
 

 

simat@simat.org / www.simat.org 1 

 

8. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIA 

D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS. 

Data última modificació: 3 de Desembre de 2005 - BOP 287   

Article 1r.- Fonament i naturalesa. 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l’article 106 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que es 

disposa en els articles 15 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei 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 del qual 

atenen a allò previst en l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004. 

 

Article 2n.- 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 condicions de tranquil·litat, 

sanitat i salubritat i qualssevol altres exigències per les corresponents Ordenances i Reglaments 

municipals o generals per al seu normal funcionament, com pressupost necessari i previ 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 tal efecte, tindrà 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 l’activitat desenvolupada en l’establiment, encara que continue el 

mateix titular. 

c)L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que es dugui a terme en aquest i que afecte a 

les condicions senyalades en el número 1 d’aquest article, exigint nova verificació de les mateixes. 

3.- 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 serveis que estiga subjecta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques. 

b)Encara sense desenvolupar-se aquelles activitats serveixin d’auxili o complement per a les 

mateixes, o tinguen relació amb elles en forma que els proporcionen  beneficis o aprofitaments, 

com per exemple, seus socials, agències, delegacions o sucursals d’entitats jurídiques, escriptoris, 

oficines, despatxos o estudis. 

a  

 

Article 3r.- Subjecte passiu. 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix 

l’article 33 de la llei General Tributària, titulars de l’activitat que es pretén desenvolupar o, en el seu 

cas, es desenvolupar en qualssevol establiment industrial o mercantil. 
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Article 4t.- 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 

senyala l’article 40 de la Llei General Tributària. 

 

Article 5é.- Base Imposable.   

     (es suprimeix BOP 53 03/03/00) 

 

Article 6é.- Quota Tributària. 

1.- La quota tributària es determinarà aplicant el tipus de gravamen del 300 per cent sobre la base 

definitiva en l’article anterior. 

  

CONCEPTE IMPORT / € 

Activitat Qualificada 

Activitat no Qualificada 

320,00 € 

105,00 € 

Canvi de titularitat 105,00 € 

  

 

Article 7é.- Exempcions i bonificacions. 

No es concedirà exempció ni bonificació alguna en l’exacció de la Taxa. 

 

Article 8é.- Meritació. 

1.- Es merita la Taxa i naix l’obligació de contribuir, quan s’inicie l’activitat municipal que 

constitueix el fet imposable. A estos efectes, s’entendrà iniciada dita 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 meritarà 

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 
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instruir-se per autoritzar l’obertura de l’establiment o decretar el seu tancament, si no fóra autoritzable 

dita 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’esta condicionada a la modificació de les 

condiciones de l’establiment, ni per la renuncia o desestimant del sol·licitant una vegada concedida 

la llicència. 

Article 9é.- 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’escaient sol·licitud, amb especificació de 

l’activitat o activitats a desenvolupar en el local. 

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, estes 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 10é.- Liquidació i ingrés. 

1.- Finalitzada l'activitat municipal i una vegada dictada la resolució municipal que procedeix 

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 11é.- Infraccions i sancions. 

En tot el relatiu a la qualificació de infraccions tributàries, així com les sancions que a les mateixes 

corresponen en cada cas, s’estarà al que es disposa en els articles 77 i en els següents  de la Llei 

General Tributària.. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir del dia 8 de Novembre de 2005, i continuarà en 

vigor fins la modificació o la derogació expressa de la mateixa. 


