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MESURES DE SUPORT ALS EMPRENEDORS

Per a la iniciativa empresarial,
microempreses i xicotetes i mitjanes
empreses.

Mesures de suport als emprenedors

El decret llei del Consell
desplega una sèrie de
mesures per a revitalitzar
i donar suport al teixit
productiu.

LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBERTURA
D’ACTIVITATS COMERCIALS INSTANTÀNIES

 Amb la nova regulació, l’obtenció de la llicència, que tardava de 3 a 5
mesos, ara pot ser instantània. Per a això, cal presentar en el registre
d’entrada de l’Ajuntament corresponent els documents següents:
»»Declaració responsable de l’emprenedor on consten una sèrie de dades de caràcter

personal, la ubicació del comerç i una manifestació, sota la seua responsabilitat exclusiva,
que es complixen els requisits tècnics i administratius establits en la normativa vigent.

»»Certificat final d’obra firmat pel tècnic competent i visat. En el cas que la implantació

de l’activitat no requerisca l’execució d’obres, s’acompanyarà un projecte o, si és el cas,
una memòria tècnica de l’activitat corresponent.

»»Còpia del resguard de l’abonament de les taxes municipals.
 Perruqueries, sabateries, llibreries, perfumeries, botigues de tèxtil,
jogueteries, botigues d’informàtica… tindran habilitació legal per a obrir
de manera immediata.
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LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBERTURA D’ACTIVITATS SUBJECTES
A LA LLEI D’ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I
ESTABLIMENTS PÚBLICS DE LA GENERALITAT
 Esta mesura beneficia bars, cafeteries, pubs, restaurants, ludoteques,
supermercats, etc., sempre que l’aforament no siga superior a 500
persones.
 Es tracta de llicències que en l’actualitat tardaven en alguns municipis
entre un i dos anys. Ara, si amb la declaració responsable es disposa
d’un certificat expedit per una entitat que dispose de la qualificació
d’Organisme d’Autorització Administrativa (OCA), la llicència serà també,
igual que les activitats comercials, immediata només amb la presentació
de la documentació.
 El Consell es compromet a aprovar en el termini màxim de dos mesos la
dita regulació per a la creació de les OCA.
 Si no es disposa del certificat d’un OCA, el termini màxim que té
l’Ajuntament per a la concessió de la llicència és d’un mes.
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TRAMITACIÓ CONJUNTA D’EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS
D’OBRES I LLICÈNCIA D’OBERTURA

 En estos moments, quan per a l’establiment de l’activitat cal fer obres,
hi ha l’obligació de tramitar dos expedients administratius separats, un
per a la llicència d’obres i un altre, quan han finalitzat les obres, per a la
llicència d’obertura.
 Amb este decret llei, la tramitació és conjunta i en un únic expedient
administratiu, de manera que se simplifica notablement el procés.

EXEMPCIÓ DE TAXES AUTONÒMIQUES

 Exempció o bonificació en el pagament d’un total de 41 taxes
autonòmiques, per als que inicien l’activitat empresarial o professional
en els anys 2012 i 2013. Concretament l’exempció és del 100% en el
primer any d’activitat i del 50% en el segon any d’activitat (vore annex).
 Es preveu un estalvi anual per als emprenedors d’entre 1,8 i 2,4 milions
d’euros.
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COMPENSACIÓ DE DEUTES

 Quan una empresa tinga un deute amb la Generalitat (tributària o no
tributària) i, al seu torn, la Generalitat dega diners a aquella, per exemple,
per tractar-se d’un proveïdor, l’empresa podrà sol·licitar la compensació.
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AJUDES ECONÒMIQUES

 30 línies d’ajudes directes a fomentar l’activitat emprenedora per un
import de més de 85 milions d’euros.
»»Ajudes a persones sense treball que es constituïsquen en treballadors autònoms i
professionals.

»»Ajudes a dones sense treball que es constituïsquen en treballadores autònomes i
professionals independents.

»»Ajudes a l’estabilitat de l’ocupació de jóvens emprenedors menors de 30 anys, per
mitjà d’autoocupació.

»»Plans especials de suport a l’ocupació en sectors productius.
»»Suport a la creació d’empreses innovadores, especialment aquelles amb component
tecnològic i que treballen en projectes d’I+D.

»»Préstecs participatius i participació en fons de capital risc.
»»Ajudes

per a pimes per a la realització de projectes d’inversió per a contribuir al
desenrotllament del seu potencial competitiu i perquè s’orienten cap a activitats de major
valor afegit.

 Estes iniciatives, que beneficiaran anualment més de 9.000
emprenedors, suposen una peça clau per a la creació de llocs de treball.
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CONSELL VALENCIÀ DE L’EMPRENEDOR

 Es forma el Consell Valencià de l’Emprenedor com a òrgan màxim
de coordinació i consulta en matèria de polítiques de suport als
emprenedors.
 Estarà compost per representants actuals de les administracions
públiques i de les institucions acadèmiques, socials i econòmiques
relacionades amb la cultura i el foment de l’empreniment en l’àmbit de
la Comunitat Valenciana.

PLATAFORMA DE L’EMPRENEDOR

 Es crea la Plataforma de l’Emprenedor, que agrupa en un portal tota la
informació d’utilitat per a emprenedors, microempreses i pimes. Entre
altra informació, podran conéixer els recursos financers a què poden
accedir.
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ANNEX TAXES

»»Les tarifes de l’article 27, relatiu a la Taxa per la venda d’impresos en matèria d’Hisenda i
Administració Pública, sense perjuí del que establix l’apartat u de l’article 26.

»»Les tarifes A.0 «Carnet de taxista», A.1 «Expedició d’autorització per a transport regular

d’ús especial», A.2 «Transmissió d’autorització de transport de mercaderies i/o viatgers, en
qualsevol classe de vehicles», A.3 «Expedició de certificats o títol de conseller de seguretat
(i la seua renovació), i de capacitació per a realitzar l’activitat de transport», A.4 «Expedició
d’autoritzacions d’empresa, i el seu visat i rehabilitació», A.5 «Expedició d’autorització de
transport sanitari, i el seu visat i rehabilitació», A.6 «Expedició de còpies certificades de
les autoritzacions d’empresa, per als vehicles de transport de mercaderies i/o viatgers en
qualsevol classe de vehicles; i altres autoritzacions referides a vehicles, inclosa substitució
provisional de vehicles per avaries», A.8 «Admissió a exàmens i proves», A.9 «Expedició de
les targetes de tacògraf digital» i A.12 «Expedició o renovació de la targeta CAP» de l’article
76, relatiu a la secció II «De les autoritzacions» de la taxa per l’ordenació de l’explotació
dels transports mecànics per carretera.

»»Les tarifes de l’article 99, relatiu a la taxa per servicis administratius en matèria d’obres
públiques, urbanisme i transport.

»»Les tarifes 1 i 2 del Grup II «Comprovació i inspecció de les condicions higienicosanitàries

de locals i establiments» de l’apartat u de l’article 181, relatiu a la taxa per servicis sanitaris.

»»Les

tarifes dels epígrafs 1 «Expedició de certificats», 2 «Compulsa de documents», 3
«Diligenciat i segellat de llibres», 4 «Emissió de duplicats d’autoritzacions» i 8 «Emissió
d’informes previs sobre instal·lacions industrials i establiments alimentaris, quan estos
siguen requerits per a l’autorització i funcionament » del grup III «Altres actuacions
administratives» de l’apartat u de l’article 185, relatiu a la taxa per altres actuacions
administratives en matèria de sanitat.

»»Les tarifes dels epígrafs 1 «Autorització de funcionament, inscripció i control d’instal·lacions

industrials (aparells elevadors, generadors de vapor i la resta d’aparells a pressió,
centrals, línies, estacions i subestacions, instal·lacions de calefacció, climatització i aigua
calenta sanitària amb projecte, instal·lacions frigorífiques amb projecte, instal·lacions
distribuïdores i receptores d’aigua i gas amb projecte, instal·lacions elèctriques de baixa
tensió amb projecte, emmagatzematge de productes químics, emmagatzematge de
productes petrolífers líquids amb projecte, instal·lacions radioactives de segona i tercera
categoria i emmagatzematge de GLP en envasos)», 2 «Verificació», 3 «Instal·lacions sense
projecte», 4 «Proves de pressió en aparells i recipients amb fluids (sèries), 5 «Expedició de
certificats i documents», 11 «Inspeccions», 13 «Autoritzacions de reformes d’importància
generalitzades en vehicles de qualsevol tipus» i 14 «Alta/renovació d’inscripció en el registre
de Control Metrològic» de l’article 189, relatiu a la taxa per l’ordenació d’instal·lacions i
activitats industrials, energètiques i mineres.

»»Les tarifes de l’article 193, relatiu a la taxa per la venda d’impresos en matèria d’ocupació,
indústria, energia i comerç.
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»»Les següents tarifes de l’apartat dos de l’article 205, relatiu a la taxa per ordenació i defensa
de les indústries agràries i alimentàries:

»»a) Les tarifes dels subepígrafs 1.1.1 «Estrat A» i 1.1.2 «Estrat B» de l’epígraf 1.1 «D’instal·lació

de noves indústries, ampliació o trasllat de les existents i substitució de maquinària» del
subapartat 1 «Expedients d’inscripció d’indústries en el Registre d’Indústries Alimentàries
(RIA)».

»»b)Les tarifes dels subepígrafs 2.1.1 «Estrat A» i 2.1.2 «Estrat B» del subapartat 2 «D’inspecció,

comprovació i control del compliment de la legislació vigent en matèria de sanitat
alimentària».

»»c)Les tarifes dels epígrafs 3 «Inscripció en el Registre d’Envasadors i Embotelladors de Vins
i Begudes Alcohòliques», 4 «Expedició i visat de qualsevol dels llibres de registre exigibles
al sector vitivinícola» i 5 «Inscripció en el Registre d’Envasadors d’Olis Vegetals».

»»Les tarifes de l’article 209, relatiu a la taxa per la gestió tecnicofacultativa dels servicis
agronòmics.

»»Les tarifes de l’article 214, relatiu a la taxa per prestació de servicis en matèria de ramaderia.
»»Les tarifes de l’article 227, relatiu a la taxa per servicis administratius en matèria d’Agricultura,
Pesca i Alimentació.

»»Les tarifes de l’article 235, relatiu a la taxa per la prestació de servicis de sanitat vegetal i
qualitat del material vegetal de reproducció.

»»Les tarifes de l’article 239, relatiu a la taxa per determinacions analítiques en matèria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

»»Les tarifes de l’article 243, relatiu a la taxa per la prestació de servicis de sanitat animal.
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