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Article 1.- Fonament legal
De conformitat amb allò que s’ha previngut en l’article 58 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
s’estableix en este Municipi la Taxa per prestació del Servei d’Atorgament de Llicències d’Obertura
d’Establiments, que serà exigida d’acord amb el que es disposa en els articles 20 a 27, ambdós
inclosos, d’eixa mateixa Llei, en el Títol II de la Llei 8/89, de 13 d’abril, supletòriament aplicable a
l’àmbit de les Hisendes Locals, i en la present Ordenança Fiscal.
Article 2.- Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable d’esta taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa,
tendent a verificar si els establiments industrials i mercantils reuneixen les condicions de tranquil·litat,
sanitat, salubritat i qualssevol altres exigides per la Reglamentació administrativa corresponent per al
seu funcionament normal, com a pressupost necessari i previ per a l’atorgament per este Ajuntament
de la llicència d’obertura a què es refereix l’article 22 del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals aprovat per Decret de 17 de juny de 1.955.
2.- A este efecte, tindran 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 la/s activitat/s desenrotllade/s en l’establiment, encara que continue el
mateix titular.
c) L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que es duga a terme en este i que afecte les
condicions assenyalades en l’apartat 1 d’este mateix article, exigint nova verificació de les mateixes.
d) El canvi de titularitat de l’activitat. En este cas, es diferenciarà els supòsits següents:
d.1.- Si haguera transcorregut un espai de temps menor d’un any des del moment que es va resoldre la
concessió de llicència a l’anterior titular.
d.2.- Si haguera transcorregut un espai de temps major d’un any des del moment que es va resoldre la
concessió de llicència a l’anterior titular.
e) El trasllat del negoci d’un establiment a un altre.

3.- No tindran, en canvi, la consideració d’obertura:
a) Les casetes i els llocs en els mercats municipals, per entendre’s implícita la llicència d’obertura en
l’adjudicació del lloc o caseta de venda.
b) Els llocs o barracons, siga quina siga la seua activitat mercantil, la permanència de la qual no haja
d’excedir tres mesos consecutius, excepte els expressament arreplegats en la Tarifa.
4.- 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
servicis que estiga subjecta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
b) Encara sense desenrotllar-se aquelles activitats servisca d’auxili o complement per a les mateixes, o
tinga relació amb elles en forma que proporcione beneficis o aprofitament, com, per exemple, agències,
delegacions o sucursals de persones jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos o estudis.
5.- En cas de sol·licitar-se llicència per addició de nova activitat en un mateix establiment:
a) Si la nova activitat és del mateix titular, es farà efectiu el diferencial entre el que satisfà anteriorment i
l’import derivat de la liquidació corresponent a la nova activitat, la qual es pretén addicionar.
b) Si la nova activitat ho és, també, de nou titular, es tractarà com una nova obertura, amb independència
que es trobe ubicada en el mateix establiment.
Article 3.- Subjectes passius i responsables
1.- Són subjectes passius contribuents d’esta taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·liciten les corresponents llicències
d’obertura d’establiments industrials o mercantils.
2.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 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, interventors o
liquidadors de fallides o concursos de creditors, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40
de la Llei General Tributària.
Article 4.- Meritació
1.- La meritació d’esta taxa es produeïx per una sola vegada quan se sol·licita pel peticionari la
corresponent llicència municipal, començant en eixe acte la prestació del servei.
2.- En conseqüència, la renúncia de l’interessat, una vegada notificada al mateix la concessió d’aquella
llicència, no li eximeix de l’obligació de contribuir per esta taxa.
Quan hi haja renúncia expressa, abans que s’haja resolt la concessió de llicència, l’import serà l’establit
per a cada cas com a Quota Mínima en l’apartat 1 de l’article 6 de la present Ordenança.

Article 5.- Bases de gravamen
La Base imposable ve configurada pel tipus d’activitat de què es resolga la concessió de la llicència
corresponent, diferenciant clarament entre activitats Innòcues i Qualificades, i es corregeix pels
paràmetres següents: - Categoria del carrer en què es vaja a ubicar; - Grup/s i Epígraf/s d’activitats que
es vagen a desenrotllar; - Volum d’Inversió realitzada.
Article 6.- Tarifes i Quotes
La Taxa, d’acord amb el que estableix l’article 24 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà el resultat
d’aplicar una Quota Fixa, detallada en l’apartat 1 que se segueix i una Quota Variable, ponderant d’esta
manera el cost del servei, per a cada tipus d’activitat introduint el principi de capacitat econòmica. D’esta
manera, la Quota Total de la Taxa serà el producte de factorizar la Quota Fixa Mínima pels Coeficients
correctors de l’apartat 2.
Quota Total = Quota Mínima * Coef. Situació * Coef. Activitat * Coef. Inversió
D’esta manera:
1.- S’estableix, en general, per a tots els casos, la Quota Mínima consistent en:
1.1.- Activitats Innòcues

202’30 € /Activitat i Establiment.

1.2.-Activitats Qualificades

842’92 € /Activitat i Establiment.

Les quotes mínimes es reduiran si es tracta de canvi de titular d’Activitats havent transcorregut menys
de 12 mesos des de l’anterior Llicència, per traspàs, cessió, etc., aplicant-se una reducció del 60 per
cent sobre les Quotes Fixes assenyalades en els apartats 1.1 i 1.2 anteriors.
En cas d’instar-se llicència per a més d’una activitat en un mateix establiment, la Quota Mínima es
trobarà per agregació de les diferents activitats per a les quals se sol·licite llicència.
2.--S’estableixen els Coeficients Correctors següents:
a) Coeficient de situació: Ve donat en funció de la categoria del carrer, i del tipus d’activitat, i s’aplicarà
sobre la Quota mínima:
Categoria carrer

Coeficient

“A”
“B”
“C”
“D”

1’8
1’5
1’2
1’2

b) Coeficient d’Activitat: Ve donat en funció de l’import de la Quota de la Tarifa de l’I.A.E. de l’activitat
que es vaja a desenrotllar en l’establiment. (En cas de ser més d’una, se sumaran els imports als
efectes d’aplicació del coeficient); s’aplicarà sobre la Quota Mínima:
Tram de la quota tarifa
X < 601 €
601’01 < X < 3.005 €
3.005’01 < X

Coeficient
1
3
5

c.- Coeficient d’inversió: Ve donat en funció del volum d’inversió realitzada per a iniciar l’activitat,
aplicant-se igualment sobre la Quota Mínima:
Trams d’inversió
X < 6.010 €
6.010’01 < X < 30.050 €
30.050’01 < X < 60.101 €
60.101’01 < X < 300.506 €
300.506’01 < X < 601.012 €
601.012’01 < X

Coeficient
1
1’2
1’5
1’7
2
3’5

Als efectes d’aplicació d’este coeficient d’inversió es considerarà Inversió, la necessària per a adaptar el
local a les condicions específiques per al desenrotllament empresarial per al qual se sol·licita Llicència i
tota la Construcció si esta és ex novo i es realitza a tals fins. De la mateixa manera es considerarà inversió
la despesa d’Actius Fixos que es realitze a fi de posar en marxa o ampliar l’Activitat que es tracte. En cap
cas es computarà l’Actiu Circulant com a Inversió.
Als efectes d’aplicació del Coeficient de l’apartat 2.b), les categories seran les que estan aprovades als
efectes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, causant efecte qualsevol variació en l’Ordenança de
l’esmentat Impost de forma automàtica en la present Ordenança, per la qual cosa fa a la pertinença de
cada carrer a una determinada categoria.
3.- No obstant l’indicat en els apartats anteriors d’este article, quan es realitze ampliació d’una activitat
per extensió del local primitiu i sempre que estiguen directament comunicats este local i la peça
construïda resultant d’aquella ampliació, la quota a satisfer per esta taxa serà la diferència entre la total
quota que corresponga al temps de l’ampliació i la que haguera satisfet en ocasió de la primera obertura o
anterior ampliació.
Article 7.- Exempcions i Bonificacions
1.- D’acord amb el que preceptua l’article 4.1 de la Llei 15/87, de 30 de juliol, en redacció donada al mateix
per l’apartat 2 de la disposició addicional octava de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Telefònica d’Espanya
S.A. gaudirà d’exempció tributària en esta taxa.
2.- Segons allò que s’ha previngut en l’article 9.1 de la llei 39/88 de 28 de desembre, en esta taxa no es
reconeixeran altres beneficis fiscals que els que expressament es preveuen en normes amb rang de llei o
deriven de l’aplicació de Tractats Internacionals.
Article 8.- Gestió i liquidació
1.- La gestió tributària d’esta taxa es realitzarà per l’Ajuntament a través dels serveis administratius
competents.
2.- De conformitat amb allò que s’ha estatuït en l’article 102.4 de la Llei General Tributària, de 28 de
desembre de 1.963, servirà de declaració tributària la pròpia sol·licitud que, amb especificació de l’activitat
o activitats a desenrotllar en el local i acompanyada de la documentació complementària pertinent,
dirigisca a este Ajuntament la persona o entitat interessada en l’obtenció de llicència per a l’obertura
d’establiment industrial o mercantil.

3.- Al temps de presentar la sol·licitud, es formularà pel peticionari la Declaració-Autoliquidació, facilitant
el servei responsable, basant-se en esta, al declarant, l’imprés-M’1 degudament omplit, perquè en el
termini d’un mes (30) dies efectue l’ingrés corresponent en les Entitats Col·laboradores.
Els elements tributaris objecte de declaració, seran objecte de comprovació pels Serveis Administratius
competents, que elevaran, basant-se en estes comprovacions, informe-proposta l’Alcaldia d’este
Ajuntament, una vegada concedida la corresponent llicència, practicant-se al subjecte passiu l’oportuna
liquidació tributària definitiva, en cas d’existir diferències entre la Liquidació efectuada pel Subjecte Passiu
i l’informe del Servei. L’Autoliquidació, en cas de practicar-se, es notificarà al subjecte passiu amb
expressió de la quantitat que resulte, amb indicació de tots els extrems que assenyala l’article 124.1 de la
Llei General Tributària.
Esta liquidació incorporarà la quantitat ingressada pel contribuent, dimanant-ne un saldo que podrà
generar un dret a favor de l’Administració o del propi interessat, donant-se compte en ambdós casos a la
Intervenció Local als efectes pertinents. En cas de resultar un saldo a favor de l’administrat, es procedirà
d’ofici a tramitar la devolució.
Els subjectes passius d’esta taxa podran impugnar la dita liquidació en la forma previnguda en els articles
108 de la Llei 7/85, de 2 d’abril i 14.4 de la Llei 39/88, de 28 de desembre.
Article 9.- Recaptació
1.- Les quotes que a favor d’este Ajuntament resulten de les liquidacions i/o Autoliquidacions indicades en
l’article anterior s’exaccionaran als subjectes passius en la forma i terminis que estableixen els articles 126
i següents de l’esmentada Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació.
2.- Les que no s’ingressaren en període voluntari s’exigiran a través del procediment executiu de
constrenyiment regulat en la Llei i Reglament esmentats.
Article 10.- Caducitat
Les llicències concedides caducaran, sense dret a devolució ni reclamació, en els supòsits següents:
a) Als sis mesos de l’expedició de la Llicència, si en el dit termini l’establiment no haguera obert al públic,
no haguera iniciat l’exercici del negoci o començat l’activitat, excepte expressa sol·licitud de pròrroga
resolta favorablement per la Corporació.
b) A l’any, comptat des del tancament material d’un establiment. No obstant en el tancament per obres o
reforma del local, legalment autoritzades, i efectuades en els terminis reglamentaris, el temps que duren
les mateixes no es considerarà tancament de l’establiment als efectes del còmput del termini assenyalat
en l’apartat anterior.
c) A l’any d’haver-se produït la Baixa en l’I.A.E., sempre que dins d’este termini no s’haguera presentat
nova Alta en l’esmentat Impost per idèntic titular, local i activitat.
Article 11.- Inspecció
L’acció inspectora en esta taxa es realitzarà d’acord amb el que preceptua els articles 140 i següents de la
Llei General Tributària i en el Reial Decret 939/86, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament General de
la Inspecció dels Tributs.

Article 12.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions caldrà ajustar-se al que estableix l’article 11 de la llei 39/88, de 28 de
desembre, aplicant-se en esta taxa el règim d’infraccions i sancions regulat en els articles 77 i següents de
la Llei General Tributària i en el Reial Decret 2631/85, de 18 de desembre, Regulador del Procediment per
a Sancionar les Infraccions Tributàries.
Disposició transitòria Única
Durant el període comprés entre l’1 de gener i el 28 de febrer de 2002, període de convivència entre la
nova moneda (euro) i la pesseta, les referències a euros s’entendran fetes a ambdós monedes, a fi de
facilitar l’ús a la parell d’ambdós pels contribuents.
Disposició Final Única
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2002, després del compliment dels
tràmits procedimentals legalment establits.

