2.16 CONTROL PREVI O POSTERIOR AL INICI D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
NORMA FISCAL Nº 2.16.v
CONTROL PREVI O POSTERIOR AL INICI D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
PUBLICACIÓ I MODIFICACIONS
Aprovació
Modificació Disp. Transitòria única i Disposició Final única

VIGÈNCIA
B.O.P nº 21, de 02/02/2015
B.O.P. nº 151, de 07/08/2020

Article 1º.- FONAMENT LEGAL
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2
d'Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i per l'article 57 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, i de conformitat amb els articles 15 a 19 del
citat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa que gravarà la prestació dels serveis necessaris o realització
d'activitats administratives de competència local de control previ o posterior a l'inici d'obertura d'establiments.
Article 2º.- FET IMPOSABLE
Constitueix fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com a administrativa, tendent a verificar si els
establiments industrials i mercantils reuneixen les condicions de tranquil·litat, sanitat i salubritat i qualssevol altres
exigides per la legislació vigent a cada moment així com per l'establit en les corresponents ordenances i reglaments
municipals per al seu normal funcionament.
Article 3º.- SUBJECTES PASSIUS I RESPONSABLES
1.- Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats al fet que es refereix l'article 35
de la L.G.T., titulars de l'activitat que es pretén desenvolupar o, si escau, es desenvolupa en qualsevol establiment
industrial o mercantil.
2.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones al fet que es refereixen
els articles 42 i 43 de la Llei General Tributària.
3.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides o concursos de creditors, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43
de la Llei General Tributària.
Article 4º. EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS
En aquestes taxes no es concedirà exempció, reducció ni bonificació alguna, excepte les expressament previstes en
les normes amb rang de Llei o les derivades de l'aplicació de Tractats Internacionals.
Article 5º. MERITACIÓ
1.- Es reporta la taxa i naix l'obligació de contribuir en la data de presentació de l'oportuna sol·licitud, comunicació o
declaració en el corresponent Registre d'Entrada.
2.- En els casos en els quals no es complisca amb l'obligació de presentar la corresponent sol·licitud, comunicació o
declaració, la taxa es reportarà quan s'inicie efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si l'establiment
reuneix o no les condicions exigides.
Article 6º.- BASE IMPOSABLE
Constitueix la base imposable de la present taxa el cost unitari del servei que es tracte, satisfent-se per una sola
vegada.

Article 7º.- QUOTA TRIBUTÀRIA
1.- La quota tributària de les presents taxes consistirà en una quantitat fixa per cada expedient que es tramite,
aplicant-se les següents tarifes:
Epígraf
1
2
3
4
5
6

Descripció
Comunicacions d’activitats inòcues
Declaracions responsables ambientals
Declaració responsable per Activitats Recreatives i Espectacles amb
aforament fins a 500 persones.
Llicències ambientals
Llicència per Activitats Recreatives i Espectacles amb aforament major a 500
persones.
Autorització instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables.

Import
250,00 €
400,00 €
500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
300,00 €

2.- En el cas de canvi de titularitat, l'import de la taxa per l'activitat corresponent serà del 30%.
3.- En el cas de modificació/ampliació no substancial de l'activitat, la taxa serà del 50%.
Article 8º.- NORMES DE GESTIÓ
1.- Aquestes taxes s'exigiran en règim d'autoliquidació conforme al model oficial aprovat, quan es realitzen a petició
de l'interessat i en el cas que es preste d'ofici, per liquidació practicada per l'Administració Municipal.
2.- Quan realitzats tots els tràmits corresponents, d'ofici o a sol·licitud de l'interessat, la resolució recaiguda siga
denegatòria, se satisfarà el 75% de la quota que resulte.
3.- Igualment, en els casos en els quals procedisca el desistiment, en tot cas amb caràcter previ al fet que es dicte
l'oportuna resolució o que es complete l'activitat municipal requerida, es reduirà al 50% la quota que resulte.
Article 9º.- INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
S'estarà al que es disposa en la Llei General Tributària i altres disposicions concordants i complementàries.
Article 10º.- NORMES COMPLEMENTÀRIES
En el no previst en la present Ordenança i que faça referència a l'aplicació, gestió, liquidació, inspecció i recaptació
d'aquestes taxes, s'estarà al previst en la Llei General Tributària i en les altres Lleis de l'Estat reguladores de la
matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament i altra legislació vigent que li siga
aplicable.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
El model oficial d'autoliquidació citat en aquesta Ordenança serà aprovat per l'Alcalde-President, així com les seues
successives modificacions.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A l'entrada en vigor de la present Ordenança Fiscal, quedarà derogada l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per
prestació del Servei d'Atorgament de Llicències d'Obertura d'Establiments, aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió
celebrada el 25 d'octubre de 1996 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 311 de 31 de desembre de
1996.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
1. A fi de pal·liar en la mesura que siga possible els efectes econòmics produïts pe r la COVID-19, i amb caràcter
excepcional, des de l'entrada en vigor d'aquesta modificació i fins al 30 de juny de 2021, tots dos inclusivament,
quedarà en suspens l'aplicació d'aquesta Ordenança.

2. A partir de l'1 de juliol de 2021 els fets imposables gravats per l'Ordenança, seran de nou exigibles en els mateixos
termes assenyalats en l'Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present Ordenança Fiscal, aprovada per l'Excm. Ajuntament Ple, estarà en vigor des de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província en tant no s'acorde la seua modificació o la seua derogació expressa, aplicant-se la seua
Disposició Transitòria únicament als fets imposables que es reporten des de l'entrada en vigor aquesta disposició, fins
al 30 de juny de 2021.

