
 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES 
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

  
Article 1.- Fonament i règim. 
Aquest Ajuntament, conforme a allò autoritzat per l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, i d’acord amb allò previst en l’article 
58 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, estableix 
la taxa per llicència d’obertura d’establiments, que es regularà per la present Ordenança, 
redactada conforme a allò dispost en els articles 20 a 27 de la Llei 39/1988 citada. 
 
Article 2.- Fet imposable. 
1. El fet imposable ve determinat per la prestació de serveis o la realització de les 

activitats pròpies de la competència municipal, tant en els seus aspectes tècnics, 
com administratius, encaminat a verificar o comprovar si els establiments 
industrials, comercials i mercantils, reuneixen les degudes condicions de 
tranquil·litat, sanitat, seguretat i salubritat, així com qualsevol altres exigides per 
les corresponents ordenances i reglaments municipals o d’altres ens públics que 
siguen d’aplicació per al seu normal funcionament, com pressupost previ i 
necessari per a l’torgament de la llicència d’obertura.  

2. Igualment constitueix fet imposable la prestació de serveis o realització d’activitats 
pròpies de la competència municipal encaminats a l’autorització de qualsevol 
modificació en el subjecte, objecte o contingut de les llicències d’obertura 
d’establiments ja existents. 

3. Als efectes anteriors, s’entendrà per establiment industrial, comercial, mercantil i 
de serveis tota edificació utilitzable, estiga o no oberta al públic, el destí primordial 
de la qual no siga l’habitatge, i a més a més continga algun desl següents destins: 

a) L’exercici d’indústria o negoci de qualsevol classe o naturalesa 
b) L’exercici d’activitats econòmiques  
c) Espectacles públics 
d) Dipòsits i magatzems 
e) Escriptori, oficina, despatx o estudi, quan en aquests s’estiga exercint 

activitat artística, professió o ensenyament amb una finalitat lucrativa.   
Als efectes d’aquest tribut, es considerarà com a obertura: 

- La primera instal·lació de l’establiment per començar les seues activitats 
- Els trasllats de locals. 
- La variació o ampliació de l’activitat duta a terme en l’establiment encara que el 

titular siga el mateix. 
- L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que s’hi realitze  i que afecte 

les condicions que s’assenyalen en el número 1 d’aquest article , motiu pel qual 
s’exigirà una nova verificació d’aquestes. 

 
 
Article 3.- Casos de no subjecció 
No estan subjectes a l’exacció regulada en la present ordenança: 

a) Els canvis de raó social motivats per la baixa d’un o més dels socis quan no 
impliquen dissolució de la societat. 

b) La transformació de societat d’una o altra classe que no implique canvi de 
personalitat de les mateixes. 



c) Els canvis de titularitat que es facen entre persones físiques que siguen 
familiars de primer grau, així com també entre persones jusrídiques o de 
persones jurídiques a físiques o viceversa, sempre que tots els socis de 
l’anterior siguen, única i exclusivament de la nova persona jurídica o que la 
persona física, anterior titular, siga sòcia majoritària de la nova persona 
jurídica. 

 
Article 4.- Subjectes passius. 
1.- Estan obligats a pagar les taxes senyalades en la present ordenança , les persones 
físiques o jurídiques titulars d’explotacions industrials , comercials o de servei , que 
requereixquen llicència municipal d’obertura segons la normativa vigent. 
2.- 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. 
3.- 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.- Devengo. 
1.- Naix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que constitueix el 
fet imposable. A aquests efectes s’entendrà iniciada dita activitat en la data de 
presentació de la sol·licitud de llicència d’obertura corresponent si el subjecte passiu la 
formula expressament. 
2.- Quan l’obertura s’haja realitzat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa 
s’acreditarà quan s’inicie efectivament l’activitat municipal que porte a determinar si 
l’establiment reuneix o no les condicions exigibles, amb independència de l’inici de 
l’expedient administratiu que es puga instruir per autoritzar l’obertura de l’establiment o 
decretar el seu tancament en el cas que aquesta obertura no fora autoritzable. 
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 seua concessió supeditada a la 
modificació de les condicions de l’establiment, ni per la renúncia o desestiment del 
sol·licitant després que se li ha concedit la llicència. 
1. Junt amb la sol·licitud de la llicència haurà de ingressar-se, amb el caràcter de 
dipòsit previ, l’import de la taxa en base a les dades que aporte el sol·licitant i allò 
establert en aquesta Ordenança, sense perjudici de la liquidació que corresponga i es 
practique en el moment d’adoptar-se la resolució administrativa referent a la sol·licitud 
de la llicència. 
 
Article 6.- Base imposable . 
La base imposable de la present exacció vindrà constituïda, en les llicències d’activitats 
no qualificades, per la superfície del local on tinguen que desenvolupar-se les activitats 
industrials, comercials i de serveis, i en les d’activitats qualificades per la potència 
d’energia elèctrica instal·lada. 
 
Article 7.- Quota tributària 
1º.- En les llicències d’activitats no qualificades la quota tributària serà la resultant 
d’aplicar a la superfície del local on es desenvolupe l’activitat les següents tarifes: 
  

Superficie Tarifa 



Fins 50 m2 120 € 
De 51 m2 a 100 m2 180 € 
De 101 m2 a 200 m2 300 € 

Més de 201 m2  1,50 €/m2 
 
Als efectes  d’aquest modul la base imposable estarà constituïda per la superfície total 
del perímetre del local, i en el seu cas, per la suma de totes les seues plantes 
2º.- En les llicències d’activitats qualificades i de les sotmeses a la normativa reguladora 
d’espectacles i activitats recreatives, la quota tributària serà la resultant de multiplicar la 
modul de 480 € pels coeficients que s’assenyalen, en funció de la potència d’energia 
elèctrica instal·lada: 
 

Potència instal·lada en Kw. Coeficient 
Fins 5,5 1 

Des de 5,5 fins 10 1,25 
Des de 11 fins 18 1,50 
Des de 19 fins 40  1,75 
Des de 41 fins 75 2 
Des de 76 fins 100 3,75 

Més de 100 6 
 
3º.- En el cas de transmissió de llicència per canvi de titularitat , la quota vindrà 
determinada pel resultat d’aplicar el 75% a la taxa que li correspondria per nova 
obertura. 
 
Article 8.- Exempcions, reduccions i demés beneficis legalment aplicables. 
En matèria de beneficis tributaris d’estarà al disposat en l’article 9 i disposició 
addicional novena de la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
9.- Normes de gestió. 
1.- Quan el contribuient o subjecte passiu no demane la llicència d’obertura i siga 
descoberta mitjançant la inspecció, denúncia o investigació, se li aplicarà un recàrrec 
del 100% en la tarifa que li correspon.  
2.- Els subjectes passius presentaran en l’Ajuntament la sol·licitud d’obertura a la que 
acompanyaran els documents justificatius d’aquelles circumstàncies que hagueren de 
servir de base per a la liquidació de la taxa. 
3.- Fins que no recaiga acord municipal sobre concessió de la llicència, els interessats 
podran renunciar expressament a aquesta, quedant aleshores reduïdes les taxes 
liquidables al 20 per cent d’allò que correspondria d’haver-se concedit dita llicència, 
sempre i quant l’Ajuntament no haguera realitzat les necessàries inspeccions al local; 
en altre cas no haurà lloc a cap reducció. 
4. Es consideraran caducades les llicències si després de concedides transcorre més 

d’un any sense haver-se produït l’obertura dels locals o, si després d’oberts, es 
tacaren novament per període superior a l’any. Tot i això, en el cas de tancament 
per obres de reforma del local legalment autoritzades i fent-se en els terminis 
reglamentaris, el temps que duren les mateixes no es considerarà tancament 
d’establiment als efectes de la caducitat de la llicència. 

5. El tribut es recaptarà en els terminis assenyalats en el Reglament General de 
Recaptació per als tributs de notificació individual i no periòdics. 



 
Article 10.- Infraccions i sancions tributàries. 
Constitueixen casos especials d’infracció greu:  

a) L’obertura de locals sense l’obtenció de la corresponent llicència. 
b) La falsedat de les dades necessàries per a la determinació de la base de 

gravamen. 
En allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, a més d’allò previst 
en aquesta Ordenança, s’estarà a allò dispost en els articles 77 i següents de la Llei 
General Tributària i demés normativa aplicable. 
 
Article 11.- Llicències provisionals 
Quan l’òrgan competent de l’administració municipal en les llicències d’activitat 
qualificada emeta informe favorable a la seua concessió davant de la Comissió 
Provincial d’Activitats Qualificades, eixe acord suposarà l’atorgament de la llicència 
provisional als efectes de que el sol·licitant puga exercir l’activitat sense perjudici del 
deure d’obtenció de la llicència definitiva amb l’adopció de les mesures correctores que 
es determinen. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
Aquesta ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el 
Butlletí Oficial Una vegada s’efectue la publicació del text íntegre de la present 
Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província. El seu període de vigència es 
mantindrà fins que s’esdevinga la seua modificació o la seua derogació expressa. 
 
 
 



 
 


