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TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS
ORDENANÇA REGULADORA
Article 1.- Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106, de la llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
llicència d'obertura d'establiments, que es regirà per la present ordenança fiscal, les
normes de la qual atenen al previngut en l'article 58, de la citada Llei 39/88.
Article 2.- Fet imposable.
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, tendent a verificar si els establiments industrials i mercantils reuneixen
les condiciones tranquil·litat, sanitat i salubritat i qualssevol altres exigides per les
corresponents ordenances i reglaments municipals o generals 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 aquest efecte, tindrà la consideració d'obertura:
a) La instal·lació per primera vegada de l'establiment per a donar principi a les
seues activitats.
b) La variació o ampliació de l'activitat desenvolupada en l'establiment, encara
que continue el mateix titular.
c) L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que es duga a terme en
aquest i que afecte les condicions assenyalades en el número 1 d'aquest article, exigint
nova verificació d'aquestes.
3. S'entendrà per establiment industrial o mercantil tota edificació habitable,
estiga o no oberta al públic, que no es destine exclusivament a habitatge, i que:
a) Es dedique a l'exercici d'alguna activitat empresarial fabril, artesana, de la
construcció, comercial i de serveis que estiguen subjectes a l'impost sobre activitats
econòmiques.
b) Fins i tot sense desenvolupar-se aquelles activitats servisquen d'auxili o
complement per a aquestes, 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 desenvolupe 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.

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 supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5.- Base imposable.
Constitueix la base imposable de la taxa:
1.- L'obertura d'establiment per a l'exercici d'activitats incloses en la tarifa de
l'impost sobre activitats econòmiques, queda sotmesa al pagament d'una taxa
municipal la quantia de la qual es determinarà prenent com a base aquest impost anual
de la quota o quotes i el tipus de gravamen de les quals és el que s'assenyala en
l'article següent.
2.- Respecte a bancs, Caixes d'Estalvi i entitats de crèdit comercials o
industrials, la tarifa es determinarà prenent com a base la superfície efectiva
d'instal·lació.
Article 6.- Quota tributària.
Tenint en compte el que es disposa en l'article 57 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 28 de desembre, es fixen els següents tipus de gravamen:
ESTABLIMENT
Comerços i indústries de qualsevol classe
Excepcions: Les agències, sucursals,
delegacions
de
bancs
comercials,
mercantils i industrials establits a Espanya
satisfaran:
bancs i entitats financeres:
Supermercats i grans comerços fins a 500
metres quadrats de superfície
Supermercats i grans comerços fins a
1.000 metres quadrats de superfície

TIPUS DE GRAVAMEN
100% de la quota tributària de l’I.A.E.
9.180,00 €

4.590,00 €
8.160,00 €

OBSERVACIONS:
a) Totes aquestes llicències s'abonaran per una sola vegada.
b) Cap llicència reportarà quantitat inferior a 30,00 €.
c) Si es dona el cas d'ampliar-se la indústria o el comerç, l'augment de la
llicència vindrà representat per la qual corresponga a la quota ampliada (Exemple: Si
actualment té quota de 6,00 € i per l'ampliació del negoci la nova quota és de 15,00 € la
llicència d'ampliació serà tan sols per les 9,00 € d'augment, és a dir, segons la
precedent tarifa el 100 per 100 de 9,00 €.).
Segon.- Que tot això siga sotmés a informació pública per terme de trenta dies, a
efecte de reclamacions, amb inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i
llocs de costum en la localitat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 18 de la
Llei 7/1.985, de 2 d'abril.
Tercer.- Que per al cas que no es formule cap reclamació, elevar a definitiu el
present acord, expedint-se l'oportú edicte d'aprovació definitiva.
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Article 7.- Exempcions i bonificacions.
No es concedirà exempció ni cap bonificació en l'exacció de la taxa.
Article 8.- Meritació.
1.- S'esdevinga la taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicie l'activitat
municipal que constitueix el fet imposable. A aquest efecte s'entendrà iniciada aquesta
activitat en la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència d'obertura, si el
subjecte passiu formulara expressament aquesta.
2. Quan l'obertura haja tingut lloc sense haver obtingut l'oportuna llicència, la
taxa es reportarà quan s'inicie efectivament l'activitat municipal conduent 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 a autoritzar l'obertura de
l'establiment o decretar el seu tancament, si no fora autoritzable aquesta obertura.
3. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada de cap
manera per la denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d'aquesta
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 en el Registre General,
l'oportuna sol·licitud, amb especificació de l'activitat o activitats a desenvolupar en el
local, acompanyada del document d'alta de l'impost sobre activitats econòmiques, o
descripció detallada de la superfície efectiva d'instal·lació, en el supòsit de bancs,
caixes d'estalvi i entitats de crèdit comercials o industrials.
2. Si després de formulada la sol·licitud de llicència d'obertura es variara o
ampliara l'activitat a desenvolupar en l'establiment, o s'alteraren les condicions
projectades per tal establiment o bé s'ampliara el local inicialment previst, aquestes
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
procedisca sobre 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 el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions
que a les mateixes corresponguen en cada cas, s'estarà al que es disposa en els
articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació
en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2.013,
romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses.
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l'ajuntament Ple en sessió de vinti-nou de novembre de dos mil dotze, i publicada en el BOP núm. 42 del dia 19 de febrer
de 2013.

