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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE LLICÈNCIES D'OBERTURA DE  
ESTABLIMENTS. 

 

Article 1.- Fonament i naturalesa. 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, i 106 de 
la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el 
que disposen els articles 15 i 19 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora d'Hisendes locals (TRLRHL , este Ajuntament establix la Taxa per Prestació del 
Servici de concessió de llicències d'Obertura d'Establiments, que es regirà per la present 
Ordenança Fiscal i les normes de la qual s'atenen a allò que s'ha previngut en els articles 20 a 27, 
29 i 58 del citat RDL 2/2004 de 5 de març. 

Article 2.- Fet imposable. 

1 .- Constituïx el fet imposable la prestació de servicis o la realització de les activitats pròpies 
de la competència municipal, tant en el seu visat tècnic com en l'administrativa, tendent a 
verificar o comprovar si els establiments industrials, comercials, mercantils, magatzems i la 
resta d'establiments inclosos en l’àmbit aplicació de la Llei 2/2007, de 5 de maig, de Prevenció 
de la Contaminació i Qualitat Ambiental i resta de normes de desplegament, reunixen les 
degudes condicions de tranquil·litat, sanitat, seguretat i salubritat, així com qualssevol altres 
exigides per les corresponents Ordenances i Reglaments municipals o d'altres Ens públics que 
s'apliquen per al seu funcionament normal, com a pressupost  previ i necessari per a l’obtenció 
del corresponent instrument d’intervenció administrativa ambiental a que es referix l'article 22 
del Reglament de Servicis de les Corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny d' 1.955, i 
articles 6 i 63 de la citada Llei 2/2007 i la resta de legislació de desplegament. 

2.- També constituirà fet imposable, la prestació de servicis o realització d'activitats pròpies de 
la competència municipal tendents a l'autorització de qualsevol modificació en el subjecte, 
objecte o contingut de les llicències d'obertura d'establiments ja existents. 

3.- A este efecte, tindrà la consideració d'activitat subjecta a instrument d’intervenció 
ambiental: 

a) La instal·lació per primera vegada de l'establiment per a donar començament  les seues 
activitats. 

b) La variació o ampliació de l'activitat exercida en l'establiment, encara que continue el 
mateix titular. 

c) L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que es duga a terme en este i que afecte 
les condicions assenyalades en el número u d'este article, exigint nova verificació de les 
mateixes. 

d) La variació del titular de l'establiment encara que no varie el tipus d'activitat i les condicions 
en què es desenvolupa. 

4.-S'entendrà per establiment industrial, comercial, mercantil i de servicis tota edificació 
utilitzable, estiga o no oberta al públic, que no es destine exclusivament a vivenda i que, a més 
reunisca algun dels següents requisits: 
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a) Es dedique a l'exercici d'alguna activitat empresarial, fabril, artesanal, de la construcció, 

d’emmagatzemament, comercial i de servicis. 
b) Encara sense desenvolupar-se aquelles activitats, servisquen d'auxili o complement per a les 

mateixes, o tinguen relació amb elles de manera que els proporcionen beneficis o 
aprofitament considerant-se com a tals a títol enunciatiu: seus socials, agències , 
delegacions o sucursals d'activitats jurídiques, escriptoris, oficines, estudis i altres d'anàlegs. 

Article 3.- Subjecte Passiu. 

Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, 
així com les herències jacents, comunitats de béns i la resta d'entitats fixades per l'article 35.4 
de la LGT  que, faltats de personalitat jurídica, constituïsquen una unitat econòmica o un 
patrimoni separat susceptible d'imposició, que siguen titulars de l'activitat que pretenguen dur a 
terme o que de fet desenvolupen, en qualsevol local o establiment. 

Article 4.- Responsables. 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones 
físiques i jurídiques que es referixen els articles 41 i 42 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 43 de la Llei General Tributària. 

Article 5.- Pecebre. 

1. Es percebrà  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 de llicència o comunicació ambiental, si el subjecte passiu 
formulara expressament esta. 
2. Quan l'obertura haja tingut lloc sense haver obtingut l'oportuna llicència, la taxa es percebra  
quan s'inicie efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si l'establiment reunix o 
no les condicions exigibles, amb independència de les 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 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. 
4. Junt amb la sol·licitud de la llicència haurà d'ingressar-se, amb el caràcter de depòsit previ, 
l'import de la Taxa basant-se en les dades que aporte el sol·licitant i el que establix esta 
Ordenança, sense perjuí de la liquidació que corresponga i que es practique en el moment 
d'adoptar-se la resolució administrativa referent a la sol·licitud de la llicència. 

Article 6.- Quota tributària. 

1. CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA  
Aquest certificat s´haurà de sol.licitar previament a la tramitació de la llicència o comunicació 
ambiental, per coneixer la compatibilitat amb el Planejament Urbanístic i a les Ordenances 
Municipals relatives a la mateixa. D´aquest certificat es pagarà una taxa de TRENTA EUROS 
(30,00 euros).   
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2. COMUNICACIÓ  AMBIENTAL  
2.1- S'entén per activitats de COMUNICACIÓ AMBIENTAL aquelles que no siguen considerades com 
molestes, insalubres, nocives o perilloses d'acord amb allò que s'ha establit pel Decret 54/1990, 
de 26 de març, de la Comunitat Valenciana (o norma que la substituïsca) i que en l'informe 
municipal tècnic preceptiu es consideres subjectes a  COMUNICACIÓ AMBIENTAL. 

S'aplicaran les TAXES següents: 

a) Activitats de COMUNICACIÓ AMBIENTAL, que desenvolupen el seu funcionament sobre una 
superfície igual o inferior a CENT METRES QUADRATS (100 m2) DE SUPERFÍCIE TOTAL, els 
correspon el pagament d'una taxa de NOU-CENTS EUROS (900,00 euros). 

b) Activitats de COMUNICACIÓ AMBIENTAL que desenvolupen el seu funcionament sobre una 
superfície SUPERIOR a CENT METRES QUADRATS (100 M2) DE SUPERFÍCIE TOTAL, els 
correspon el pagament d'una taxa de NOU-CENTS EUROS (900,00 euros), i a més s'aplicarà un 
suplement de superfície: Que serà igual al resultat de multiplicar 2,00 euros pel total de 
metres quadrats de les INSTAL·LACIONS PROJECTADES 

c) Els Bancs i Caixes d'Estalvi satisfaran per cada oficina o sucursal la quantitat fixa de 5.500 €, 
si el local és menor de 100 m2, sense que els siga aplicable el suplement de superfície 
regulat en l'apartat b) d'este article, ni les bonificacions previstes per a la resta d’activitats 
que s’establisquen en el nucli urbà del poble d’Ondara. A més, s’aplicarà un suplement de 
superfície que serà igual al resultat de multiplicar 3,00 euros pel total de metres quadrats 
del local. 

3. LLICENCIA AMBIENTAL 

3.1 - S'entén per activitats LLICENCIA AMBIENTAL: 

1. Aquelles activitats que siguen considerades com molestes, insalubres, nocives o perilloses 
d'acord amb allò que s'ha establert pel Decret 54/1990, de 26 de març, de la Comunitat 
Valenciana (o norma que la substituïsca). 
2. Aquelles activitats que, no estant relacionades en l'annex I de l'esmentat Decret 54/1990, de 
26 de març, de la Comunitat Valenciana, en el qual es detallen les activitats LLICENCIA 
AMBIENTAL sense caràcter limitador, hagen de considerar-se com molestes, insalubres, nocives o 
perilloses segons l'informe del tècnic municipal . Respecte a la seua classificació caldrà ajustar-
se a allò que s'ha establert en el dit informe. 

3.2.- S'aplicaran les següents TAXES per al tràmit de l'obtenció de la llicència d'obertura d'estes 
activitats de LLICENCIA AMBIENTAL: 

a) Les Activitats de LLICENCIA AMBIENTAL que desenvolupen el seu funcionament sobre una 
superfície Igual o inferior a CENT METRES QUADRATS (100 m2) DE SUPERFÍCIE TOTAL, els 
correspon el pagament d'una taxa de MIL DOS-CENTS EUROS  (1.200,00 euros). 

b) Les Activitats de LLICENCIA AMBIENTAL que desenvolupen el seu funcionament sobre una 
superfície SUPERIOR a CENT METRES QUADRATS (100 M2) DE SUPERFÍCIE TOTAL, els 
correspon el pagament d'una taxa de MIL DOS-CENTS EUROS (1.200,00 euros), i a més 
s'aplicarà un suplement de superfície Que serà igual al resultat de multiplicar 2,50 euros pel 
total de metres quadrats de les INSTAL·LACIONS PROJECTADES.  

4. ESPECTACLE-RECREATIU 

Correspon a les Activitats incloses en el nomenclàtor annex a la Llei 4/2003 de 26 de febrer 
d'Espectacles Públics, activitats Recreatives i Establiments Públics de la Generalitat Valenciana i 
totes aquelles sotmeses a l'estimació de càlcul d'aforament màxim. Se li assigna una quota 
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mínima de MIL CINC-CENTS (1.500 euros). A més, esta quota serà incrementada en raó de les 
activitats que s'exercisquen, segons s'indica: 
 
a)   Hotels, motels, pensions, fondes, cases d'hostes, apart-hotels  i semblants, satisfaran una 

quota equivalent a: 1.000 euros per estrella (o similar) i 50,00 euros per habitació. 
b) Restaurants, satisfaran una quota equivalent a 4,00 euros per metre quadrat total del 

restaurant i per tenedor. 
c) Salons de banquets, satisfaran una quota equivalent a 3,00 euros per metre quadrat total 

del restaurant i per tenedor. 
d) Cafeteries, bars i similars, satisfaran una quota equivalent a 3,00 euros metre quadrat de 

total del local i per tassa (o signe anàleg de Turisme). 
e) Càmpings: Quota equivalent a 0,20 euros metre quadrat i categoria. A estos efectes es  

computaran els metres quadrats totals de les instal·lacions. 
f)   Cines, teatres auditoris i semblants: Satisfaran les següent quota de 9,00 euros per butaca. 
g) Sales de conferències, convencions, exposicions i sales polivalents, pagaran una quota 

equivalent a 9,00 euros per metre quadrat de la superfície total de les instal·lacions. 
h) Sales de Festes, discoteques, sales de ball, pubs, karaokes, cibercafés, cafés- teatre, 

cafés-concert, cafés-cantants, locals multioci, locals d'actuacions o exhibició de 
contingut sexual: Satisfaran una quota calculada a 12,00 euros per metre quadrat de la 
superfície total de les instal·lacions . 

i) Boleres, billars i màquines recreatives dels tipus A i B sense premi, o amb premi inferior 
a 0,60 euros: 3,00 euros per metre quadrat de local, entenent-se com a tal tota la 
superfície que ocupes les instal·lacions. 

j) Locals amb màquines d'atzar del tipus C, en les que el premi es produïsca sense intervenció 
de l'habilitat del jugador: 9,00 euros per metre quadrat de la superfície total de les 
instal·lacions. 

k)   Bingos: Per metre quadrat de la superfície total de les instal·lacions: 9,00 euros. 
l) Instal·lacions esportives, gimnasos, saunes, spas i semblants: 3,00 euros per metre 

quadrat de local, entenent-se com a tal tota la superfície que ocupen les instal·lacions. Si 
les activitats s'exercixen en instal·lacions a l'aire lliure, s'aplicarà una taxa de 2,00 € per m2, 
de la superfície total de les instal·lacions. 

m) Instal·lació d'activitats espectacle-recreatives no especificades en els punts anteriors 
dins d'edificis : satisfaran una quota equivalent a 3,00 euros metre quadrat de total. 

n) Instal·lació d'activitats espectacle-recreatives no especificades en els punts anteriors 
fora d'edificis: satisfaran una quota equivalent a 2,00 euros) metre quadrat de total. 

5.- ALTRES.- 

1.- Per la llicència d'obertura d'establiments o locals destinats a esplai dels membres 
d'associacions sense ànim de lucre, se satisfarà una quota equivalent a 1,00 €. 
2.- Per autoritzacions per a instal·lacions recreatives eventuals com ara fires, atraccions, 
circs, places de bous, sales de boxa, i qualsevol altra instal·lació anàloga inclosa en el Decret 
5/2002 de la Generalitat Valenciana: Satisfaran la quantitat de 150,00 € per cada 7 dies de 
permanència. 
3.- L'obertures temporals d'activitats comercials, mercantils, industrials, professionals, etc. 
per un termini inferior a tres mesos, satisfaran una quota equivalent al 30 per cent de la taxa 
que correspondria a la mateixa activitat exercida amb caràcter permanent 
4.- Quioscs, parades i similars: 450,00 euros. 
5.- Instal·lacions de plaques solars sobre coberta, horts fotovoltaics o altres instal·lacions 
generadores d’energia renovable: a la total superficie de metres quadrats que plaques 
instal·lades, s’aplicarà la quota que corresponga, segons siga activitat de comunicació o 
llicéncia ambiental. 
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6.- Qualsevol altra activitat no contemplada expressament en esta 
Ordenança tributarà per analogia a la més semblant de les que estan ací regulades. De no 
haver-hi cap, s’establix una quota de 300 €. 

Article 7º .- Normes de Gestió 

Les sol·licituds de llicència d'obertura es formularan per mitjà d'instància normalitzada per este 
Ajuntament, dirigida al Sr. Alcalde i es presentarà en el Registre d'entrada, acompanyada dels 
documents justificatius d'aquelles circumstàncies que hagueren de servir de base per a la 
liquidació de la taxa i tramitació de l'expedient. 

1.- Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obertura presentaran en l'Ajuntament 
l'oportuna sol·licitud amb la documentació complementària necessària, en la que en tot cas 
deurà constar: 

a) La identificació del local on projecta realitzar l'activitat (últim rebut pagat de contribució 
urbana, on conste la referència cadastral del local). 

b) Sol·licitud de la Llicència d'obra d'habilitació del local per a l'exercici de l'activitat i 
justificar que s'ha procedit al pagament previ de la liquidació provisional. 

2.- Per l'oficina corresponent es fixarà provisionalment la quota que corresponga en concepte 
de dret Municipal d'obertura, havent d'efectuar-se el amb el pagament previ de la mateixa, 
sense el requisit del qual no es procedirà a la tramitació de l'expedient. 
Tota sol·licitud de llicència a què es referix esta Ordenança haurà d'acreditar l'haver efectuat 
l'ingrés previ de la taxa que a este efecte es liquide, en la Tresoreria municipal. 
3.- Una vegada que l'interessat haja efectuat l'ingrés del depòsit previ, pel Negociat 
corresponent es demanaran els informes indispensables per a comprovar la sol·licitud 
presentada, es donarà tràmit a l'expedient, i acabat este, es practicarà la liquidació definitiva. 
4.- No podrà començar a exercir-se l'activitat abans que s'haja expedit l'Acta de comprovació 
favorable per part de l'Ajuntament. En el cas d'activitats de LLICENCIA AMBIENTAL, per a 
obtindre la dita acta , haurà de sol·licitar-se de l'Ajuntament, que efectue l'oportuna visita de 
comprovació, acompanyant a la sol·licitud d'una certificació del Tècnic director de les 
instal·lacions, en la que s'especifique la conformitat de les mateixes a la llicència que l'empara, 
així com l'eficàcia de les mesures correctores. 
5.- Complits tots els tràmits i requisits, i alçada l'Acta de Comprovació favorable per al 
funcionament de l'activitat, serà expedida la corresponent llicència d'obertura i funcionament, si 
així procedix. 
6.- Per a retirar la llicència, serà requisit inexcusable la presentació de l'alta de l'Impost sobre 
Activitats Econòmiques, la justificació de l'alta del local on es pretenga l'exercici de l'activitat 
en el Padró de Béns Immobles de naturalesa Urbana i, justificant d'estar al corrent de 
pagaments en els tributs i taxes municipals, o que s'ha sol·licitat l'alta en els padrons municipals 
corresponents de : Fems, Clavegueram, etc. 

Article 8º.- Caducitat 

Les llicències d'obertura caducaran, sense dret a devolució ni reclamacions, en els casos 
següents: 

a) Als sis mesos de l'expedició de la llicència, si en el dit termini l'establiment no haguera sigut 
obert al públic o no haguera iniciat l'exercici del negoci. 

b) Als sis mesos , comptats  des del tancament material d'un establiment o des del moment de 
causar baixa en l'Impost sobre Activitats Econòmiques o, si és el cas, en el Cens d'Obligats 
Tributaris regulat en el Reial Decret 1041/1990. No obstant, en el cas de tancament per 
obres de reforma de local legalment autoritzats i efectuant-se en els terminis reglamentaris, 



 6

el temps que duren les mateixes no es considerarà tancament d'establiment a l'efecte de la 
llicència. 

c) En els establiments de temporada, la llicència d'obertura caducarà amb el tancament de 
l'establiment, per la baixa en l'Impost sobre Activitats Econòmiques o pel canvi del titular, 
tot això durant una temporada. 

Article 9é.- Condicions generals. 

La concessió i el cobrament de les taxes, de llicència d'obertura per part de l'Ajuntament, no té 
un altre abast que l'esfera purament administrativa i no prejutja ni altera l'aplicació i efectivitat 
de les lleis generals i especials, dels preceptes de policia, ni dels Reglaments i acords, quant a 
autoritzacions o limitacions de comerços, indústries i professionals. 

Article 10é.- Normes particulars per a les activitats en l’AREA COMERCIAL TRADICIONAL DEL 
POBLE D’ONDARA.- 

1.- Als efectes d’esta Ordenança, s’hi incorpora com Annex un plànol delimitador del AREA 
COMERCIAL TRADICIONAL DEL POBLE D’ONDARA, on se senyalen dues Zones (A i B). Les activitats 
que es despleguen dins d’esta área es regularan per les normes especial establertes en este 
article. 

S’estableixen les següents bonificacions en l’exacció de la Taxa: 

• 95% de la Taxa per llicències d’obertura d’establiments en els projectes d’implantació de 
negocis d’hosteleria en la zona de Rehabilitació Integrada. 

• Ajuda fins a 5.000,00 euros per cada llicència sol·licitada que reunixca les condicions 
establertes per una comissió formada per l’Alcaldia, la regidoria de Promoció Econòmica i un 
regidor de cadascun dels grups municipals. 

2.- Els Certificats de COMPATIBILITAT URBANISTICA devengaran una taxa de 15,00 euros (QUINZE 
EUROS). 

3.- Les activitats de COMUNICACIÓ AMBIENTAL per a l'exercici d'activitats dins del AREA 
COMERCIAL TRADICIONAL DEL POBLE D’ONDARA devengaran la següent quota: 

• Locals fins a 100 m2: Quota fixa de 150 euros. 
• Locals de més de 100 m2: Tindran una bonificació del 80 per cent. 

4.- Sempre que es tracte d’activitats subjectes a COMUNICACIÓ AMBIENTAL, quan el mateix 
titular canvie d’emplaçament dins de la citada zona, sense canviar d’activitat, tindrà un 
bonificació del 95 PER CENT. 

5.- S'aplicaran les següents TAXES a les activitats de LLICENCIA AMBIENTAL: 

a) Les Activitats de LLICENCIA AMBIENTAL que desenvolupen el seu funcionament sobre una 
superfície Igual o inferior a CENT METRES QUADRATS (100 m2) DE SUPERFÍCIE TOTAL, els 
correspon el pagament d'una taxa de NOU-CENTS UN EURO  (900,00 euros) 

b) Les Activitats de LLICENCIA AMBIENTAL que desenvolupen el seu funcionament sobre una 
superfície SUPERIOR a CENT METRES QUADRATS (100 M2) DE SUPERFÍCIE TOTAL, els 
correspon el pagament d'una taxa de NOU-CENTS EUROS (900,00 euros), i a més s'aplicarà un 
suplement de superfície: Que serà igual al resultat de multiplicar 1,50 euros pel total de 
metres quadrats de les INSTAL·LACIONS PROJECTADES. 

 

 

ESPECTACLE-RECREATIU: 
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Les Activitats incloses en el nomenclàtor annex a la Llei 4/2003 de 26 de febrer 
d'Espectacles Públics, activitats Recreatives i Establiments Públics de la Generalitat Valenciana i 
totes aquelles sotmeses a l'estimació de càlcul d'aforament màxim. Se li assigna una quota 
mínima de NOU-CENTS SEIXANTA  (960,00 euros), i que serà incrementada en raó de les 
activitats que s'exercisquen, segons s'indica: 

a)   Hotels, motels, pensions, fondes, cases d'hostes, apart-hotels  i semblants, satisfaran una 
quota equivalent a 30,00 euros per habitació i estrella. 

b) Restaurants i salons de banquets, satisfaran una quota equivalent a 3,00 euros per metre 
quadrat total del restaurant i per tenedor . 

c) Cafeteries, bars i similars, satisfaran una quota equivalent a 3,00 euros metre quadrat de 
total del local i per tassa (o signe anàleg de Turisme). 

d) Càmpings: Quota equivalent a 0,20 euros metre quadrat i categoria. A estos efectes es  
computaran c els metres quadrats totals de les instal·lacions. 

e)   Cines , teatres auditoris i semblants: Satisfaran les següent quota de 9,00 euros per 
butaca. 

f) Sales de conferències, convencions, exposicions i sales polivalents, pagaran una quota 
equivalent a 9,00 euros per metre quadrat de la superfície total de les instal·lacion 

g) Sales de Festes, discoteques, sales de ball, pubs, karaokes, cibercafés, cafés- teatre, 
cafés-concert, cafés, cantants, locals multioci , locals d'actuacions o exhibició de 
contingut sexual: Satisfaran una quota calculada a 9,00 euros per metre quadrat de la 
superfície total de les instal·lacions . 

h) Boleres , billars i màquines recreatives dels tipus a i B sense premi, o amb premi inferior 
a 0,60 euros: 0,60 euros per metre quadrat de local, entenent-se com a tal tota la 
superfície que ocupes les instal·lacions. 

i) Locals amb màquines d'atzar del tipus C, en les que el premi es produïsca sense intervenció 
de l'habilitat del jugador: 0,90 euros per metre quadrat de la superfície total de les 
instal·lacions. 

j)   Bingos: Per metre quadrat de la superfície total de les instal·lacions: 3,00 euros. 
k) Instal·lacions esportives, gimnasos, saunes, spas i semblants: 1,50 euros per metre 

quadrat de local, entenent-se com a tal tota la superfície que ocupen les instal·lacions. Si 
les activitats s'exercixen en instal·lacions a l'aire lliure, s'aplicarà una taxa de 0,60 € per m2, 
de la superfície total de les instal·lacions. 

l) Instal·lació d'activitats espectacle-recreatives no especificades en els punts anteriors 
dins d'edificis : satisfaran una quota equivalent a 3,00 euros metre quadrat de total. 

m) Instal·lació d'activitats espectacle-recreatives no especificades en els punts anteriors 
fora d'edificis : satisfaran una quota equivalent a 0,60 euros) metre quadrat de total. 

6.- La tramitació de canvi de titular de l'establiment, quan no varie el tipus d'activitat ni les 
condicions en què es desenvolupa i ha obtingut la llicència o comunicació, tindrà una bonificació 
del 90 per cent sobre la taxa que li correspondria en cas de tramitació de nova obertura. 

Excepcionalment, i per una sola vegada, si una activitat de Comunicació Ambiental canvia de 
titular abans d’un any des que va ser atorgada, es considerarà com a mera transmissió de la 
mateixa, i no serà necessari presentar novament la documentació tècnica. En este cas, la 
transmissió devengarà el 5 % de la taxa, i per a autoritzar-se serà necessari que no es varie el 
tipus d'activitat ni les condicions del projecte inicial, i que el nou titular es comprometa a 
desenrotllar l’activitat conforme a dites condicions. 

7.- En les sol·licituds, pel mateix titular, d'ampliació de les comunicacions o llicències 
ambientals, per a altres activitats distintes, de la que s'exercix, la taxa a satisfer per la nova 
activitat serà bonificada en un 90 per cent sobre la qual corresponguera. 
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8.- En les sol·licituds d'ampliació de la superfície del local destinada a l'activitat que compte 
amb comunicació o llicència ambiental, i que necessite proveir-se d'una nova, s'aplicarà un 
bonificació d'un 90 per cent en la taxa a satisfer per la tramitació de la nova llicència. 

9.- Quan un local que dispose de COMUNICACIÓ AMBIENTAL, d’antiguitat no superior a un any, es 
pretenga canviar a altra també subjecta a Comunicació Ambiental, no caldrà presentar de nou la 
documentació tècnica, sent suficient que presente un Certificat Tècnic de que la nova activitat 
no modifica cap de les instal·lacions i condicions tècniques contemplades en el projecte de 
l’activitat inicial. 

10.- Les bonificacions establertes en este article no són acumulables, i només s’aplicarà la més 
favorable al sol·licitant. 

Article 11é.- Exempcions. 

1. No estan subjectes al pagament de la Taxa però si a l'obligació de proveir-se de l'oportuna 
llicència o comunicació: Els canvis de titularitat entre cònjuges i entre pares i fills. L'aplicació de 
l'exempció del pagament de la Taxa haurà de ser sol·licitada de l'Administració Municipal 
acreditant les circumstàncies concurrents. 

2. En tot cas, l'exempció del pagament de la taxa, queda condicionada a: 

a) Que el titular de l'activitat, acredite, que està en possessió de la corresponent llicència o 
comunicació per a l'exercici de l'activitat de què es tracta, i que la mateixa complix tots els 
requisits tècnics i legals per al seu exercici, i que no és deutor de la hisenda municipal. 

b) Que s'acredite la continuïtat en l'exercici de la mateixa activitat. 
c) Si el canvi de titular se sol·licita per defunció del titular, la sol·licitud ha de formular-se en 

el termini màxim d'un any, des del defunció del causant. 
d) L'exempció de pagament, queda condicionada en tot cas al compliment de la normativa 

aplicable als locals de negoci o les indústries, i el seu funcionament d'acord amb la lleis 
vigents en el seu moment. Ja que de no complir la normativa, no procedirà la tramitació de 
l'expedient de canvi de titular. 

e) L'exempció del pagament de la taxa serà declarada per Resolució del Sr. alcalde-president, 
prèvia tramitació de l'oportú expedient. 

Article 12.- Recàrrecs. 

En els supòsits de l'obertura de locals sense haver obtingut la corresponent autorització per a 
funcionament, quan la tramitació s'inicie per acta d'invitació de la Policia Local, s'aplicarà un 
recàrrec en la taxa de la llicència d'obertura del 10 per cent. 

Article 13.-Relació amb altres Taxes.  

Junt amb la sol·licitud del corresponent instrument administratiu ambiental, es procedirà a la 
incorporació i alta en la Taxa de Residus Sòlids, i al seu pagament segons allò que s'ha regulat en 
la vigent Ordenança Fiscal ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVICI 
D’ARREPLEGA , TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, de l'Ajuntament  
d’Ondara. 

Article 14é.- Infraccions tributàries i sancions. 

Caldrà ajustar-se al que disposa la Llei General Tributària i la resta de disposicions concordants i 
complementàries. 

 

Constituïxen casos especials d'infracció qualificats de defraudació: 

a) A  )L’obertura de locals sense obtenció de la corresponent llicència. 
b) La falsedat de les dades necessàries per a la determinació de la base de gravamen. 



                          

                  AJUNTAMENT              D'ONDARA 
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c) La sol·licitud de llicència per a activitat no coincident amb la definició de 
l'epígraf que corresponga de la llicència Fiscal. 

L'Alcaldia imposarà la sanció corresponent i, si és el cas, el tancament del local en què es 
realitzen activitats no emparades en la corresponent llicència. 

A estos efectes, els titulars de l'activitat hauran de tindre en lloc visible i a disposició dels 
Agents municipals, la llicència Municipal d'obertura. 

La infracció tipificada en el punt c) se sancionarà amb l'import equivalent al cent per cent de la 
quota defraudada. 

Disposició Final. 

Aquesta ordenança fiscal, la redacció de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el dia 20 de maig de 2008, entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació 
en el BOPA. El Seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinga la seua modificació o la 
seua deregació expresses. 

  

 

ÚLTIMA MODIFICACIÓ: 

 

-Aprovada pel Ple de 28-10-2010 

-Publicada en BOP 241 de 20-12-2010. 

 


