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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ATORGAMENT DE LES 

LLICÈNCIES D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS 

    
I. FONAMENT I NATURALESA 
 
Art. 1.  
 
Esta entitat local, d'acord amb allò que s'ha disposat en l'article 106, apartat 1, de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat 
reglamentària que li atribuïx l'article 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, i conforme a allò que s'ha previst en 
l'article 20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, establix la TAXA 
PER ATORGAMENT DE LES LLICÈNCIES D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS, 
l'exacció de les quals s'efectuarà amb subjecció a allò que s'ha previst en esta 
Ordenança i en l'Ordenança fiscal general sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs 
locals. 
 
II. FET IMPOSABLE I SUBJECTE PASSIU 
 
Art. 2. 
 
1. Constituïx el fet imposable de la Taxa l'activitat municipal, tant tècnica com a 
administrativa, tendent a verificar si els establiments industrials i mercantils reunixen les 
condicions de tranquil·litat, sanitat i salubritat i qualssevol altres exigides per les 
corresponents Ordenances i Reglaments municipals o generals per al seu normal 
funcionament, com a pressupost necessari i previ per a l'atorgament a què es referix 
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 vegada primera de l'establiment per a donar començament a les 
seues activitats. 
b) La variació o ampliació de l'activitat desenrotllada en l'establiment, encara que 
continue el mateix titular. 
c) L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que es porte a cap en este i que 
afecte a les condicions assenyalades en el número 1 d'este article, exigint nova 
verificació de les mateixes. 
d) En els canvis de titular del negoci, sempre que el nou titular motive de mode directe 
o indirecte la prestació del servei, o este haja de sol·licitar-se o prestar-se en virtut de la 
norma obligatòria. 
 
3. 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 que estiga subjecta a l'impost sobre Activitats 
Econòmiques. 
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b) Fins i tot sense desenrotllar-se aquelles activitats servisquen d'auxili o complement 
per a les mateixes, o tinguen relació amb elles en forma que els proporcionen beneficis 
o aprofitament, com per exemple, seus socials, agències, delegacions o sucursals 
d'entitats jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos o estudis. 
 
III. SUBJECTES PASSIUS 
 
Art. 3.  
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es referix l'article 33 de la Llei General Tributària, que sol·liciten la llicència o als qui 
es preste el servei en locals en què exercisquen la seua activitat. 
 
IV. RESPONSABLES 
 
Art. 4. 
 
1.Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques que es referixen 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 assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 
 
V. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
Art. 5.  Estan exempts de l'impost: 

 
a) L'estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els seus 
respectius Organismes autònoms de caràcter administratiu 
b) Els subjectes passius als que els siga d'aplicació l'exempció en virtut de 
Tractats o Convenis Internacionals. 
c) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats i Montepíus 
constituïts conforme a allò que s'ha previst en la Llei 33/1984, de 2 d'agost. 
d) Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots 
els seus graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les comunitats 
autònomes i de les entitats locals o per Fundacions declarades benèfiques o 
d'utilitat pública, encara que per excepció venguen en el mateix establiment els 
productes dels tallers dedicats a dit ensenyament, sempre que l'import de dita 
venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destine 
exclusivament a l'adquisició de matèries primes o al sosteniment de l'establiment. 
e) Les associacions i Fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense 
ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i 
d'ocupació que per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela dels 
minusvàlids realitzen, encara que venguen els productes dels tallers dedicats a 
dits fins, sempre que l'import de dita venda, sense utilitat per a cap particular o 
tercera persona, es destine exclusivament a l'adquisició de matèries primes o al 
sosteniment de l'establiment. 



Ajuntament de Corbera 
     

 
 

 

 

Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Corbera 

 

f) Excepte allò que s'ha disposat en els punt anteriors, no es concedirà exempció 
ni cap bonificació en l'exacció de la present taxa que no estiga prevista 
expressament en les normes amb rang de Llei o les derivades dels Tractats 
Internacionals. 

 
VI. BASE DE GRAVAMEN I TARIFES 
 
Art.  6. Base imposable.  
 
S’estimarà com a base imposable de la present exacció, el tipus d’activitat que 
s’exerceix en el local de negocio que es tracte, segons la següent classificació i 
imports:  
 
Tipus d’activitat Import en Euros 
 
Activitats innòcues...................................................................................................... 45 € 
Activitats qualificades (sotmeses a la Llei 3/89 de la Generalitat Valenciana........... 541 € 
Activitats sotmeses a la Llei 2/91, de la Generalitat Valenciana).............................. 541 € 
Canvi de titularitat d’activitats innòcues .....................................................................23 € 
Canvi de titularitat de les activitats qualificades (sotmeses a la Llei 3/89................. 270 € 
Canvi de titularitat de les activitats sotmeses a la Llei 2/91...................................... 270 € 
  
Art. 7. Quota tributària: 
 
-  Per a les activitats innòcues la quantia fixada en la base imposable sense aplicació 
de coeficients de cap tipus.  
- Per a les activitats qualificades (sotmeses a la Llei 3/89, de la Generalitat Valenciana) 
i activitats sotmeses al Reglament de Policia (Llei 2/91 de la Generalitat Valenciana), 
tant per a la primera llicència, canvi de titularitat o qualsevol altra que resulte gravable 
per la present taxa, la resultant d’aplicar, el tipus d’activitat classificada en l’article 
anterior, els següents índexs correctors, en funció de la superfície del local i la potència 
que s’hi instal·le.  
 
 
 
Coeficients correctores 
Superfície del local   Activitats qualificades  Act. sotmeses al Regl. De 

 Policia 
 

De 0 m² a 500 m²    0,4    0,4 
De 500,1 m² a 1.500 m²   0,5    0,5 
De 1.500,1 m² a 3.000 m²   0,6    0,6 
De 3.000,1 m² a 6.000 m²   0,9    0,9 
De 6.000,1 m² a 10.000 m²  1,3    1,3 
De 10.000,1 m² a 15.000 m²  1,7    1,7 
De 15.000,1 m² a 20.000 m²  1,9    1,9 
Més de 20.000 m²    2,1    2,1 
 
Potència instal·lada        Activitats qualificades    Act. sotmeses al Regl.  

 de Policia 



Ajuntament de Corbera 
     

 
 

 

 

Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Corbera 

 

 
Fins 10 Kw     0,6     0,6 
De 10,1 a 20 Kw.    0,9     0,9 
De 20,1 a 30 Kw    1,1     1,1 
De 30,1 a 50 Kw    1,4     1,4 
De 50,1 a  100 Kw    1,6     1,6 
De 100,1 a 150 Kw    1,8     1,8 
De 150,1 a 200 Kw    2     2 
Més de 200 Kw    2,2     2,2 

a) Per al càlcul de la quota tributària s’aplicarà, si és procedent, ambdós coeficients 
correctors sobre la base imposable. 

b) A efectes de l’aplicació de la present ordenança fiscal, es consideraran locals les 
edificacions, construccions i instal·lacions, així com les superfícies, cobertes o sense 
cobrir, obertes o no al públic, que s’hi utilitzen per a qualsevol activitat empresarial o 
professional. Es considerarà com a superfície dels locals la total compresa dins del seu 
polígon, expressada en metres quadrats i, quan corresponga, per la suma de totes les 
seues plantes. 

c) Es considerarà potencia instal·lada tributable la resultant de la suma de les potències 
nominals, segons les normes tipificades dels elements energètics afectats a l’equip 
industrial, de naturalesa elèctrica o mecànica. No seran, per tant, computables les 
potències dels elements dedicats, a calefacció, il·luminació, condicionament d’aire, 
instal·lacions anticontaminants, ascensors de personal, serveis socials, sanitaris i, en 
general, tots aquells que no estiguen directament afectats a la producció, incloent-hi els 
destinats a transformació i rectificació d’energia elèctrica. 

d) En les sol·licituds d’obertura per a activitats relacionades amb festejos populars per a 
un període de temps no superior a tres mesos, la quota a ingressar serà la resultant 
d’aplicar el 15 % de la quota tributaria. 

e) Si en un mateix local s’exercitaren diferents activitats que necessiten llicència 
d’obertura pel mateix o diferents titulars, cadascú d’ells satisfarà la quota corresponent 
a l’activitat que es tracte, tramitant-se com a expedients distints. 

 f) En cas d’ampliació d’activitats que ja tingueren concedida llicència d’obertura 
d’establiments tributarà d’acord amb el que disposen els articles 5 i 6 de la present 
ordenança fiscal, segons el tipus d’activitat de què es tracte i d’acord amb els elements 
tributaris resultants després de l’ampliació. A aquests efectes, es tindrà en compte si 
l’ampliació suposa canvi de grup en els coeficients correctors; aplicant-s’hi, en cas 
negatiu, les bases de  l’article 5 i el coeficient 1. 

L’ampliació que sopose només modificació de la superfície del local de l’activitat, 
tributarà per les bases assenyalades en l’article 5 i aplicant-li el coeficient corrector que 
corresponga a la superfície ampliada.  

g) Segons s’especefica en l’article 5é, per als expedients de canvi de titularitat de les 
activitats, es tributarà al 50 % de la taxa que resultaria per a la concessió d’una llicència 
d’activitat inicial.  



Ajuntament de Corbera 
     

 
 

 

 

Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Corbera 

 

Art. 8. Exempcions i bonificacions. 

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

Art. 9. Sense contingut. 
  
Art. 10.  
 
Si l'establiment que es tracte no tinguera epígraf en les tarifes de l'impost sobre 
activitats econòmiques exactament aplicable, tributarà únicament pel 15% del 
lloguer anual de cada local, i si foren ocupats pels mateixos amos de la finca, 
tributaran pel de la Renda declarada de l'Immoble a efectes de l'Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques, incrementat, en ambdós casos, en un 50%. 
 
Art. 11. Sense contingut 
  
Art. 12.  
 
Si diversos titulars exerciren la seua activitat en un mateix local, i per conceptes 
diferents, satisfaran cada u d'ells la quota que respectivament li correspon. 
Si un comerciant o industrial que haja satisfet la Taxa d'obertura millora la seua 
indústria, comerç o activitat professional, comporte o no ampliació de la superfície, 
liquidarà la Taxa com s'establix en l'art. 7é d'esta Ordenança, entenent, als efectes de 
l'art. 6é les quotes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, només en l'excés que dita 
ampliació haja produït en aquelles i la quota fixa només en cas que la superfície 
ampliada excedira de la indicada en el primer dels preceptes dits. 
En el supòsit que la millora no supose augment de les quotes de l'Impost sobre 
activitats econòmiques, ni increment de superfície en els termes de l'art. 7é b), la quota 
a liquidar serà zero. 
   
Art. 13.   
 
1.  En els casos de canvi de titularitat i  prestació del servei es limite a constatar que 
existix identitat entre activitat i local originaris autoritzats per la llicència i els que ara es 
transmeten, en este cas la quota tributària es reduirà un 70% , però de conformitat amb 
la quota que determine l'art.8 en cas d'activitats qualificades. 
 
2. Si realitzada a tal efecte visita d'inspecció es constata l'existència de nous elements, 
distints als en el seu dia autoritzats per la llicència original, la legalització d'ells 
mateixos tindrà la consideració prevista en l'art. 2 de la present Ordenança. 
 
Art. 14.  
 
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obertura d'establiment 
industrial o mercantil presentaran prèviament, en el Registre General, l'oportuna 
sol·licitud, amb especificació de l'activitat o activitats a desenrotllar al local. 
 
2. En cas de desistiment formulat pel sol·licitant amb anterioritat a la concessió de la 
llicència, les quotes a liquidar seran el 25 % per cent de les assenyalades en el número 
anterior, sempre que l'activitat municipal s'haguera iniciat efectivament. Es considerarà 
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que existix tal desistiment quan iniciat un expedient i prèviament a la terminació del 
procediment se sol·licita la modificació a efectes de legalitzar una activitat 
qualitativament distinta. La legalització de l'activitat que es pretén canviar tindrà la 
consideració prevista en el 2.2 a) de la present. 
 
3. Es meritarà a favor de la corporació municipal el total de la quota que corresponga 
segons els distints casos quan iniciada l'actuació administrativa tendent a l'atorgament 
de la llicència però paralitzada per causa imputable a l'interessat i formalitzat 
requeriment per l'Administració, no existisca contestació per part del mateix. 
 
Art. 15.  
 
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 dita activitat en la data 
de presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència d'obertura, si el subjecte passiu 
formulara expressament esta. 
 
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 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 dita obertura. 
3. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada, en cap mode, 
per la denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d'esta condicionada a la 
modificació de les condicions de l'establiment, ni per la renúncia o desistiment del 
sol·licitant una vegada concedida la llicència. 
 
VII. MODE DE GESTIÓ I FORMA DE PAGAMENT 
 
Art. 16.  
 
1. La present Taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, segons model determinat per 
este Ajuntament, que haurà de ser ingressada amb caràcter previ a la presentació de la 
sol·licitud de llicència, adjuntant-se a esta còpia justificant d'haver realitzat l'ingrés. 
 
L'autoliquidació tindrà caràcter de liquidació provisional. 
 
2. Finalitzada l'activitat municipal i una vegada dictada la resolució que procedisca 
sobre la llicència d'obertura, es procedirà a practicar, en el seu cas, la liquidació 
definitiva. 
 
 
VIII. RESPONSABILITAT PER INCOMPLIMENT DE L'ORDENANÇA. 
DEFRAUDACIÓ 
 
Art. 17.  
 
En matèria de responsabilitat per incompliment de l'Ordenança i defraudació s'aplicarà 
allò que s'ha disposat en la Llei de Règim Local i en els Articles 37 a 41 de la Llei 
General Tributària. 
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Seran de sencera aplicació les disposicions contingudes en els Articles 77 a 89 de la 
Llei General Tributària, modificats per Llei 10/1975 de 26 d'abril, relatives a qualificació 
d'infraccions, import i condonació de sancions. 
 
IX. DECLARACIÓ DE QUOTES FALLIDES 
 
Art. 18.  
 
La declaració de crèdits incobrables s'ajustarà en el seu procediment i formalitats a les 
normes previstes en els Articles 16 a 167 del Reglament General de Recaptació de 20 
de desembre de 1990 
 
X. CADUCITAT I DESISTIMENT 
 
Art. 19.  
 
Les llicències d'obertura d'establiments caducaran sense dret a la devolució de la Taxa, 
en els següents casos: 
 

a) als tres mesos de la seua expedició, si en dit termini l'establiment no haguera 
sigut obert al públic o iniciada la seua activitat. 
 
 b) als sis mesos comptats des del tancament material de l'establiment, o des del 
moment de causar baixa en la matrícula de l'Impost Industrial. S'exceptuen els 
casos de tancament del local per reforma legalment autoritzada. 
 
 c) En els establiments de temporada, la llicència d'obertura caducarà pel 
tancament de l'establiment, per l'abaixa en l'Impost sobre Activitats Econòmiques.  
 
          d) de l'acompliment d'una activitat qualitativament distinta a aquella per a la 
que es va atorgar llicència municipal. La legalització de l'activitat que efectivament 
s'estiga realitzant tindrà la consideració arreplegada en el 2.2 a) de la present. 

 
XI. ACTIVITATS QUALIFICADES 
 
Art. 20  
 
1. L'emissió d'acta de comprovació desfavorable motivada per l'existència 
d'irregularitats en l'activitat  inspeccionada suposarà un increment del 20% respecte 
quota de l'art.8. 
 
2. En el cas que l'entitat de les irregularitats detectades en l'acta de comprovació siga 
tal que la seua legalització supose la necessitat d'obertura de nou expedient haurà 
d'estar-se a allò que s'ha disposat en art.2.2 b i c de l'Ordenança. 
 3. La petició de modificació que no supose una activitat distinta dels termes 
inicials plantejats en la sol·licitud de llicència que haja donat lloc a actuacions 
administratives i tècniques i que siga prèvia a la realització de la visita per a emetre 
acta de comprovació donaran lloc a un increment del 10% de les tarifes de l'article 8é. 
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Art. 21 
 
La no admissió a tramite de la sol·licitud de llicència de l'activitat qualificada motivada 
pels supòsits concretats en l'art. 2.1 de la Llei 3/89 d'activitats  qualificades donarà lloc 
a una quota la quantia de la qual serà el resultat d'aplicar el 0,1 a la quota de l'art.8é. 
 
Art. 22  
 
Les actuacions administratives i tècniques generades per la imposició de mesures 
correctores posteriors a la terminació del procediment d'atorgament donaran lloc a la 
meritació d'una quantitat la quantia de la qual fóra el resultat d'aplicar el 0,2 a la quota 
de l'art. 8é. 
 
Art. 23.  
 
Les deficiències advertides en els projectes tècnics presentats per l'interessat que 
impedisquen l'atorgament de llicència i generen el requeriment d'annex tècnic 
esmenant-la suposarà un increment per cada annex requerit del 5% de la quota 
determinada en l'art.8 de l'Ordenança. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera. En tots els casos, com els de nova obertura en què no es dispose de la Base 
de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, s'efectuarà una liquidació provisional l'import 
de la qual serà ingressat com a ingrés a compte de la liquidació definitiva a practicar en 
el moment en què es dispose de dita Base, tal liquidació provisional s'efectuarà en 
base a les tarifes del tribut vigents en el moment de sol·licitar la llicència. 
 
Segona. Aquells contribuents que així ho desitgen podran requerir del Departament de 
Rendes i Exaccions l'ajuda precisa per a la confecció material de tals liquidacions. Este 
servei serà en tot cas de caràcter gratuït. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES ÚNICA.  
 
La present Ordenança Fiscal aprovada per l'Ajuntament en Ple, i previ compliment dels 
tràmits dels articles 15 i següents de la Llei 39/1.988 de 28 de desembre, entrarà en 
vigor el 1r de gener de 1999, en tant no s'acorde la seua derogació o modificació 
expressa.  
 
Diligència per fer constar que, aquesta ordenança ha sigut modificada per acord plenari de data 31 
d’octubre de 2002 que començarà aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2003 i continuarà vigent fins la 
seua modificació o derogació expressa.  
 
Diligència per fer constar que, aquesta ordenança ha sigut modificada per acord plenari de data 29 de 
maig de 2014 i començà a aplicar-se’n a partir de l’endemà de la seua publicació íntegra en el BOP núm. 
179 de data 30 de juliol de 2014. 


