten d’aplicar l’annex-tarifa
d’aquesta ordenança.
Nova redacció article 6:
Article 6
Qualsevol llicència d’obertura es liquida segons la tarifa d’aquesta ordenança, encara que
l’obligació de contribuir haja nascut en data anterior a la seua vigència.
Afegir article 12:
Article 12
Les llicències d’obertura caduquen:
a) Als tres mesos de llur concessió, si en aquest termini no és obert.
b) Als sis mesos de tancar-se l’establiment després d’obert, llevat que es tracte d’activitats
de temporada. En aquest cas no caducarà, i serà necessari per a això que en la sol.licitud
de petició conste aquesta característica i que així l’estime i admeta l’Administració
municipal.
c) Caducada la llicència, tindrà novament l’obligació de sol.licitar-la i pagar els drets
corresponents, si hom vol obrir l’establiment.
Modificació disposició final:
Disposició final:
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació al Butlletí Oficial
de la província de València, s’aplicarà a partir del dia de la seua publicació i vigirà fins que siga
modificada o derogada expressament.
ANNEX TARIFES
Les quotes a abonar per l’aplicació d’aquesta ordenança fiscal són les següents:
1) Activitats no Qualificades:
La tarifa a aplicar serà de 250,00 €
2) Alta activitats Qualificades:
En funció de la potència instal.lada, s’aplicarà l’import resultant de multiplicar el mòdul de
540,90 € pels coeficients que, en funció d’aquella, s’assenyalen:
Fins a 5,4 Kw
De 5,5 a 10 Kw
Més de 10 fins a 18Kw
Més de 18 fins a 40Kw
Més de 40Kw

1
1,25
1,50
1,75
2

3) Les actuacions administratives pels canvis de titularitat d’activitat NO qualificada
meritaran el 50% de la quota.
4) Les actuacions administratives pels canvis de titularitat d’activitat qualificada meritaran
el 50% de la quota corresponent
 Acord de Ple de 27/11/2008. Publicat al BOP núm. 311 de 31/12/2008
S’ incrementen en un 3,6% (IPC interanual d’octubre de 2007 a octubre de 2008):

ANNEX TARIFES
Les quotes a abonar per l’aplicació d’aquesta ordenança fiscal són les següents:
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1) Activitats no Qualificades:
La tarifa a aplicar serà de 259,00 €
2) Alta activitats Qualificades:
En funció de la potència instal.lada, s’aplicarà l’import resultant de multiplicar el mòdul de
560,37 € pels coeficients que, en funció d’aquella, s’assenyalen:
Fins a 5,4 Kw
De 5,5 a 10 Kw
Més de 10 fins a 18Kw
Més de 18 fins a 40Kw
Més de 40Kw

1
1,25
1,50
1,75
2

3) Les actuacions administratives pels canvis de titularitat d’activitat NO qualificada
meritaran el 50% de la quota.
4) Les actuacions administratives pels canvis de titularitat d’activitat qualificada meritaran
el 50% de la quota corresponent
Incloure un nou article en què s’exigirà una tarifa per atorgament de llicència per activitat de
repartiment pel carrer i domiciliari de propaganda: 100 euros de fiança, que es tornarà amb la
condició que es complisquen les clàusules que es detallen a continuació:
-No es podrà ni permetrà deixar propaganda als vidres dels cotxes, cases deshabitades i
persianes.
-La propaganda s’haurà de deixar a les bústies dels domicilis de la gent.
-Es procedirà a fer un repartiment proporcional de la propaganda, per evitar una excessiva
aglomeració propagandística en determinats punts del municipi.
-En relació amb allò esmentat al segon punt es procurarà que els carrers i els jardins es
mantinguen nets de propaganda durant el repartiment.

