ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA
PER L’OBERTURA D’ESTABLIMENTS,
D’ACTIVITATS INDUSTRIALS O COMERCIALS,
MITJANÇANT L’ATORGAMENT DE
LLICÈNCIA, DECLARACIÓ RESPONSABLE I
COMUNICACIÓ
Última modificació publicada al BOP núm.232, de 2 desembre de 2015.
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i els articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola, i de conformitat amb l’article 20.4.i) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aquest Ajuntament modifica l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per obertura
d’establiments, passant a denominar-se Ordenança reguladora de la taxa per
l’obertura d’establiments, d’activitats industrials o comercials, mitjançant l’atorgament
de llicència, declaració responsable i comunicació, per la comprovació, control i
inspecció per al funcionament d’establiments industrials i comercials o annexos, que
estarà a l’establit en la present Ordenança Fiscal que les seues normes atenen a e
previngut en l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
ARTICLE 2. Fet imposable.
En virtut de l’establit en l’article 2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i article 6 de la Llei
8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, el fet imposable de la taxa ho constituix
l’activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a verificar si els establiments
industrials i mercantils i annexos reuneixen les condicions de tranquil·litat, seguretat i
salubritat, per a l’obertura i funcionament dels mateixos.
En aquest sentit s’entendrà com obertura:


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



Els trasllats a uns altres locals.



Els traspassos o canvi de titular dels locals, quan varia l’activitat que en ells
vinguera desenvolupant-se.



Els traspassos o canvi de titular dels locals sense variar l’activitat que en ells
vinguera realitzant, sempre que esta verificació haja de sol·licitar-se o prestarse en virtut de norma obligatòria.



Les variacions i ampliacions d’activitats desenvolupades en els locals, encara
que continue el mateix titular.



Ampliacions de local i qualsevol alteració que es duga a terme en aquest i que
afecte a les condicions de tranquil·litat, sanitat i salubritat, exigint nova
verificació de les mateixes.
S’entendrà per establiment industrial o mercantil aquella edificació habitable,

estiga o no oberta al públic, que no es destine exclusivament a vivenda, i que:


Es dedique a l’exercici d’alguna activitat empresarial fabril, artesanal, de la
construcció, comercial i de serveis que estiga subjecta a l’impost d’activitats
econòmiques.



Àdhuc si desenvolupant-se aquelles activitats serveixen d’auxili o complement
per a les esmentades, o tinguen relació amb elles en forma que els
proporcionen benefici o aprofitament, com, per eixample, sedes socials,
agencies, delegacions o sucursals de persones o entitats jurídiques, escriptoris,
despatxos o estudis, depòsits o magatzems.
ARTICLE 3. Subjecte passiu.
Segons el que estableixen els articles 35 i 36 de la Llei 58/2003, de 17 de

desembre, general tributària, són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de
contribuents i, per tant, obligats tributaris, les persones físiques o jurídiques i les
entitats

a les quals la normativa tributària imposa el compliment d’obligacions

tributàries, que siguen titulars de l’activitat que pretenen portar a terme o que de fet la
desenvolupen, en qualsevol establiment industrial o mercantil.
ARTICLE 4. Responsables.
Respondran del deute tributari els deutors principals junt a altres persones o
entitats. A aquests efectes, es consideraran deutors principals els obligats tributaris de
l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Excepte relació legal expressa en contrari, la responsabilitat serà sempre
subsidiària.
En relació a la responsabilitat solidaria i subsidiària del deute tributari, s’estarà
a l’establit, respectivament, en els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
ARTICLE 5. Quotes.
Les quotes queden establides de la manera següent:
ACTIVITAT

QUOTA (€)

Llicència Ambiental:

550,00

Declaració responsable Ambiental:

400,00

Comunicació d’activitat innòcua:

125,00

Sobre les quotes indicades anteriorment, s’incrementarà un 1,5 € per cada
metre quadrat de superfície del local.
Els establiments que es dediquen a més d’una activitat, per cada una d’elles
s’afegiran a més les següents quantitats:
Llicència Ambiental:

350,00 €

Declaració Responsable:

200,00 €

Comunicació d’Activitat Innòcua:

125,00 €

En els suposats canvis de titularitat, sempre que no hi haja cap modificació en
la mateixa, i en les activitats que aporten els certificats de L’OCA, la quota final tindrà
una reducció del 50%.
ARTICLE 6. Exempcions i bonificacions.
No es concediran altres exempcions o bonificacions que les previstes en la llei.
ARTICLE 7. Meritació i obligació de pagament.
1. Es meritarà la taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicie l’activitat
municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes es considerarà iniciada
l’activitat:
a) En la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de llicència.
b) En la data de presentació de la declaració responsable.
c) En la data de presentació de la comunicació d’activitat innòcua.

2. Quan l’obertura haja tingut lloc sense haver-s’hi obtingut l’oportuna llicència,
la taxa es meritarà

quan s’inicie efectivament l’activitat municipal conduent a

determinar si l’establiment reuneix les condicions legalment establides, en tot el relatiu
a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que a les mateixes
corresponen en cada cas, s’estarà al que es disposa en els articles 181 i següents de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir del dia
següent a la seua publicació definitiva en el BOP, romanent en vigor fins que s’acorda
la seua modificació o la seua derogació expressa.

Faura, 25 de novembre de 2015
L’alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos

