
ORDENANÇA REGULADORA N. 11 
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

ARTICLE 1r FONAMENT I NATURALESA 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 
per l’article l06 de la Llei 7/l985, de 2 abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 i 19 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, este 
Ajuntament estableix la "Taxa per llicències Urbanístiques", que es regirà per 
esta Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que es preveu en 
l’article 58 de la citada Llei 39/l988. 

ARTICLE 2n FET IMPOSABLE 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i 
administrativa, que tendeix a verificar si els actes d’edificació i ús del sòl a què 
es refereix l’article 178 de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, Text 
Refós aprovat per Reial Decret l346/l976, de 9 d’abril, i que hagen de fer-se al 
terme municipal, s’ajusten a les normes urbanístiques d’edificació i policia 
previstes en la citada Llei de Sòl i en el Pla General d’Ordenació Urbana d’este 
municipi. Així mateix, la realització d’altres activitats subjectes a llicència, tals 
com l’ocupació del vol del domini públic mitjançant la col·locació de pancartes o 
similars amb finalitat lucrativa visibles des de la via pública. Esta ocupació que 
no serà autoritzada per més de 15 dies hàbils anuals, podent-se sol·licitar un 
màxim de dues vegades a l’any. 

2. No estaran subjectes a esta taxa les obres de mer ornament, conservació i 
reparació que es facen en l’interior dels habitatges. 

ARTICLE 3r SUBJECTE PASSIU 

1. Són subjectes passius a títol de contribuents les persones físiques, persones 
jurídiques o entitats de l’article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, 
General Tributària, que siguen propietaris de la construcció, instal·lació o obra, 
siguen propietaris o no dels immobles sobre els quals es faça aquella. 

Als efectes previstos en el paràgraf anterior, tindrà la consideració de propietari 
de la construcció, instal·lació o obra qui suporte les despeses o el cost queen 
comporte l’execució. 

2. En el cas que la construcció, instal·lació o obra no siga feta pel subjecte 
passiu contribuent, tindran la consideració de subjectes passius substituts 
d’este els que sol·liciten les corresponents llicències o facen les construccions, 
instal·lacions o obres.  

El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 

ARTICLE 4t RESPONSABLE 



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 assenyala l’article 40 de la Llei 
General Tributària. 

 ARTICLE 5é.-BASE IMPOSABLE I TARIFES:  

Les bases i tarifes aplicables seran les següents: 

BASES Tarifa/€ 

1. En les llicències d’ocupació:   

1.a.- Primera ocupació de vivendes. 49,70 

1.b.- Segona i posteriors ocupacions de vivendes 30,45 

1.c.- Primera ocupació de locals. 60,10 

1.d.- Segona i posteriors ocupacions de locals. 45,25 

2. Moviments de terra: per cada metre cúbic 0,23 

3. Parcel·lacions i reparcel·lacions: per cada m2 de 

superfície afectada 0,18 

4. Assenyalament d’alineacions i rasants:   

Per cada hora 25,25 

Quota mínima 30,50 

5. Col·locació de grúa-torre. 278,40 

6. Expedició de cèdula urbanística.  60,10 

7. Certificats de servicis urbanístics. 10,40 

8. Llicències edificacions amb projecte tècnic. 280,70 

9. Llicències de edificacions sense projecte tècnic . 46,80 

10. Cèdules d’habitabilitat: Import fixat per Generalitat   



Valenciana . 

11. Llicències d’ocupació vol públic mitjançant 

col·locació de pancartes o semblants amb finalitat 

lucrativa  7,45 

  

ARTICLE 6é 

En cas de desistiment formulat pel sol·licitant amb anterioritat a la concessió de 
la llicència, les quotes a liquidar seran el 50 per cent de les assenyalades en el 
nombre anterior, sempre que l’activitat municipal s’haguera iniciat efectivament. 

ARTICLE 7é EXEMPCIONS 

Estaran exemptes d’aquestes taxes les obres de revestiment de séquies i 
construcció de murs de partions en finques rústiques, així com les portes 
d’accés a estes i els murs de protecció d’aparcaments i de camins als camps, 
sense perjudici de la presentació de l’oportuna sol·licitud d’autorització. 

ARTICLE 8é IMPORT 

l. Es reportarà la taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicie l’activitat 
municipal que constitueix el seu fet imposable. A estos efectes, s’entendrà 
iniciada esta activitat en la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de 
llicència urbanística, si el subjecte passiu la formulara expressament. 

2. Quan les obres s’hagen iniciat o executat sense haver obtingut la llicència 
oportuna, la taxa es reportarà quan s’inicie efectivament l’activitat municipal que 
condueix a determinar si l’obra en qüestió és o no autoritzable, amb 
independència de la iniciació de l’expedient administratiu que puga instruir-se 
per a l’autorització d’eixes obres o la seua demolició si no foren autoritzables. 

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 del projecte presentat, ni per la renúncia o 
desistiment del sol·licitant una vegada concedida la llicència.  

ARTICLE 9é DECLARACIÓ 

1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres presentaran, 
prèviament, en el Registre General, la sol·licitud oportuna, acompanyant el 
certificat visat pel col·legi oficial respectiu, amb especificació detallada de la 
naturalesa de l’obra i lloc d’emplaçament, en la qual es faça constar l’import 
estimat de l’obra, mesuraments i la destinació de l’edifici. 



2. Quan es tracte de llicència per a aquells actes en què no siga exigible la 
formulació de projecte subscrit per tècnic competent, a la sol·licitud 
s’acompanyarà un pressupost de les obres a realitzar, amb una descripció 
detallada de la superfície afectada, nombre de departaments, materials a 
emprar i, en general, de les característiques de l’obra o acte les dades del qual 
permeten comprovar-ne el cost. 

3. Si després de formulada la sol·licitud de llicència es modificara o ampliara el 
projecte, haurà de posar-se en coneixement de l’administració municipal, 
acompanyant el nou pressupost o el reformat i, si escau, plans i memòries de la 
modificació o ampliació. 

ARTICLE 10é LIQUIDACIÓ I INGRÉS 

1. Els subjectes passius presentaran en l’oficina gestora corresponent la 
declaració-liquidació segons el model determinat per este Ajuntament, que 
contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació 
normal o complementària procedent així com la seua realització. 

2. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix 
l’apartat anterior, el subjecte passiu ingressarà l’import de la quota de l’impost 
resultant d’esta. Esta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació 
provisional mentres l’oficina gestora no comprove que esta s’ha efectuat 
mitjançant l’aplicació correcta de les normes reguladores de l’impost.  

ARTICLE 11é INFRACCIÓ I SANCIONS  

En tot el que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de 
les sancions que corresponguen a estes en cada cas, s’estarà al que disposen 
els articles 77 i següents de la Llei General Tributària. 

  

DISPOSICIÓ FINAL 

La modificació d’aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua 
publicació en el "Butlletí Oficial de la província", i continuarà en vigor fins a la 
seua modificació o derogació expresses 

Llauri agost 2008 

 


