
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA

TAXA PER L'ACTUACIÓ MUNICIPAL DEL CONTROL PREVI 
O POSTERIOR A l'INICI DE L'EXERCICI D'UNA ACTIVITAT

ARTICLE 1.-  FONAMENT I NATURALESA

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 de conformitat amb allò que es disposa en 
els articles 15 a 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 l'actuació municipal de control 
previ o posterior a l'inici de l'exercici d'una activitat, que es regirà per la 
present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen a les previsions de 
l'article 57 de l'esmentat Reial decret Legislatiu 2/2004.

ARTICLE 2.-  FET IMPOSABLE
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tècnica 

i administrativa de control i comprovació a l'efecte de verificar si l'activitat 
realitzada o que es pretén realitzar s'ajusta a la legislació vigent.

Aquesta activitat municipal pot originar-se com a conseqüència de la 
Comunicació Prèvia i Declaració Responsable del subjecte passiu, 
sotmeses a control  posterior, o de la sol·licitud de Llicència, segons el 
supòsit d'intervenció a què l'activitat estiga sotmesa.

Així mateix s'originarà l'activitat de comprovació i verificació, com a 
conseqüència de l'actuació inspectora, en els casos en què es constate 
l'existència d'activitats que no estiguen plenament emparades per 
l'oportuna Comunicació Prèvia i Declaració Responsable o, si escau, 
Llicència, a fi i efecte de la seua regulació.

2.- A aquest efecte, tindrà la consideració d'obertura:

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

b) Els traspassos i canvis de titular, sense variar l'activitat que en ells 
es desenvolupara fins al moment.

c) Els trasllats de local, sense que s'opere canvi de propietari 
d'activitat.

d) La  variació  o  ampliació  de  l'activitat  desenvolupada  en 
l'establiment, encara que continue el mateix titular.
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e) L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que es duga a 
terme en aquest i que afecte a les condicions assenyalades en el número 1 
d'aquest article, exigint, en aquest cas, nova verificació de les mateixes.

f) L'exercici d'activitats comercials, mercantils, industrials, 
professionals, etc. amb caràcter temporal per un període inferior a 3 
mesos.

3.- S'entendrà per establiment o local de negoci: 

a) Tot establiment destinat a l'exercici habitual de comerç.

b) Aquell  que  es  dedique  a exercir una activitat d'indústria, comerç, 
ensenyament o professió.

c) Els locals destinats a l'exercici d'activitats econòmiques.

d) Els  espectacles  públics,  activitats  recreatives  i  els  establiments 
públics. 

e) Els dipòsits o magatzems tancats al públic, en els quals s'efectuen 
transaccions mercantils i que no es comuniquen amb l'establiment 
principal.

f) Oficines, despatxos o estudis, on s'exercisca activitat artística, 
professió, ensenyament, comerç o indústria amb finalitat lucrativa.

4.- No estaran subjectes a aquesta exacció: 

a) Els locals ocupats per l'Estat,  Província o Municipi per a la
realització de les funcions públiques que els estiguen encomanades. 

b) Aquells altres supòsits expressament previstos per una norma amb 
rang de llei o pels convenis o tractats internacionals.

ARTICLE 3.- 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.

ARTICLE 4.- RESPONSABLES 

1.- Seran responsables solidaris de les obligacions tributàries del 
subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els 
articles 41 i 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de fet o de dret 
de les persones jurídiques, els integrants de l'administració concursal, els 
liquidadors de societats i entitats en general, o d'altres, de conformitat 
amb allò que es disposa en l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària.
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ARTICLE 5.- QUOTA TRIBUTÀRIA
1.- La quota tributària  es determinarà per l'aplicació de la següent 

Tarifa:

1) Tramitació expedients de Comunicació d'activitats innòcues, Declaració 
responsable ambiental i Transmissions:

TAXA BASE 

X COEFICIENT   SUPERFÍCIE ÚTIL 

Comunicació d'activitats innòcues 
o Declaració responsable 
ambiental 200 € 1 De 0 a 250 m2 

Transmissió d'activitats 
(canvi de titularitat) 100 € 2 De 251 a 500 m2 

3 De 501 a 1.000 m2 

4 De 1.001 a 2000 m2 

A partir de 2.001 m2, 
per cada 1.000 m2 o 
fracció, se sumarà 1 
al coeficient anterior 

2) Tramitació d'expedients de Llicència Ambiental, Autoritzacions 
d'activitats en matèria d'espectacles públics, Activitats recreatives i 
establiments públics i Transmissions:

TAXA BASE 

X COEFICIENT    SUPERFÍCIE ÚTIL 

Llicència Ambiental 700 € 1 De 0 a 250 m2 

Autoritzacions d'activitats en 
matèria d'espectacles públics, 
activitats recreatives i 
establiments públics 350 € 2 De 251 a 500 m2 

Transmissió d'activitats 
(canvi de titularitat) Llicències 
Ambientals 400 € 3 De 501 a 1.000 m2 

Transmissió d'activitats 
(canvi de titularitat)  
d'autoritzacions d'activitats en 
matèria d'espectacles públics, 
activitats recreatives i 
establiments públics 200 € 4 De 1.001 a 2000 m2 

A partir de 2.001 m2, 
per cada 1.000 m2 o 
fracció, se sumarà 1 al 
coeficient anterior 



3) Tramitació formes expedient procediments especials:

TAXA BASE 

X COEFICIENT    SUPERFÍCIE ÚTIL 

Llicències excepcionals   100 € 1 De 0 a 250 m2 

Llicència d'obertura per a 
instal·lacions eventuals, 
portàtils o desmuntables  450 € 2 De 251 a 500 m2 

Llicències extraordinàries, festes 
locals i patronals  100 € 3 De 501 a 1.000 m2 

4 De 1.001 a 2000 m2 

A partir de 2.001 m2, 
per cada 1.000 m2 o 
fracció, se sumarà 1 al 
coeficient anterior 

2.- El càlcul de la quota a ingressar, serà el resultat de multiplicar la Taxa 
Base pel coeficient de superfície útil.

ARTICLE 6.- EXENCIONS I BONIFICACIONS 

No s'aplicaran altres beneficis fiscals que els expressament previstos 
en les normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació dels tractats 
internacionals. 

Com a especial bonificació per al foment de l'autoocupació per part de 
persones que estiguen en situació de desocupació o en risc d'exclusió 
social, degudament acreditat davant els Serveis Socials municipals 
s'estableix el següent:

Les sol·licituds de llicència de comunicació d'activitats innòcues i 
declaració responsable ambiental que es presenten i que tinguen per 
objecte l'inici de noves activitats en el terme municipal de Sant Joan 
d'Alacant, tindran una reducció del 25% en les quotes líquides que 
resulten de l'aplicació de les tarifes regulades en la present ordenança, en 
el seu article 5é, sempre que la superfície útil del local siga inferior o igual 
a 150 mq. Aquesta bonificació solament serà aplicable per a aquells 
titulars que inicien per primera vegada la seua activitat en el municipi i 
amb caràcter únic.

 

ARTICLE 7.- MERITACIÓ
1.- Es merita la Taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicie 

l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, 
s'entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de 
l'oportuna sol·licitud de Llicència, si el subjecte passiu formulara 
expressament aquesta, o amb la corresponent presentació de la Declaració 
Responsable o Comunicació Prèvia.

2.- Quan l'obertura haja tingut lloc sense l'oportuna llicència o sense 
la presentació de la corresponent declaració responsable o comunicació 
prèvia, la Taxa reportarà quan s'inicie efectivament l'activitat municipal 
conduent a determinar si l'establiment reuneix o no les condicions 
legalment exigibles.



ARTICLE 8.- DECLARACIÓ I INGRÉS
1.- Les sol·licituds de Llicència Ambiental, Declaracions Responsables, 

Comunicacions Prèvies, i en general per a tots els casos previstos en 
l'article 2 de la present Ordenança, es presentaran en el Registre General, 
per mitjà d'instància normalitzada, acompanyant la documentació exigible 
per a la tramitació de l'expedient.

2.-  Amb la presentació de la Sol·licitud o la Declaració Responsable o 
Comunicació Prèvia, l'interessat ingressarà l'import de la Taxa en 
concepte de dipòsit previ, mitjançant autoliquidació/liquidació 
provisional. 

3.- L'Administració Municipal comprovarà i investigarà les 
declaracions i/o sol·licituds formulades pels interessats, concedint-se 
les autoritzacions de no trobar diferències amb les mateixes. En el cas que  
es donaren diferències, es notificaran les mateixes als interessats, i 
es giraran, si escau, les liquidacions complementàries que procedisquen.

4.- En el cas que el sol·licitant o presentador formulara el desistiment 
de la llicència, autorització, declaració o comunicació, amb anterioritat  a 
la seua concessió, control, inspecció o expedició, la quota a liquidar serà  
el  20% de la corresponent per aplicació de les tarifes; excepte en aquells 
supòsits en què s'haja estat exercint l'activitat sense el títol habilitat per a 
això.

5.- La caducitat de la Llicència, de la Declaració Responsable o de la 
Comunicació Prèvia no donarà dret al seu titular a obtenir devolució 
alguna de la Taxa ingressada.

ARTICLE 9.- INFRACCIONS I SANCIONS 

En tots els assumptes relatius a la qualificació d'infraccions tributàries, 
així com de sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, 
s'aplicaran les disposicions de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada el 30 de juny de 2016 i que ha quedat 
definitivament aprovada en data 17 d'agost de 2016 regirà i començara a 
aplicar-se des de l'endemà a la seua publicació i es mantindrà vigent fins a 
la seua modificació o derogació expressa. BOP n. 161 de 23 d'agost de 
2016.

L'Alcalde  El Secretari 

Document signat electrònicament (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica i Llei 
11/2007, de 22 de juny d'Accés Electrònic dels Ciutadans als serveis públics)  
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