AJUNTAMENT DE CREVILLENT

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT
ADMINISTRATIVA
DE
CONCESSIÓ
DE
LLICÈNCIES
D'OBERTURA
D'ESTABLIMENTS O ACTIVITATS DE CONTROL.

Article 1.- Fonament i naturalesa.
En 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 es disposa en els articles 15 i 19 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 o Activitats de Control”, es regirà per la present
Ordenança Fiscal i les normes de la qual s'atenen al previngut en els articles 20 a 27 i
57 del citat RDL 2/2004 de 5 de març.

Article 2.- Fet imposable
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, 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 per aquest
Ajuntament de la llicència d'obertura a què es refereixen la Llei de la Generalitat
Valenciana 2/2006, de 5 de maig, i el Decret 127/2006, de 15 de setembre, que la
desenvolupa, així com el que es disposa en l'article 22 del Reglament de Serveis de
les Corporacions Locals, d'aplicació supletòria.
També integrarà el fet imposable de la taxa, l'activitat municipal dirigida a
comprovar si els locals, instal·lacions i dependències reuneixen les condicions de
sanitat, salubritat, urbanístiques, seguretat i qualssevol altres exigides per Reglaments
o Ordenances Municipals o Generals, quan el seu ús o utilització requerisquen prèvia i
preceptivament la comprovació i autorització municipal, així com conseqüència de la
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia.

Article 3.- Activitats subjectes.
A aquest efecte, tindran la consideració d'activitats subjectes:
a) Les dels establiments de primera instal·lació.
b) Els trasllats de local, sense canvi d'amo ni de comerç.
c) Els establiments que canvien de comerç o indústria encara que no varien de local ni
amo
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d) La transmissió de titularitat de la llicència sense que es modifique el local i l'activitat
desenvolupada.
e) Les dels establiments que amplien el seu comerç o indústria sense canviar de local
ni d'amo, quan l'alteració que es duga a terme en aquest afecte les condicions
assenyalades en l'article 2.
f) Els tallers, botigues i oficines que estiguen instal·lats en llocs diferents del principal
(fàbriques, botigues), encara que es dediquen a les vendes de gèneres, materials o
efectes que procedisquen d'aquesta indústria o comerç.
g) L'activitat de garatge aparcament de més de 5 vehicles no vinculats a habitatges.

Article 4.- Locals afectats.
S'entendrà per establiment 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, de serveis i professional.
b) Encara sense desenvolupar-se aquelles activitats que servisquen d'auxili o
complement per a aquestes, 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, magatzems o depòsits.
c) Els espectacles públics.

Article 5.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, titulars de l'activitat que es pretén desenvolupar o, si escau, es desenvolupe
en qualsevol establiment definit en l'article anterior.

Article 6.- Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a què es refereix la Llei 58/2003, General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els Administradors de les societats i entitats
en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala la Llei General Tributària.
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Article 7.- Quota tributària.
1. La quota tributària s'exigirà per unitat de local.
2. Tarifes: S'aplicaran segons els epígrafs següents:

7.2.1.- Obertura.
La quota vindrà determinada per una quantitat fixa segons el grup al qual
pertanga l'activitat en qüestió. A aquest efecte s'estableixen els grups d'activitats
següents:
a) Comunicació Ambiental: Comprén aquelles activitats declarades innòcues
per la legislació vigent. Se li assigna una quota de 283,25 €.
b) Llicència ambiental o Autorització Ambiental: Integrat per les activitats
declarades com a molestes, insalubres, nocives i perilloses per la legislació
vigent. Així mateix pertanyen a aquest grup les activitats innòcues que
desenvolupen el seu funcionament en locals de més de 150 m/2 de
superfície útil. Se li assigna una quota de 566,50 €.
c) L'atorgament de Llicència d'Obertura a locals o establiments destinats a
l'activitat de: bar, pub, disc-bar, discoteca, restaurant, cafeteria, etc.
Qualsevol que siga la seua classe o categoria, nombre de forquetes o
tasses reportaran un recàrrec del 50% sobre la xifra que resulte d'aplicar
les tarifes contemplats en els paràgrafs anteriors.
d) Quan l'ampliació de l'activitat desenvolupada que va ser objecte de primera
llicència i liquidació per aquesta Ordenança, estiga sotmesa a preceptiva
llicència nova, la quota a satisfer serà del 50% en funció de la qualificació
de l'activitat que es desenvolupa.

7.2.2.- Transmissió de llicència.
La quota ve determinada pel resultat d'aplicar una bonificació del 50% a la taxa
que li correspondria per nova obertura.

7.2.3.- Activitats de règim especial.
1. Exposició d'articles la venda dels quals es realitze en establiments diferents
al proveït de llicència d'obertura, 94,75 €.
2. Per autoritzacions d'espectacles circumstancials i temporals, teatres, circs,
places de bous, frontons, trinquets, cinematògrafs, atraccions mecàniques i altres
espectacles anàlegs, 117,80 €.
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3. Les instal·lacions de garatges aparcaments per a més de 5 vehicles, es
liquidaran 12,25 € per cada plaça d'aparcament.
4. L'obertura o autorització de qualsevol establiment o instal·lació no
contemplat en els apartats anteriors, abonaran per la llicència d'obertura, 117,90 €.
5. Per cada certificat a informe de compatibilitat urbanística, 11,65 €.

Article 8.- Recàrrecs sobre la quota.
S'estableix per a les activitats qualificades (excepte les de l'Art. 7.2.1, apt. c) un
recàrrec del 50% sobre la quota per cada 500 m/2 o fracció, a partir de 500 m/2 de
superfície útil.

Article 9.- Exempcions.
No es concedirà exempció ni cap bonificació en l'exacció de la Taxa.

Article 10.- Meritació.
1. S'esdevinga la Taxa i naix l'obligació de contribuir, quan s'inicie l'activitat
municipal que constitueix el fet imposable. A aquest efecte, s'entendrà iniciada
aquesta activitat en la data de la presentació de l'oportuna 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 reportarà 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 instruir-se per a autoritzar l'obertura de
l'establiment o decretar el seu tancament, si no fóra autoritzable aquesta 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'aquesta,
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.Aquells expedients que finalitzen en un acord denegatori de la llicència
sol·licitada o en els quals l'interessat desistisca o renuncie de l'obtenció d'aquesta,
procedirà la devolució del 50% de l'ingressat excepte en els casos en els quals s'haja
estat exercint, sense disposar de l'oportuna llicència
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Article 11.- Caducitat.
Les llicències es consideraran caducades en els següents suposats:
a) Que transcórreguen sis mesos des de la data de notificació de la seua
concessió, sense haver realitzat l'obertura de l'establiment.
b) Que una vegada realitzada l'obertura, se cesse en l'activitat per un període de
sis mesos.
c) Podrà concedir-se pròrroga en l'obertura per un termini de sis mesos, sempre
que es justifique les raons que impedeixen la mateixa i que la sol·licitud es
realitze dins del termini de vigència de la concessió de la llicència.

d)

En el supòsit de declaració d'insolvència per tributs locals dels titulars de
llicència d'obertura, s'instarà la caducitat d'aquesta llicència.

Article 12.- Declaració.
1.Les sol·licituds de llicència d'obertura i de transmissió de llicència hauran de
formular-se en els models d'impresos que es facilitaran pel Negociat d'Indústria que té
assignada les funcions d'instrucció de l'expedient. Amb caràcter previ a la sol·licitud de
llicència, haurà de sol·licitar-se de l'Ajuntament l'expedició d'un certificat de
compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic.
2.
a) Activitats sotmeses a Llicència ambiental o Autorització
Ambiental:
Haurà d'acompanyar-se la següent documentació:
Projecte de la instal·lació o
projecte de l'activitat que haurà d'incloure la
documentació especificada en la
Llei 2/2006 i en el Decret
127/2006; fulla d'autoliquidació amb justificant del
pagament de la Taxa que
haurà d'efectuar-se a través d'Entitat Bancària o
Tresoreria de l'Ajuntament; còpia dels rebuts de l'IBI, Subministrament d'Aigua
Potable i
Taxa per Recollida de Fem del lloc on es pretén situar l'activitat.
b) Activitats de Comunicació Ambiental: Contindrà la documentació
especificada en la Llei 2/2006 i en el Decret 127/2006; fulla d'autoliquidació amb
justificant del pagament de la Taxa que haurà d'efectuar-se a través d'Entitat Bancària
o Tresoreria de l'Ajuntament; còpia dels rebuts de l'IBI, Subministrament d'Aigua
Potable i Taxa per Recollida de Fem del lloc on es pretén situar l'activitat.
c) Transmissió de Llicència: Haurà d'acompanyar-se la següent documentació:
Fotocòpia de la Llicència d'obertura del transmitent; certificat d'inexistència de
dèbits de l'anterior titular a l'Ajuntament
i a l'Organisme Suma per raó de
l'activitat; fulla d'autoliquidació amb justificant del pagament de la Taxa, que haurà
d'efectuar-se en Entitat Bancària o Tresoreria Municipal; document de transmissió de
llicència, subscrit per l'antic i nou titular; còpia dels rebuts de l'IBI, Subministrament
d'Aigua Potable i Taxa per Recollida de
Fem del lloc on es pretén situar l'activitat.
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3. En el cas que l'expedient mancara d'algun dels documents a què es refereix el
número anterior, es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de deu dies esmene
les deficiències, amb prevenció que si així no ho fera s'arxivarà sense més tràmit.
4. Amb la finalitat d'agilitar la gestió i abans de la presentació en Registre, els
interessats podran mostrar la documentació en el Negociat encarregat de la instrucció
de l'expedient per al seu examen previ o indicació, si escau de les deficiències
existents.
Si després de presentada la sol·licitud de Llicència d'obertura, es variara o
ampliara l'activitat a desenvolupar en l'establiment o bé s'ampliara el local inicialment
previst, aquestes 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 els
números anteriors.

Article 13.- Liquidació i ingrés.
Finalitzada l'activitat municipal i una vegada dictada la Resolució Municipal que
procedisca 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 la Tresoreria
Municipal i els terminis que assenyala la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, aplicant-se al pagament les quantitats ingressades en concepte de depòsit
previ.

Article 14.- Infraccions i sancions.
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les
sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, s'estarà al que es disposa
en la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança farà efecte a partir del dia 1 de gener de 2014, romanent
en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses.

Crevillent, Octubre de 2.013
La Regidora d'Hisenda
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