TAXA PER LLICENCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS
Ordenança reguladora
Article 1.- Fonament i Natura
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 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 de conformitat amb
allò disposat als articles 15 i 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, aquest ajuntament estableix la "Taxa per llicència d'obertura d'establiments ", que es regirà
per la present ordenança fiscal, aquestes normes atenen allò previst a l'article 58 de l'esmentada Llei
39/1988.
Article 2.- Fet imposable.
1.- Constitueix el fet imposable de la Taxa l'activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, tendint a verificar si els establiments industrials i mercantils reuneixen les
condicions de tranquilitat, sanitat i salubritat i qualsevol altres exigides per les corresponents
ordenances i Reglaments municipals o generals per al seu normal funcionament, com pressupost
necessari i prèviament per al seu atorgament per aquest ajuntament de la llicència d'obertura a que
es refereix l'article 22 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
2.- A tal efecte, tindrà la consideració d'obertura:
a) La instal·lació per primera vegada d'un establiment per a començar l'activitat.
b) La variació o ampliació de l'activitat desenvolupada en l'establiment, encara que continue
el mateix titular.
c) L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que es duga a terme en aquest i que
afecte a les condicions senyalades en el número 1 d'aquest article, exigint nova verificació de les
mateixes.
d) els establiments traslladats de local
e) els canvis de titularitat
3.- S'entendrà per establiment industrial o mercantil tota edificació habitable, estiga o no
oberta al públic, que no es destina exclusivament a vivenda, i que:
a) Es dedique a l'exercici d'alguna activitat empresarial fabril, artesana, de la construcció,
comercial, de serveis i professionals que estiga subjecta a l'Impost d'Activitats Econòmiques.
b) Encara que sense desenvoluparse aquelles activitats servesquen d'auxili o complement per
les mateixes, o tinguen relació amb aquelles en forma que els proporcione beneficis o aprofitament,
com per exemple, agències, delegacions o sucursals d'entitat jurídiques, escriptoris, oficines,
despatxos o estudis.
Article 3.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat que es preten desenvolupar o,
en el seu cas, es desenvolupe en qualsevol establiment industrial o mercantil.
Article 4 responsables

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supostos i amb allò
comprés a l’article 40 de la Llei General Tributària
Article 5.- - Base imposable
Constitueix la base imposable de la Taxa la quota de tarifa de l'Impost d'Activitats
Econòmiques que corresponga a l'activitat comercial o industrial corresponent. En el cas que
l'activitat tribute per més d'una quota de tarifa es prendrà com a base imposable la major d'elles.
Article 6.- Quota tributària.
La quota tributària es determinarà aplicant el tipus de gravamen del 200 % sobre la base
imposable.
Els titulars d'establiments de temporada, d'obertura periòdica, en atenció a l'estació de l'any
en que s'exerceix l'activitat, satisfaran la quota que els corresponga una sola vegada, si be tindran
l'obligació de posar en coneixement de l'alcaldia els períodes d'obertura i tancament provisional dels
mateixos.
Les cessions o traspassos de negoci satisfaran les mateixes tarifes que els establiments
de primera instal·lació, reduïdes en un vint-i-cinc per cent (25%).
Els trasllats de local satisfaran el cinquanta per cent (50%) de la quota que corresponga
abonar a l'activitat traslladada, segons les tarifes fixades per a l'obertura de primera instal·lació,
sempre que en el nou establiment es desenvolupen les mateixes activitats que en l'anterior i aquest
es trobe provist de la corresponent llicència, expedida dins dels cinc anys precedents a la data de la
petició.
Quan el titular canvie de grup d'activitat, satisfarà el 50% dels drets normals que
corresponga satisfer a la nova activitat, segons les tarifes determinades per a la primera instal·lació
sempre que aquelles es desenvolupen en el mateix local per el propi titular i aquest justifique trobarse en possessió de l'IAE de l'activitat anterior.
L'ampliació que suposa una modificació en més de la tarifa de l'IAE, satisfarà la diferència
resultant entre la quota de l'activitat anterior actualitzada i la que corresponga satisfer per
l'ampliació.
En cas de reducció de l'activitat, sempre que no supose la modificació, la llicència obtinguda
tindrà plena validesa.
Informes dels tècnics municipals que formen part de l'expedient tramitat:
- Informes de l'Enginyer Tècnic Industrial:
5.000 PTA
30.05
- Informes Urbanístics:
5.000 PTA
30.05
Article 7.- Exempcions i bonificacions
1.- S'exceptua de les llicències d'obertura les activitats incloses en la taula d'exempcions que
no precisen acord exprés de l'Administració, relacionades en el Reglament de l'Impost d'Activitats
Econòmiques.
2.- Estaran exemptes de pagar la taxa, per no proveir-se de l'oportuna llicència:

A) Els trasllats motivats per una situació eventual d'emergència per causa d'obres en els
locals, sempre que aquestos es troven provists de la corresponent llicència.
B) Els trasllats determinats per enderrocament forços, enfonsament, incendi i els que es
verifiquen en compliment d'ordres o disposicions oficials.
Esta exempció aconseguirà, pel que fa referència a l'apartat b), al local primitiu, una vegada
reparat o reconstruït o be a un nou local que substituesca a aquell, sempre i quan el titular no haja
rebut indemnització algua per abandonar el local primitiu.
3.- Seran exempcions comunes a ambdues exaccions que el local objecte de reobertura tinga
igual superficie que el primitiu i que s'exercisca en ell la mateixa activitat.
4.- Es bonificarà amb el 25% de la quota corresponent a l'activitat principal, els locals
destinats a dipòsits o magatzems de gèneres o articles elaborats o manipulats per industria situada
en el propi terme municipal, sempre que en ells no es verifique activitat alguna de trasacció o
manipulació i que els seus titolars es troben provists de les corresponents llicències per a les
activitats principals, encara que l'activitat d'elaboració o fabricació i la de magatzenament o dipòsit
es produesca en indentic local o en instal.lacions annexes o adossades.
5.- Quan en un mateix local s'exercisquen diverses industries o comerços o professions,
perteneixents a una mateixa persona o empresa, cadascuna d'elles haurà de proveir-se d'un IAE
específic. L'aplicació dels dret es regularà de la següent forma:
a) El primer establiment o activitat satisfarà drets normals.
b) El segon establiment o activitat satisfarà el 50% dels expressat drets.
c) El tercer pagarà el 25% dels drets.
d) El quart i succesius satisfaran el 10% de cadascun d'ells.
6.- Les llicències d'obertura d'establiments corresponents a activitats a emplaçar a les zones
delimitades a les Normes Subsidiaries de Planejament de Bellreguard com a Polígon Industrials i de
magatzems urbanitzades i consolidades gaudiran d'una bonificació del 25% de la quota tributària
aplicable.
Article 8.- Devengaments.
1.- Es devenga la Taxa i naix l'obligació de contribuir
a) Quan s’inicia la prestació del servei i es realitze l ’activitat municipal que constitueix el fet
imposable.
b) Quan es presente la sol·licitud que inicie o continue la tramitació de l’expedient de concessió de
llicència d’obertura de qualsevol activitat industrial o professional, que no s’efectuarà o tramitarà
sense que s’haja efectuat el pagament corresponent.
L’obligació de contribuir naix de la mera petició, no obstant, si el sol·licitatant , prèviament
a la concessió de la llicència municipal , renuncia expressament a la mateixa , se li tornarà el 80%
de la quantitat ingressada per autoliquidació.
D’igual manera, en el cas de denegació de llicència, serà d’aplicació allò establert per al cas
de desestiment .
c) Quan, previ informe de la Inspecció , sobre l’existència d’activitat , i previ requeriment , es
resolga practicar liquidació de la Taxa al titular.

Article 9.- Gestió.
Les peticions de llicència es formularan pels propietaris titulars de l’establiment , en model
oficial que als efectes li serà facilitat per aquest ajuntament, al que s’unirà la autoliquidació
practicada de la taxa d’obertura i alta en tots aquells impostos, taxes o preus públics, que segons les
seues respectives ordenances fiscals tinguen l’activitat com a objecte tributari i hagen d’estar
subjectes a elles.
Les quotes es satisfaran en el moment de la petició mitjançant autoliquidació que practicarà
el contribuent, les quals tindran caràcter provisionals subjectes a revisió per l’administració
municipal.
Realitzada la revisió de l’ autoliquidació :
1.- Si aquesta fora correcta s’elevarà tàcitament a definitiva.
2.- Si la mateixa fora incorrecta , es practicarà liquidació definitiva, complementària de la
provisional, que es notificarà a l’interessat per al seu ingrés o devolució, segons s’haguera
autoliquidat per defecte o per excés
Les quotes liquidades i no satisfetes en el seu moment, es faran efectives per la via de
constrenyiment.
El document acreditatiu de la llicència s’haurà d’exhibir en lloc visible per a general
coneixement.
El pagament de la liquidació provisional establerta a l’apartat anterior en cap cas facultarà al
sol·licitant per a l’obertura de l’ establiment de que es tracte, obertura que sòls podrà realitzar-se
quan s’obtinga la corresponent autorització.
Article 10.- Caducitat.
Les llicències d’obertura caducaran , sense dret a devolució ni reclamacions en els següents
casos:
a) l’any de l’expedició de la llicència, si en aquest termini l’establiment no haguera obert al
públic o no haguera iniciat l’exercici del negoci
b) A l’any, comtat des del tancament material d’un establiment o des del moment de causar
baixa en l’impost d’Activitats Econòmiques. Malgrat això, en el cas de tancament per obres de
reforma del local legalment, autoritzades i efectuant-se dins dels terminis reglamentaris, el temps
que duren les mateixes no es considerarà tancat l’establiment als efectes 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 d’Activitats Econòmiques o pel canvi del titular , tot això
durant una temporada.
d) Les liquidacions seran sempre arrodonides a fi que les quotes a exaccionar resulten
xifrades en quanties exactes de pessetes.
Article 11.-

Inspecció i recaptació

Es consideraran defraudadors els titulars dels establiment que òbriguen al públic sense haver
obtés la preceptiva llicència i pagat els drets fixats ,així com els nous adquirents d’establiments ja

oberts, i els propietaris d’aquests si deixaren transcòrrer mes d’un més des de la data del traspàs,
adquisició o alteració , sense complir els mateixos requisits.
La inspecció i recaptació de la Taxa es realitzarà de conformitat amb allò establert en la Llei
General Tributària i en la resta de lleis reguladores de la matèria, així com en les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el "Butlletí
Oficial de la Provincia" i começarà a aplicar-se l'1 de gener de 1997, i romarà en vigor fins la seua
modificació o derogació expresa.

