
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA D'AUTORITZACIÓ D'INICI D'ACTIVITAT
I  LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS  (LLICÈNCIES I  COMUNICACIONS
AMBIENTALS) I LLICÈNCIES D'ESPECTACLES

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides en l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 2 i 15 a 19, del Text
Refós de de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la Taxa per Llicències i Comunicacions Ambientals i
Llicències d'Espectacles, que es regiran per la present Ordenança Fiscal.

Article 2n. Fet imposable

1r.- Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis municipals desenvolupats
amb  motiu  de  l'atorgament  de  les  llicències  d'obertura  d'establiments,  o  la  realització  de  les
activitats administratives de control en els supòsits en què l'exigència de llicència fóra substituïda
per la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, desenvolupats amb motiu de:

1. L'obertura de locals de negoci i indústries, regulats en la Llei 2/2006 de Prevenció de
la  Contaminació  i  Qualitat  Ambiental,  i  d'espectacles,  regulada  en  la  Llei  4/2003,
d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, tendent a verificar
sobre la  base dels  documents  a  portats  que els  establiments  compleixen les  normes
urbanístiques  i  d'emplaçament  que  li  són  aplicable  i  reuneixen  les  condicions
necessàries per a garantir la seua seguretat i qualitat ambiental.
2. El trasllat d'una activitat a un nou establiment, encara que en l'anterior ja comptara

amb llicència d'espectacles, llicència ambiental o comunicació ambiental.
3. L'ampliació de l'establiment on es desenvolupe una activitat legalitzada, de manera

que s'augmente la seua superfície i el seu volum.
4. La modificació d'una activitat legalitzada exercida en el mateix establiment, encara

que no existisca variació del local en si o del seu titular.
5.  La  modificació  d'un  establiment  com  a  conseqüència  de  l'enderrocament,

reconstrucció  o  reforma  de  l'edifici,  encara  quan  la  configuració  física  del  nou
establiment i de la nova activitat coincidisca amb els anteriorment existents.
6. La nova engegada d'una activitat, després del seu tancament per un període superior

a sis mesos o el temps que fixe la legislació sectorial aplicable.

Aquesta activitat administrativa pot originar-se per sol·licitud del subjecte passiu o com
a conseqüència de l'actuació inspectora en els casos en què es descobrisca l'existència
d'activitats que no estiguen plenament emparades per la corresponent llicència,  i  serà
indiferent una o altra via perquè tinga lloc la realització del fet imposable.



2n.-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. 
b)  Encara  sense  desenvolupar-se  aquelles  activitats,  que servisquen  d'auxili,

complement o tinguen relació amb elles, de manera que els proporcionen beneficis o
aprofitament, com per exemple seus socials, agències, delegacions o sucursals d'entitats
jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos o estudis.

3r.- No estaran subjectes a l'exacció regulada en aquesta Ordenança Fiscal:

a) Els usos residencials (habitatges) i les seues instal·lacions complementàries privades
(trasters, locals per a ús exclusiu de la comunitat  de propietaris i garatges, piscines,
pistes  esportives,  etc.),  sempre  que  es  troben  en  la  mateixa  parcel·la  o  conjunt
residencial, i no siguen objecte de regulació específica per la legislació sectorial que els
siga aplicable.

b)  Els  establiments  situats  en  les  parades dels  mercats  municipals,  per  entendre's
implícita la llicència en l'adjudicació de la parada.

c) Els quioscs per a venda de premsa, revistes i publicacions,  llepolies, flors, bitllets i
altres objectes no especificats, situats en la via pública.

d)  La  venda  ambulant,  situada  en  la  via  i  espais  públics,  que  es  regularan  per
l'Ordenança corresponent.

e) Les parades, barraques, casetes o atraccions instal·lades en espais oberts amb motiu
de festes tradicionals del municipi, que s'ajustaran si escau, a l'establit en les normes
específiques.

f) L'exercici individual d'activitats professionals o artístiques de caràcter liberal, sempre
que no utilitzen fórmules socials, ni produïsquen en el seu desenvolupament residus,
abocaments  o  radiacions  tòxiques.  S'exceptuen  expressament  d'aquesta  exclusió
activitats  d'índole  sanitari  i  assistencial  que  incloguen algun  tipus  d'intervenció
quirúrgica, disposen d'aparells de radiodiagnòstic o aquelles en el desenvolupament de
les quals es preveja la presència d'animals.

g) Les oficines i serveis de les administracions públiques, excepte en aquells casos en
què aquest requisit siga exigible per norma específica.

h) Les seus estatutàries i administratives de les altres corporacions de dret públic, les
fundacions i les entitats no mercantils sense ànim de lucre, excepte en aquells casos en
què aquest requisit siga exigible per norma específica.

i) Les celebracions ocasionals de caràcter estrictament privat, familiar o docent, així
com les que suposen l'exercici de drets fonamentals en l'àmbit laboral, polític, religiós o
sindical.



Article 3r. Subjecte Passiu

1-. Seran subjectes passius de la taxa el contribuent i el substitut del contribuent, com s'assenyala
en l'article 36 de la Llei General Tributària. És contribuent el subjecte passiu que sol·licita o es
beneficia de l'activitat municipal, mentre que és substitut el subjecte passiu que, per imposició de la
llei i en lloc del contribuent, està obligat a complir amb l'obligació tributària principal.

Article 4t. Responsables

1-. Respondran solidàriament de les obligacions del subjecte passiu, les persones o entitats a què es
refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2-. Seran responsables subsidiaris les persones o entitats a què es refereix l'article 43 de la Llei
General Tributària, en els casos i amb l'abast previst en el mateix.

Article 5é. Base Imposable 

1-. La base impo  sa  ble   de la taxa serà la següent, segons el tipus d'activitat:
a) Comunicació ambiental....................................180,00 €
b) Llicència ambiental...........................................540,00 €
c) Llicència d'espectacles....................................  650,00 €

Article 6é. Quota tributària. Tipus impositius i tarifes
La quota tributària resultarà d'aplicar a la base imposable els següents coeficients multiplicadors:
1.- Per superfície total del local l'obertura del qual se sol·licita:                                                            

Coeficient
a) Menor o igual a 50 m2                                                                                0,85
b) Entre 51 i 100 m2                                                                                        1
c) Entre 101 i 200 m2                                                                                      1,2
d) Entre 201 i 500 m2          1,5
e) Entre 501 i 800 m2                                                                                      1,7
f) Entre 801 i 1.500 m2                                                                                   1,9
g) Entre 1.501 i 4.000 m2          2
h) Més de 4.000 m2          2,5

2.- Per emplaçament del local:
a) Carrer de primera categoria                                                                   1,5
b) Carrer de segunda categoria                                                                   1,3
c) Carrer de tercera categoria                                                                      1

Quan els  establiments recaiguen a dos carrers de diferent  categoria,  aquest  coeficient s'aplicarà
prenent en consideració el de major categoria.
Els  coeficients  s'aplicaran  consecutivament,  de  manera  que  a  la  quantitat  resultant  d'aplicar  el
coeficient per superfície se li aplicarà el que corresponga per emplaçament.



Article 7é.
No  obstant  el  disposat  en  l'apartat  anterior,  els  establiments  que  a  continuació  es  relacionen
reportaran en concepte de taxa per l'obtenció d'algun dels instruments d'intervenció administrativa
ambiental  (llicència  ambiental  o  comunicació ambiental),  o  llicència  d'espectacles,  les  següents
quantitats:
a) bancs, caixes d'estalvis, bingos, sales de joc  d'envit o atzar                              3.606,07 euros
b) hotels, restaurants i cafeteries (per cada estrela, forqueta o tassa)                  540,00 euros
c) supermercats, hipermercats i grands superfícies comercials                                   10,82 euros/m2

Article 8é.  Exencions, bonificacions i reduccions
1-. Exempcions: En general, no s'admetran més exempcions que les concedides per l'article 21 del
TRLRHL. No obstant això, estaran exempts del pagament de la taxa, però no de l'obligació de
proveir-se  de  l'oportuna  llicència,  els  trasllats  motivats  per  una  situació  eventual  d'emergència
(afonament, incendi, inundació, etc)
2-. Bonificacions: Quan en la sol·licitud de llicència es faça constar la concurrència d'alguna de les 
següents circumstàncies, la quota a pagar serà:

a) Per trasllats derivats de plans o ordenances municipals: 50 % de la quota segons l'article 5é.
b) Per activitats temporals: 25 % de la quota segons l'article 5é.

3.- Reduccions: L'interessat podrà renunciar expressament a la llicència, sempre que encara no haja 
recaigut resolució o acord concedint-la. En aqueix cas, i sempre que l'Ajuntament no haguera 
realitzat les necessàries inspeccions al local, l'import a ingressar serà d'un 20 % de la quota que 
haguera correspost, d'haver arribat la llicència a la seua última instància.

En el cas de desistiment en activitats subjectes al règim de declaració responsable o comunicació
prèvia,  procedirà  la devolució de l'import  satisfet,  sempre que no s'haguera iniciat  l'activitat  de
control  municipal.  En cas  contrari  s'aplicarà el  mateix règim d'ingrés  assenyalat  en el  paràgraf
anterior.

Procedirà, si escau, la devolució de l'excés ingressat en l'autoliquidació sobre la quantitat per la qual
efectivament ha de tributar.

Article 9é. Normes de gestió

L'import  de  la  taxa  s'ingressarà  per  autoliquidació,  mitjançant  el  model-imprés  que  facilitarà
l'Ajuntament, en l'Oficina Municipal d'Ingressos i Recaptació o entitat col·laboradora que s'indique.
Les persones interessades en un dels instruments d'intervenció administrativa ambiental o llicència
d'espectacles  presentaran,  juntament  amb  la  sol·licitud  de  la  llicència  i  altres  documents  que
requerisca  el  departament  d'Urbanisme,  justificant  del  pagament  de la  taxa,  i  no  s'iniciaran els
tràmits de concessió d'aquella, si falta aquest requisit.

L'autoliquidació tindrà el caràcter de provisional. Els serveis municipals certificaran i comprovaran
els elements declarats per l'interessat en l'autoliquidació, i podran practicar la liquidació provisional
o definitiva que procedisca, sense perjudici de la sanció que poguera correspondre, d'acord amb
l'establit en els arts 12 i 13 d'aquesta Ordenança.

Article 10é.

La liquidació de la  taxa es practicarà aplicant  les tarifes  vigents  el  dia  de la  presentació de la
sol·licitud en el Registre d'Entrada o en el moment d'inici de l'actuació inspectora.



Article 11é. Caducitat de les llicències

1. Les llicències ambientals concedides caducaran, sense dret a devolució ni reclamacions, en el
termini de dos anys en els següents supòsits:
a) Quan l'activitat, instal·lació o projecte no comence a exercir-se o executar-se en aqueix termini a
partir de  la data d'atorgament de la llicència, sempre que en aquesta no es fixe un termini superior.
b) Quan l'exercici de l'activitat o instal·lació es paralitze per termini superior a dos anys, excepte en
els casos de força major.

2.  Les  llicències  d'espectacles  caducaran  per  inactivitat  durant  un  període  ininterromput  de  sis
mesos. La caducitat es declararà prèvia audiència de l'interessat.

No  obstant  això,  quan  el  desenvolupament  normal  de  l'espectacle  o  activitat  supose  períodes
d'interrupció iguals o superiors als sis mesos, el termini d'inactivitat determinant de la caducitat de
la llicència, que es fixarà en la resolució de la concessió, serà de dotze a dihuit mesos. 

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 12é. 

En tot  allò relatiu  a  la  qualificació  d'infraccions  tributàries,  així  com a les  sancions  que  a  les
mateixes corresponguen, s'estarà al que es disposa en els articles 183 i següents de la Llei General
Tributària.

La sanció mínima no podrà ser inferior a 300 €.

Article 13é.

Constitueix un cas especial d'infracció qualificat de defraudació l'obertura de locals sense l'obtenció
de la corresponent llicència. 

DISPOSICION FINAL.-  La  present  Ordenança  en la  seua  actual  redacció,  entrarà  en  vigor  i
començarà a  aplicar-se l'endemà de la  publicació del  text  íntegre de l'Ordenança en el  Butlletí
Oficial de la Província, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses. 

Aprovació: Aprovada de manera provisional per l'Ajuntament en Ple celebrat en data 26-09-1989.
Publicat provisionalment en BOP núm. 238 amb data 05-10-1989. Publicat en diari a data de 19-10-
1989. Publicació definitiva en BOP núm. 304 a data 21-12-1989. Apareix informe tecnicoeconòmic,
informe d'Intervenció i dictamen de la Comissió d'Hisenda.
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