
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS O 

REALITZACIÓ D'ACTIVITATS. 
LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats. 

Llicència d'obertura d'establiments. 
 

 

 Objecte de l'exacció. 

 

 Article primer.- Exercitant la facultat reconeguda a l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 

d'abril i article 58 de la Llei 39/1988, de 30 de desembre, i donant compliment a allò disposat als 

articles 15 a 19, tots ells de la pròpia Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix, en aquest 

terme municipal, una taxa per la prestació dels serveis tècnics i administratius previs a la concessió 

de llicències d'obertura de les quals, inexcusablement, han d'estar provists els establiments o locals 

en els quals es desenvolupen activitats d'índole professional, mercantil, industrial, etc., compreses 

en qualsevol dels conceptes als quals es refereixen les tarifes de la llicència fiscal i, al seu moment, 

de l'impost sobre activitats econòmiques, i els establiments o locals en els quals, encara que sense 

desenvolupar-se aquelles activitats, servisquen d'auxili o complement de les mateixes o tinguen 

relació amb elles en forma que proporcionen beneficis o aprofitaments. 

 

 

 Article segon.- En aclariment a la base anterior, s'estableix que han de considerar-se com 

independents i expressament compresos en aquella, entre altres establiments o locals, 

 

 a).- Les professions sempre que el seu estudi, despatx, clínica i en general lloc de treball, 

estiga fora del seu domicili habitual. 

 b).- Els establiments o locals situats en lloc distint dels tallers o fàbriques de les que en 

depenguen i destinats exclusivament a la venda de gèneres o efectes procedents dels mateixos, 

encara que tals establiments o locals estiguen exempts de pagament de la llicència fiscal i al seu 

moment, de l'impost sobre activitats econòmiques. 

 c).- Els dipòsits de gèneres o materials corresponents a establiments radicats en aquest 

terme municipal i provists de llicència, amb els quals no es comuniquen. 

 d).- Els dipòsits de gèneres o materials corresponents a establiments el domicili social dels 

quals radique fora d'aquest terme municipal. 

 e).- Les oficines, despatxos, locals i establiments que, estant exceptuats de l'obligació de 

proveir-se de llicència d'obertura i del pagament dels drets corresponents a ella per disposicions 

anteriors, quedaren subjectes per nova disposició. 

 f).- Les estacions transformadores de corrent que es consideraran com individualitat distinta 

de les centrals productores. 

 g).- Les màquines recreatives i d'atzar, siga quin siga el lloc on estiguen col·locades; 

d'estar-ho en locals que ja posseisquen llicència es consideraran una ampliació que presumeix una 

major afluència de persones i espais en relació amb les mateixes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 h).- L'exhibició de pel·lícules pel sistema de "vídeo" amb les mateixes circumstàncies i 

causes que l'anterior. 

 i).- Els quioscs en la via pública. 

 j).- En general qualsevol activitat subjecta a llicència fiscal i al seu moment de l'impost 

d'activitats econòmiques. 

 

 

 Article tercer.- 

 

 1.- Als efectes d'aquesta exacció, es consideraran com obertures d'establiments o locals que 

han de proveir-se de llicència: 

 

 a).- Les primeres instal·lacions. 

 b).- Els trasllats de locals, llevat que responguen a una situació eventual d'emergència per 

causes d'obres de millores o reforma dels locals d’origen, sempre que aquests es troben provists de 

la corresponent llicència. 

 c).- Els traspassos, canvis de nom, canvis del titular del local i canvis del titular de la 

llicència fiscal de l'impost industrial i al seu moment, de l'impost sobre activitats econòmiques 

sense variar l'activitat que vinguera desenvolupant-se. 

 d).- Les variacions de raó social de societats o companyies, llevat que foren alienes a la 

voluntat dels interessats i vingueren imposades per disposicions de les autoritats competents, o que 

tractant-se de societats o companyies no anònimes estigueren determinades per la defunció d'un o 

més socis. 

 e).- Les variacions de l'activitat, encara que no canvie el nom ni el titular ni el local. 

 f).- Les ampliacions d'activitat presumint-se la seua existència quan es realitze, a més de 

l'originària, alguna altra activitat segons les tarifes de la llicència fiscal d'activitats comercials, 

industrials, professionals i artistes i al seu moment, de l'impost sobre activitats econòmiques. 

 

 2.- Als efectes d'aquesta exacció no es considerarà com ampliació d'activitat la simple 

ampliació de la superfície dels locals, a no ser que amb allò s'origine una nova qualificació de 

l'activitat conforme al Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses de 30 de 

novembre de 1961 i sempre que es conserven els mateixos element tributaris compresos en la 

primera llicència. 

 

 

 Subjecte passiu. 

 

 Article quart.- Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les 

entitats a les quals es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat que es 

pretén desenvolupar o, si és el cas, es desenvolupe en qualsevol establiment industrial o mercantil. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obligacions de contribuir. 

 

 Article cinqué.- L'obligació de contribuir naixerà amb la utilització del servei i recaurà 

sobre el peticionari de la llicència o bé des de que es realitzen les activitats si posteriorment 

pogueren legalitzar-se. 

 

 Article sisé.- Les sol·licituds de llicència hauran de formular-se amb anterioritat a l'obertura 

dels establiments o locals dels quals es tracte o, si és el cas, dins dels 15 dies següents al 

requeriment que es faça als seus propietaris o titulars quan, havent d'estar provists de llicència tals 

establiments o locals, manquen d'ella, per no formular en temps oportú la corresponent sol·licitud. 

 

 L'existència d'un establiment obert, sense tindre la deguda llicència, determinarà la 

immediata actuació de la inspecció fiscal la qual, després d'alçar l'oportuna acta, posarà els fets en 

coneixement immediat de l'Alcaldia, per a l'adopció de les mesures de tancament, si així procedeix, 

i sense perjudici de les actuacions de caràcter fiscal. 

 

 Tramitació de sol·licituds. 

 

 Article seté.- Les sol·licituds de llicència d'obertura es formularan mitjançant instància 

adreçada al senyor alcalde d'aquest ajuntament i es presentaran al Registre del mateix, 

acompanyades dels documents justificatius d'aquelles circumstàncies que haveren de servir de base 

per a la liquidació de drets. 

 

 S'admetran i tramitaran, conjuntament, les llicències d'obres i obertura d'establiments quan 

aquells tinguen com a finalitat específica el desenvolupament de l'activitat que, en la llicència 

d'obertura es sol·licita. 

 

 Quan es pretenga establir alguna activitat que pot resultar qualificada entre les compreses en 

el reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, de 30 de novembre de 1961, i 

no cal dir-ho, totes les que figuren al nomenclàtor que l'esmentat reglament inclou, les sol·licituds 

hauran d'anar acompanyades de tres exemplars del projecte i d'una memòria en la qual es 

descriguen amb la deguda extensió i detall les característiques de l'activitat, possible repercussió 

sobre la sanitat ambiental i sistemes correctius que hauran d'utilitzar-se amb expressió del seu grau 

d'eficàcia i garantia de seguretat. 

 

 L'ajuntament practicarà tot seguit i amb caràcter provisional l'oportuna liquidació i lliurarà, 

amb igual caràcter, el corresponent rebut, el pagament del qual tindrà únicament i exclusiva, 

naturalesa fiscal i no facultarà per a l'obertura, si bé el senyor alcalde podrà autoritzar, de manera 

transitòria i a reserva de que es concedisca la llicència i de que es complisquen tots els requisits que 

per a allò s’exigisca, exclusiva obertura d'aquells establiments o locals que no poden considerar-se, 

en principi, compresos al reglament de 30-11-1961. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

Article vuité.- Rebudes les sol·licituds a les quals es refereix l'article anterior, l'Alcaldia, previ 

discerniment de si es refereix o no a activitats compreses al Reglament de 30-11-61, podrà adoptar 

les resolucions següents: 

 

 a).- Peticions relatives a activitats no compreses al reglament esmentat. 

 

 Podrà autoritzar-les de manera transitòria i en precari a reserva de que els informes i 

dictàmens que emeten els corresponents tècnics siguen favorables. 

 

 b).- Peticions relatives a activitats compreses al Reglament al·ludit. 

 

 Admeses a tràmit, l'expedient es substanciarà en la forma i terminis que senyala l'esmentat 

reglament. 

 

 

 Article nové.- En qualsevol cas es tindran en compte les següents normes. 

 

 a).- Quan es produira acord denegatori de la llicència sol·licitada, ordenarà el tancament de 

l'establiment en el termini de 8 dies, i comprovat el fet del tancament, s'incoaran d'ofici, si és el cas, 

els tràmits per a la devolució del 50 per cent de la taxa si, amb caràcter provisional s'havera satisfet. 

 

 b).- Fins la data en que s'adopte l'acord relatiu a la concessió de la llicència, podrà 

renunciar-se expressament a la mateixa, ja per motiu o conveniència particular o perquè figure a 

l'expedient algun informe tècnic desfavorable a la concessió, quedant aleshores reduïda la 

liquidació de taxes al 50 per cent, si s'havera satisfet ja. Però en qualsevol cas es perdrà 

absolutament el dret a la devolució de qualsevol quantitat quan, com en la base anterior s'indica, 

s'havera dut a terme l'obertura de l'establiment o local sense la expressada autorització de l'alcaldia 

en la forma determinada en el paràgraf 3 de la base 7, o quan s'havera incomplit l'ordre de 

tancament dins del termini fixat. 

 

 c).- Es consideraran caducades les llicències i taxes satisfetes per elles, si després de 

notificada en legal forma la seua concessió no s'havera procedit a l'obertura de l'establiment, en el 

termini de tres mesos per qualsevol causa, els interessats no s'haveren fet càrrec de la documentació 

a les oficines municipals, en l'esmentat termini. 

 

 Excepcionalment podrà concedir-se una pròrroga, sempre que expressament es sol·licite 

dins del termini anterior i s'estiguera al corrent de pagament en les obligacions econòmiques, que 

no produirà cap dret quan siga per altres tres mesos. Haurà obligació de pagar el 25 per cent de la 

taxa satisfeta quan la pròrroga siga de sis mesos i el 50 per cent quan ho fora de nou mesos. 

 

 d).- També es produirà la caducitat de la llicència si després d'oberts, els establiments es 

tancaren i/o estigueren donats de baixa en llicència fiscal i al seu moment de l'impost sobre 

activitats econòmiques per termini d'un any. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Bases de liquidació. 

 

 Article desé.- Les taxes es liquidaran de conformitat a l'ordenança i quotes de llicència 

fiscal i al seu moment de l'impost sobre activitats econòmiques que estiguen en vigor el dia en que 

es formule sol·licitud de llicència d'obertura. 

 

 

 Article onzé.- Les liquidacions s'ajustaran a les bases següents: 

 

 1.- Quan es fixen expressament en les ordenances, tarifes, bases, quotes o bases especials 

determinades, es liquidaran les taxes d'acord amb elles. 

 

 2.- Quan no es fixen expressament en l'ordenança tarifes, bases o quotes o bases 

determinades, es liquidaran les taxes prenent com a base la quota de tarifa per llicència fiscal i al 

seu moment de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 

 

 3.- Quan no es tribute per llicència fiscal i al seu moment per l'Impost d'Activitats 

Econòmiques, bé siga perquè es tracte d'una activitat exempta del pagament de la mateixa, o perquè 

es tribute mitjançant un altre sistema o modalitat, la quota a satisfer serà el 25 per cent de la renda 

cadastral del local. 

 

 4.- Per als casos d'ampliació d'activitats i sempre que l'activitat ampliada siga similar a la 

que venia desenvolupant-se, es liquidaran les taxes adoptant com a base la diferència entre la que 

corresponga a la llicència anterior d'acord amb la tarifa contributiva actual i les corresponents a 

l'ampliació haguda, essent com a mínim la quota a satisfer de pessetes. 

 

 

 5.- Els establiments que després d'haver obtingut llicència d'obertura canvien d'apartat sense 

canviar d'epígraf dins del mateix grup, segons allò establert en les tarifes de llicència fiscal 

d'activitats comercials i industrials i al seu moment de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, no 

necessiten proveir-se d'una nova llicència sempre que conserven els mateixos elements tributaris i 

que la nova activitat no done lloc a la qualificació de la mateixa conforme a allò disposat al 

Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. 

 

 

 6.- En el cas de que una vegada acordada la concessió de llicència varien els establiments de 

tarifa de la llicència fiscal i al seu moment de l'Impost sobre Activitats Econòmiques sense variar de 

grup i passe a altre epígraf de classe superior, es liquidaran les taxes que corresponguen a la 

diferència entre una i altra. 

 

 

 7.- Tractant-se de locals en els quals s’exercisca més d'un comerç o indústria, i per tant 

estiguen subjectes al pagament de vàries llicències i consegüentment de distintes taxes d'obertura, 

es prendrà com a base per liquidar les sumes de totes les quotes que es satisfacen, deduïdes o 



recarregades en la forma establerta per la Hisenda de l'Estat per a aquests casos, conforme a la 

següent escala: 

 100 per cent del deute total tributari anual per llicència fiscal i al seu moment de l'Impost 

sobre Activitats Econòmiques per activitat principal. 

 50 per cent del deute total tributari anual per llicència fiscal i al seu moment de l'Impost 

sobre Activitats Econòmiques de la segona activitat. 

 25 per cent del deute total tributari anual per llicència fiscal i al seu moment de l'Impost 

sobre Activitats Econòmiques de la tercera i ulteriors activitats. 

 En els supòsits d'ampliació d'activitat la quota a satisfer serà el 25 per cent del deute total 

tributari anual per IAE. 

 

 La importància de les activitats es graduarà d'acord amb la importància de les seues quotes. 

 

 Tanmateix, quan l'exercici de més d'un comerç o indústria es realitze en el mateix local, 

però amb titulars distints, estarà obligat cadascun d'aquests a proveir-se independentment de la 

corresponent llicència, i es liquidaran les taxes que per cadascun corresponen, procedint-se d'igual 

manera quan es tracte d'establiments en els que, exercint-se en dos o més activitats, estiga limitat 

per les disposicions vigents el funcionament d'alguna o algunes d'elles, solament en els dies festius, 

així com també quan es tracte d'activitats per a les quals procediria concedir llicència d'obertura 

amb diferent termini de durada, en el qual cas es liquidaran independentment les llicències 

respectives. 

 

 8.- Tractant-se d'establiments en els quals s’exercisquen indústries la tributació de les quals 

tinga per base el consum de cavalls de vapor, es prendrà com a quota la llicència fiscal i al seu 

moment l'Impost sobre Activitats Econòmiques, el qual ha de servir de base per fixar la 

corresponent a les taxes per llicència d'obertura, la quota fixa mínima del Tresor més la quota 

corresponent als cavalls de vapor nominals o fracció d'ells instal·lats en la indústria o als elements 

de treball que es precisen per la tributació industrial. 

 

 9.- Quan per a l'exercici de determinades activitats (emmagatzematge de carbons, 

importadors i exportadors, etc) es requerisca autorització d'algun organisme oficial i aquest exigisca 

alhora per a concedir tal autorització haver-se donat prèviament d'alta de llicència fiscal i al seu 

moment de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, es liquidaran amb caràcter provisional, al 

formular-se la sol·licitud de llicències les taxes que en l'epígraf de la base d'aquesta ordenança es 

fixen per als locals destinats a les reunions dels consells d'administració de societats o companyies 

mercantils, sense perjudici de l'obligació que contrauen els interessats de satisfer les quotes que 

resulten en la liquidació definitiva que ha de practicar-se per la llicència d'obertura de l'establiment 

o local del qual es tracte, una vegada obtesa l'exigida autorització oficial per a l'exercici de l'activitat 

corresponent, si bé s'han de deduir d'aquesta liquidació les taxes que provisionalment s'hagueren 

satisfet, encara que a l'establiment o local se li fix domicili distint al que hi figurava al sol·licitar 

l'alta de llicència fiscal i al seu moment de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 

 

 Els interessats als quals concernisca allò disposat al paràgraf anterior estan obligats a retre 

compte a l'Administració municipal del moment en el qual els siga concedida l'esmentada 

autorització oficial, dins del termini d'un mes d'obtesa, considerant-se com defraudadors a aquells 

que incompliren tal obligació i recarregant-se, en tal cas, la liquidació definitiva que es practique 

amb una multa de defraudació, equivalent al doble de la quantitat d'aquella. 

 

 10.- Quan abans d'iniciar-se l'activitat corresponent als fins perseguits al crear-se, les 

societats o companyies mercantils necessiten designar un domicili als únics efectes previstos pel 

Codi de Comerç, de senyalar-lo en escriptura pública de constitució, hauran de fer constar el 



caràcter provisional d'aquest domicili al formular la sol·licitud de llicència d'obertura del local 

social, tarifada en l'epígraf de la base d'aquesta ordenança, per a que les quotes que per aquesta 

llicència satisfaga puguen ser tingudes en compte i deduir-les en la liquidació que haurà de 

practicar-se per la nova llicència d'obertura que haurà de proveir-se abans d'iniciar-se la seua 

corresponent activitat; fent-se igualment, aquesta deducció encara que a l'establiment o local li se 

fix domicili distint del figurat en la primera sol·licitud de llicència. 

 

 

 Tarifes. 

 

 Tarifa general. 

 

Article dotzé.-  Modificació de 2006: BOP 279, 23-11-2006 

 

La taxa a liquidar serà l’import equivalent a aplicar la següent quantitat fixa segons el tipus de 

llicència d’activitat de la que se tracte: 

 

 Llicència activitats qualificades: 329.-- € 

 Llicència activitats inoqües: 165.--€ 

 

 

 Exempcions i bonificacions. 

 

 Article disseté.- 

 

 1.- Estaran exempts: l'Estat, la Comunitat Autònoma i província a les quals pertany aquest 

municipi, així com qualsevol mancomunitat, àrea metropolitana o altra entitat de la que en forme 

part, per tots els aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten 

directament i per tots els que immediatament interessen a la seguretat i defensa nacional. 

 

 2.- Llevat dels supòsits establerts al número anterior, no s'admetrà en matèria de taxes, cap 

benefici tributari. 

 

 Article divuité.- Es bonificarà en un 50 per cent del valor al qual pugen les llicències, i baix 

les condicions que s'indiquen en la base següent, totes les quotes resultants de l'aplicació de tarifes 

d'aquesta ordenança, quan es tracte de llicències que es concedisquen per transmissions acreditades 

entre pares i fills i entre cònjuges. 

 

 Article dinové.- Seran requisits necessaris per a que puga concedir-se qualsevol classe 

d'exempció o bonificació en el pagament de les taxes. 

 

 1.- Que en els casos de transmissió s'haguera expedit llicència d'obertura a nom de 

l'antecessor en l'exercici de l'activitat de la qual es tracte, o s'haguera satisfet el mateix les taxes 

provisionals. 

 

 2.- Que també en els casos de transmissió s'acredite la comunitat en l'exercici de l'activitat 

de la qual es tracte mitjançant alta i baixa simultàniament en llicència fiscal i al seu moment en 

l'Impost sobre Activitats Econòmiques en el mateix exercici o en el consecutiu. 

 

 Article vinté.- En tot allò relatiu a infraccions, les seues distintes classificacions així com 

les sancions que a les mateixes puguen correspondre, i procediment sancionador s'estarà al que 



disposa l'ordenança general de gestió, recaptació i inspecció d'aquest ajuntament i subsidiàriament 

la Llei General Tributària, tot allò sense perjudici de les altres responsabilitats civils o penals en les 

quals puguen incórrer els infractors. 

 

 

 Vigència. 

 

 La present ordenança començarà a regir des de l'1 de gener de 1990, i romandrà vigent, 

sense interrupció mentre no s'acorde la seua modificació o derogació. 

 

 

 Aprovació. 

 

 La present ordenança va ser aprovada, amb caràcter definitiu i publicada al Butlletí Oficial 

de la província. 

 

 

 

 


