3.2. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OBERTURA
D’ESTABLIMENT I INTERVENCIÓ AMBIENTAL
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats que concedixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i
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 determinen els articles 15 a 19 i 20.4 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,
este Ajuntament establix la «Taxa per OBERTURA D’ESTABLIMENT I INTERVENCIÓ
AMBIENTAL» que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al
que determina en l’article 57 de l’esmentat text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Article 2. Fet imposable
1. Constituïx el fet imposable de la Taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa,
requerida per a la tramitació de l’expedient i normal posada en funcionament de qualsevol
instal·lació o establiment industrial i/o mercantil, exigida per les corresponents ordenances i
reglaments municipals o legislació general en relació amb la intervenció ambiental, per la
normativa d’espectacles públics i activitats recreatives i figures afins; és a dir, per a
l’atorgament de les llicències d’obertura d’establiments o substitut, així com per la realització de
l’activitat de verificació del compliment dels requisits establits en la legislació sectorial quan es
tracte d’activitats no subjectes a autorització o control previ.
2. A este efecte, tindrà la consideració d’«obertura»:
a) La instal·lació per primera vegada de l’establiment per a donar començament a les
activitats d’este.
b) La variació o l’ampliació de l’activitat exercida en l’establiment, encara que continue el
mateix titular.
c) Els traspassos i canvis de titular, sense variar l’activitat que es desenvoluparen.
d) Els trasllats de l’activitat a altres locals, llevat que responguen a una situació eventual
d’emergència sempre que estos es troben proveïts de la llicència corresponent.
e) L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que es duga a terme en este i que afecte
les condicions assenyalades en el número 1 d’este article, exigirà una nova verificació
d’estes.
f) Exercici d’activitats comercials, mercantils, industrials, etc., amb caràcter temporal.
3. S’entendrà per establiment industrial o mercantil tota edificació o instal·lació, 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, de serveis i espectacles públics o esbargiment.
b) inclús sense desenvolupar-se les activitats, les que servixen d’auxili o complement per a
estes, o hi tinguen relació de manera que els proporcionen beneficis o aprofitaments, 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 o jurídiques i les entitats a què es
referix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguen titulars de l’activitat que es pretén
desenvolupar o, si escau, es desenvolupe en qualsevol establiment industrial o mercantil.
No estaran subjectes a esta exacció:
a) Les vivendes a què es referix l’article 4t, paràgraf 1r de la Llei d’Arrendaments Urbans.
b) Els locals ocupats per l’Estat, comunitat, província i municipi, o organismes que en
depenguen, per a la realització de les funcions públiques que els estiguen encomanades.
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c) Els locals ocupats per entitats benèfiques per al compliment dels seus fins.
d) Els locals ocupats per institucions o associacions religioses, piadoses i de caritat i, en
general, d’altres que no perseguisquen lucre.
e) Les clíniques d’urgència en què es presten serveis gratuïts.
f) Els locals ocupats per mutualitats i monts de pietat que, sense ànim de lucre, exercisquen
una activitat de previsió de caràcter social o benèfic.
Article 4. Responsables
1. Seran responsables solidaris del deute tributari les persones o entitats a què es referix
l’article 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o entitats a què es referix
l’article 43 de la Llei general tributària.
Article 5. Base imposable
La tramitació d’instruments d’intervenció ambiental i d’obertura d’establiments públics, activitats
recreatives i espectacles públics meritaran els imports següents:
Epígraf I. Activitats subjectes a autorització ambiental integrada, llicència ambiental o regulades
per la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives.
A) Amb única visita tècnica de comprovació.
a) Establiments que únicament realitzen activitats incloses en les agrupacions 64 i 65
del quadre de tarifes de l’IAE, amb una superfície computable menor a 101
metres quadrats: 450,76 euros.
b) Establiments en què alguna de les activitats que es realitzen estiga inclosa en les
agrupacions 66, 67, 68 i 96 del quadre de tarifes de l’IAE i amb una superfície
computable superior a 300 metres quadrats, i inferior a 400 metres quadrats:
1202,02 euros.
Per cada 100 metres quadrats suplementaris o fracció superior a 50 metres
quadrats, s’abonaran 150,25 euros més.
c) En els altres casos, no inclosos en els apartats a o b: 751,27 euros.
B) Cada visita tècnica d’inspecció suplementària: 150,25 euros.
Epígraf II. Activitats subjectes a comunicació ambiental.
Import únic de 150,25 euros.
Article 6. Bonificacions
1. Les obertures temporals gaudiran de les bonificacions següents:
- Fins a 15 dies: 90 % amb mínim de 30,05 €.
- Fins a 1 mes: 85 % amb mínim de 60,10 €.
- Fins a 3 mesos: 80 % amb mínim de 90,15 €.
- Fins a 6 mesos:75 % amb mínim de 150,25 €.
- Menys d’1 any: 60 % amb mínim de 150,25 €
El període computable serà el que estiga efectivament obert al públic l’establiment, amb
independència de la data de concessió de l’obertura.
2. Els traspassos o canvis d’activitat quan només comporten reformes merament ornamentals,
tindran una bonificació del 75 per cent en les tarifes de l’epígraf I, apartat A, o de l’epígraf II,
de l’article anterior.
Tindran la consideració de reformes merament ornamentals les que no requerisquen per a la
seua realització cap tipus d’autorització o permís municipal.
3. Les modificacions en els locals, els traspassos, i els canvis d’activitat, quan només
comporten reformes per a les quals es requerisca d’una llicència d’obra menor, tindran una
bonificació del 50 per cent en les tarifes de l’epígraf I, apartat A, o de l’epígraf II de l’article
anterior.
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4. Les modificacions en els locals quan comporten reformes per a les quals es requerisca d’una
llicència d’obra major, i siguen sol·licitades pel titular actual de la llicència d’obertura, tindran
una bonificació del 25 % en les tarifes de l’epígraf I, apartat A, de l’epígraf II de l’article
anterior.
5. La mera modificació en la raó social de la societat titular de la llicència que no comporte cap
tipus de modificació en les instal·lacions (excepte les merament ornamentals), tindran una
bonificació del 90 per cent de les tarifes de l’article anterior, amb un mínim de 30,05 euros en
concepte de costos d’inspecció i tramitació de nova llicència.
S’assimilaran a este supòsit les successions o cessions entre cònjuges i entre ascendents o
descendents, en primer grau, o entre germans, en les mateixes condicions de paràgraf
anterior.
6. Els trasllats motivats per derrocament forçós, afonament o incendi, i els que es verifiquen en
compliment d’ordes i disposicions oficials tindran una bonificació del 60 per cent.
Seran requisits indispensables que el trasllat siga alié a la voluntat del titular, i que es
posseïsca efectivament d’una llicència d’obertura expressa i en regla.
Estaran exempts els trasllats motivats per situacions d’emergència, que reunisquen les
condicions del paràgraf anterior, i que tinguen una durada inferior a sis mesos naturals.
7. L’ampliació posterior de la superfície de l’activitat pel mateix titular, quan no supere el 60 per
cent de l’anterior, tindrà una bonificació del 50 per cent de la quota si l’activitat a realitzar en
la part ampliada tributa pel mateix epígraf de l’IAE que alguna de les activitats per a les que
tinga llicència d’obertura l’establiment.
En el supòsit d’activitats enquadrades en epígrafs distints la bonificació serà del 30 per cent.
Article 7. Exempcions
A més de l’exempció indicada en el número 6 de l’article anterior (per als supòsits de trasllats
motivats per situacions d’emergència de duració inferior a sis mesos), es reconeixerà
l’exempció en esta taxa dels supòsits de llicències sol·licitades per a establiments situats en
carrers de quarta categoria, segons l’índex fiscal de carrers aprovats.
Així mateix, quedaran exempts en la taxa aquells supòsits produïts en aplicació del que disposa
la disposició transitòria tercera de la Llei 14/2010, de la Generalitat Valenciana, d’espectacles
públics, activitats recreatives i establiments públics (desistiment de sol·licitud de llicència
d’activitat en curs optant simultàniament per la regularització prevista en la dita Llei). Per a
l’aplicació d’este supòsit es requerirà del Negociat d’Obertures i Llicències l’emissió d’un
informe favorable.
Excepte estes dos exempcions, no es reconeixeran altres exempcions a la present taxa que les
que s’establisquen per precepte legal aplicable.
Article 8. Meritació
1. Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicie l’activitat municipal que constituïx
el fet imposable. A estos efectes, s’entendrà iniciada la dita activitat en la data de presentació
de l’oportuna sol·licitud d’instrument d’intervenció ambiental corresponent o d’obertura
d’establiments públics, activitats recreatives i espectacles públics, si el subjecte passiu
formulara expressament esta, o de la declaració responsable si escau.
2. Quan l’obertura o la posada en funcionament hi haja tingut lloc sense haver obtingut
l’oportuna llicència, autorització o declaració responsable de l’instrument ambiental
corresponent o de l’obertura d’establiments públics, activitats recreatives i espectacles
públics, la taxa es meritarà quan s’inicie efectivament l’activitat municipal que conduïx a
determinar si reunix 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 fóra autoritzable la dita obertura.
3. L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada de cap manera per la
denegació de la de la llicència, l’autorització o la declaració responsable de l’instrument
ambiental corresponent o de l’obertura d’establiments públics, activitats recreatives i
espectacles públics, o per la concessió d’esta condicionada a la modificació de les condicions
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de l’establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada concedida la
llicència.
4. En tot cas, els drets de liquidació s’efectuaran d’acord amb l’ordenança que estiga en vigor el
dia que es merite la taxa, d’acord amb els números precedents.
5. En cas de desistiment formulat per la persona sol·licitant amb anterioritat a la concessió de la
llicència d’activitat, la quota a liquidar serà exclusivament l’import del depòsit previ fixat en
l’article següent, sempre que l’activitat municipal s’haguera iniciat efectivament, en cas
contrari no es liquidarà cap quota.
Per a sol·licituds de llicència ambiental, en cas de desistiment formulat pel sol·licitant després
de la concessió d’esta, i prèviament a la concessió de la llicència d’obertura, la quota a
liquidar serà, així mateix, exclusivament l’import del depòsit previ fixat en l’article següent
6. El desistiment o la renúncia posterior a la concessió municipal de la llicència no donarà dret
a la devolució de cap quantitat.
Article 9. Normes de gestió
1. Amb caràcter general, i amb anterioritat a la sol·licitud d’un instrument d’intervenció
ambiental o d’obertura d’establiments públics, activitats recreatives i espectacles públics,
s’haurà d’efectuar un depòsit previ a compte de la liquidació definitiva de la taxa per import de
150,25 € en la Tresoreria municipal.
Sense la carta de pagament justificativa del dit ingrés, no podrà tramitar-se el pertinent
expedient de la llicència sol·licitada.
Si segons el parer de la unitat liquidadora fóra previsible l’aplicació d’una bonificació en la
tarifa que fera que la quantitat definitiva de la taxa fóra inferior a la quantia del depòsit previ,
podrà rebaixar-se la quantia d’esta a la prevista de la taxa definitiva.
2. En les sol·licituds d’intervenció ambiental o d’obertura d’establiments públics, activitats
recreatives i espectacles públics de caràcter temporal, el depòsit previ ho serà per l’import
fixat com a mínim en el número 1 de l’article 6 d’esta Ordenança, segons la temporalitat
sol·licitada.
3. En l’acord de concessió o denegació definitiva de l’instrument d’intervenció ambiental
corresponent, de l’obertura d’establiments públics, activitats recreatives i espectacles públics
o de validació dels mateixos en els casos de comunicació prèvia o declaració responsable, es
fixaran els drets meritats per esta d’acord amb els articles 5 i 6 de la present Ordenança, dels
quals es descomptarà l’import del depòsit previ que donarà lloc a la liquidació definitiva
d’ingrés o devolució.
No s’alliberarà el document acreditatiu de l’instrument d’intervenció ambiental corresponent,
de l’obertura d’establiments públics, activitats recreatives i espectacles públics o de validació
dels mateixos en els casos de comunicació prèvia o declaració responsable, si no s’hagueren
satisfet els imports deguts com a conseqüència de la dita liquidació, excepte si s’haguera
concedit l’ajornament o el fraccionament en el pagament de la taxa.
Article 10. Infraccions i sancions
En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a
estes corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 77 i següents
de la Llei general tributària i disposicions reglamentàries que els desenvolupen
DISPOSICIÓ FINAL
La present modificació entrarà en vigor el dia de la seua completa publicació en el BOP i
romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
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