ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONCESSIÓ
DELS INSTRUMENTS D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL I
Article 1. NATURALESA I FONAMENT
Aquest Ajuntament, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la
Constitució, per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i pels articles 57 i 20.4 i concordants del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb els
articles del 15 al 19 de l'esmentat Text Refós, estableix la Taxa per prestació del servei de
concessió dels instruments d'intervenció, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la present taxa l'activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, la qual tendeix a verificar si les instal·lacions o activitats susceptibles d'afectar
la seguretat, a la salut de les persones o al medi ambient, compleixen la normativa que els és
aplicable. Aquesta activitat municipal pot originar-se com a conseqüència de la Comunicació
Prèvia i Declaració responsable del subjecte passiu, sotmesa a control posterior, o de la
sol·licitud de la llicència, segons el supòsit d'intervenció al fet que l'obertura estiga sotmesa.
1. Entrarien dins d'aquest àmbit les següents autoritzacions municipals:
A) D’acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de Prevenció,
Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana:
a. Informe de compatibilitat urbanística municipal de l'activitat.
b. Declaració responsable ambiental.
c. Comunicació d'activitat innòcua.
d. Llicència ambiental.
e. Modificació substancial de llicència d'activitat.
f. Certificat de conformitat amb l'obertura.
B) D’acord amb la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles
Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics:
a. Llicències d'obertura a través de declaració responsable.
b. Llicències d'obertura a través d'autorització.
c. Llicències d'obertura per a instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables (circs i carpes).
2. Els instruments d'intervenció ambiental municipals són els previstos en l'article 13 de la Llei
6/2014 i són els següents:
a. Llicència ambiental, per a les activitats no sotmeses a autorització ambiental integrada i que
figuren en l'annex II de la Llei 6/2014.
b. Declaració responsable ambiental, per a les activitats que no estiguen incloses, atenent a la
seua escassa incidència ambiental, ni en el règim d'autorització ambiental integrada ni en el de
llicència ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides en l'annex III de la
llei per a poder ser considerades innòcues.
c. Comunicació d'activitats innòcues, per a les activitats sense incidència ambiental sempre
que complisquen totes les condicions establides en l'annex III de la llei.

3. No estaran subjectes a la present taxa, les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables
destinades a activitats falleres, a associacions municipals registrades, etc.
Article 3. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius contribuents, obligats al pagament de la present taxa, les persones
naturals o jurídiques, així com les entitats al fet que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, que siguen titulars de l'activitat que pretenga
desenvolupar-se per a la qual s'haja sol·licitat autorització o s'haja presentat escrit de
comunicació prèvia i de declaració responsable. Si no hi ha, ho seran les persones i entitats
titulars de l'activitat que es desenvolupe de fet en qualsevol establiment sense haver sol·licitat
autorització prèvia o sense haver presentat escrit de comunicació prèvia i de declaració
responsable, amb independència de les sancions que a aquests se’ls puga imposar.
Article 4. RESPONSABLES
Són responsables de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones o entitats al
fet que es refereixen els articles 42 i 43 de la Llei General Tributària.
Article 5. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
No es concedirà exempció ni cap bonificació en l'exacció de la present taxa.
Article 6. QUOTA TRIBUTARIA
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per cada llicència que s’haja d'expedir o
per cada comunicació prèvia i declaració responsable presentada.
2. A aquests efectes, s'aplicaran les següents tarifes:
Actuació
Informe urbanístic municipal de compatibilitat
Canvi de titularitat
Intervenció urbanística
Activitats subjectes a comunicació activitat innòcua

Import
33,00 €
310,00 €
310,00 €

Activitats subjectes a llicència ambiental

1.250,00 €

Autorització ambiental integrada
Declaració responsable ambiental
Modificació substancial
Llicència d’obertura Llei 14/2010

1.250,00 €
1.250,00 €
1.250,00 €
1.250,00 €

A les anteriors tarifes s’aplicaran els següents factors correctors:
Coeficient Multiplicador:

Locals amb superfície de fins a 100 M2
Locals amb superfície de més de 100 fins a 200 M2
Locals amb superfície de més de 200 fins a 300 M2
Locals amb superfície de més de 300 fins a 500 M2
Locals amb superfície de més de 500 M2

1
1,15
1,3
1,4
1,5

Cap intervenció urbanística, subjecta a les tarifes d'aquesta ordenança, encara que tinga les
reduccions aplicables en article 7 i 8 reportarà una quota inferior a 310,00 €.
Article 7. REDUCCIONS 50% DE LA QUOTA
Tributaran únicament el 50% de les quotes que corresponga aplicar segons allò que s'ha
determinat en l'article 6 en els següents casos:
a) Els trasllats voluntaris d'establiments, des de zones en què no corresponga la seua
instal·lació d'acord amb els plans i ordenances municipals vigents, a aquelles altres en què es
considere adequada la seua ubicació per la indicada normativa.
b) Els trasllats provisionals d'activitats, ja proveïdes de llicència o per les quals s'haja presentat
comunicació prèvia i declaració responsable, per realització d'obres de reforma o remodelació
en el local originari.
c) Els trasllats forçosos produïts per ruïna o incendi del local o per expropiació forçosa o en
compliment d'ordres o disposicions oficials de compliment obligatori, sempre que no hi haja
indemnització.
Perquè s'apliquen les reduccions previstes en el present article serà condició indispensable que
en el local objecte d'obertura o reobertura s'exercisca idèntica activitat i que es justifique el
motiu del trasllat.
Article 8. REDUCCIONS 75% DE LA QUOTA
Tributaran únicament el 25% de les quotes que corresponga aplicar segons allò que s'ha
determinat en l'article 6:
a) Els establiments o activitats de temporada, excepte les atraccions de fira i els circs.
b) La reobertura d'establiments que hagen romàs tancats durant més de sis mesos.
Article 9. MERITACIÓ
1. Es reporta 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 o autorització o data de presentació de
l'escrit de comunicació prèvia i de declaració responsable.
2. Quan l'obertura haja tingut lloc sense haver obtingut la llicència oportuna o sense haver
presentat comunicació prèvia i declaració responsable, la taxa es reportarà quan s'inicie
efectivament l'activitat municipal que condueix a determinar si l'establiment reuneix o no les
condicions exigides, amb independència de la iniciació de l'expedient administratiu que puga
instruir-se per a autoritzar l'obertura de l'establiment o decretar el seu tancament, si no fóra
autoritzable l'obertura.

3. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada de cap manera per la
concessió de la llicència condicionada a la modificació de les condicions de l'establiment, ni per
la renúncia o el desistiment del sol·licitat una vegada iniciades les actuacions de comprovació.
4. L'atorgament de la llicència pertinent o de l’autorització ambiental o de la presentació de la
comunicació prèvia i de la declaració responsable, no eximeix els interessats d'obtenir la resta
d'autoritzacions i llicències que resulten exigibles de conformitat amb la legislació vigent.
Article 10. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS
1. La present taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, segons model determinat per aquest
Ajuntament, i haurà de ser ingressada amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud de la
llicència o de l’escrit de comunicació prèvia i de declaració responsable, a la qual s’haurà
d’adjuntar una còpia justificant d'haver realitzat l'ingrés. L'autoliquidació tindrà caràcter de
liquidació provisional.
2. Una vegada finalitzada l'activitat municipal i després d’haver dictat la resolució que
procedisca sobre la llicència d'obertura, es procedirà a practicar, si és el cas, la liquidació
definitiva.
Article 11. INFRACCIONS I SANCIONS
Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que corresponen
en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposa el títol IV de la Llei General Tributària.
Disposició Final
La present Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment per acord del Ple d'aquest Ajuntament
adoptat en sessió amb data de 27 d'octubre de 2016, entrarà en vigor l'endemà de la seua
publicació en el BOP, i s'aplicarà des de l'1 de gener de 2017, i romandrà en vigor fins a la seua
modificació o derogació expressa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONCESIÓN
DE LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL I.
Artículo 1. NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
Este Ayuntamiento, haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de
la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y por los artículos 57 y 20.4 y concordantes del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en conformidad con los artículos 15 a 19 del mencionado Texto Refundido, establece
la Tasa por prestación del servicio de concesión de los instrumentos de intervención, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2.-. HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la presente tasa la actividad municipal, tanto técnica como
administrativa, tendente a verificar si las instalaciones o actividades susceptibles de afectar la
seguridad, a la salud de las personas o al medio ambiente, cumplen la normativa que los es
aplicable. Dicha actividad municipal puede originarse como consecuencia de la Comunicación
Previa y Declaración responsable del sujeto pasivo, sometidas a control posterior, o de la
solicitud de licencia, según el supuesto de intervención a que la apertura esté sometida.
1.- Entrarían dentro de este ámbito las siguientes autorizaciones municipales:
A) Conforme a la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Prevención,
Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana:
a. Informe de compatibilidad urbanística municipal de la actividad.
b. Declaración responsable ambiental.
c. Comunicación de actividad inocua.
d. Licencia ambiental.
e. Modificación sustancial de licencia de actividad.
f. Certificado de conformidad con la apertura.
B) Conforme a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos:
a. Licencias de apertura por medio de declaración responsable.
b. Licencias de apertura por medio de autorización.
c.. Licencias de apertura para instalaciones eventuales, portátiles o desmontables (circos y
carpas).
2.- . Los instrumentos de intervención ambiental municipales son los previstos en el artículo 13
de la Ley 6/2014 y son los siguientes:
a. Licencia ambiental, para las actividades no sometidas a autorización ambiental integrada y
que figuran en el anexo II de la Ley 6/2014.
b. Declaración responsable ambiental, para las actividades que no estén incluidas, atendiendo
en su escasa incidencia ambiental, ni en el régimen de autorización ambiental integrada ni en
el de licencia ambiental, y que incumplan alguna de las condiciones establecidas en el anexo III
de la ley para poder ser consideradas inocuas.
c ). Comunicación de actividades inocuas, para las actividades sin incidencia ambiental en
cuánto que cumplan todas las condiciones establecidas en el anexo III de la ley.

3. No estarán sujetos a la presente tasa, las instalaciones eventuales, portátiles o
desmontables destinadas a actividades falleras, asociaciones municipales registradas…etc.
Artículo 3 SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos contribuyentes, obligados al pago de la presente tasa, las personas
naturales o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean titulares de la actividad que pretenda
desarrollarse para la que se haya solicitado autorización o se haya presentado escrito de
comunicación previa y declaración responsable. Si no hay, lo serán las personas y entidades
titulares de la actividad que se desarrolle de hecho en cualquier establecimiento sin haber
solicitado autorización previa o presentado escrito de comunicación previa y declaración
responsable, con independencia de las sanciones que a estos pueda imponérselos.
IV. Artículo 4. RESPONSABLES.
Son responsables de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas o entidades a
que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria.
.
Artículo 5. V.EXENCIONES Y BONIFICACIONES
No se concederá exención ni ninguna bonificación en la exacción de la presente tasa.
Artículo 6. CUOTA TRIBUTARÍA.
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por cada licencia que tenga que expedirse
o por cada comunicación previa y declaración responsable presentada.
2. A estos efectos, se aplicarán las siguientes tarifas:
Actuación
Informe urbanístico municipal de compatibilidad.
Cambio de titularidad.
Intervención urbanística.
Actividades sujetas a comunicación actividad inocua

Importe
33,00 €
310,00 €
310,00 €

Actividades sujetas a licencia ambiental.

1.250,00 €

Autorización ambiental integrada
Declaración responsable ambiental
Modificación sustancial
Licencia de apertura Ley 14/2010

1.250,00 €
1.250,00 €
1.250,00 €
1.250,00 €

A las anteriores tarifas se aplicarán los siguientes factores correctores:
Coeficiente Multiplicador:

Locales con superficie de hasta 100 M2
Locales con superficie de más de 100 hasta 200 M2
Locales con superficie de más de 200 hasta 300 M2
Locales con superficie de más de 300 hasta 500 M2
Locales con superficie de más de 500 M2

1
1,15
1,3
1,4
1,5

Ninguna intervención urbanística, sujeta a las tarifas de esta ordenanza, aunque tenga las
reducciones aplicables en artículo 7 y 8 devengará una cuota inferior a 310,00 euros.
Artículo 7 REDUCCIONES 50% DE LA CUOTA.
Tributarán únicamente el 50 por 100 de las cuotas que corresponda aplicar según aquello que
se ha determinado en el artículo 6 en los siguientes casos:
a) Los traslados voluntarios de establecimientos, desde zonas en que no corresponda su
instalación de acuerdo con los planes y ordenanzas municipales vigentes, a aquellas otras en
que se considero adecuada su ubicación por la indicada normativa.
b) Los traslados provisionales de actividades, ya provistas de licencia o por las que se haya
presentado comunicación previa y declaración responsable, por realización de obras de
reforma o remodelación en el local originario.
c) Los traslados forzosos producidos por ruina o incendio del local o por expropiación forzosa o
en cumplimiento de órdenes o disposiciones oficiales de cumplimiento obligatorio, siempre
que no haya indemnización.
Para que se apliquen las reducciones previstas en el presente artículo será condición
indispensable que en el local objeto de apertura o reapertura se ejerza idéntica actividad y que
se justifico el motivo del traslado.
Artículo 8 REDUCCIONES 75% DE LA CUOTA.
Tributarán únicamente el 25 por 100 de las cuotas que corresponda aplicar según aquello que
se ha determinado en el artículo 6:
a) Los establecimientos o actividades de temporada, excepto las atracciones de feria y los
circos.
b) La reapertura de establecimientos que hayan permanecido cerrados durante más de seis
meses.
Artículo 9. DEVENGO
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal
que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada la dicha actividad en
la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia o autorización o fecha de
presentación del escrito de comunicación previa y declaración responsable.
2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia o sin haber
presentado comunicación previa y declaración responsable, la tasa se devengará cuando se
inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento

reúne o no las condiciones exigidas, con independencia de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o decretar
su cierre, si no fuera autorizable la apertura.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada de ninguna forma por la
concesión de la licencia condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento,
ni por la renuncia o desistimiento de lo solicitado una vez iniciadas las actuaciones de
comprobación.
4. El otorgamiento de la pertinente licencia o autorización ambiental o la presentación de la
comunicación previa y declaración responsable, no exime a los interesados de obtener el resto
de autorizaciones y licencias que resultan exigibles en conformidad con la legislación vigente.
Artículo 10. RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO.
1. La presente Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, según modelo determinado por
este Ayuntamiento, y tendrá que ser ingresada con carácter previo a la presentación de la
solicitud de licencia o escrito de comunicación previa y declaración responsable, adjuntándose
a esta copia justificando de haber realizado el ingreso. La autoliquidación tendrá carácter de
liquidación provisional.
2. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución que proceda sobre la
licencia de apertura, se procederá a practicar, si es el caso, la liquidación definitiva.
Artículo 11 INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo el que se refiere a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones
que corresponden en cada caso, habrá que ajustarse al que dispone el título IV de la Ley
General Tributaria.
Disposición Final La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por acuerdo del
Pleno de este Ayuntamiento adoptado en sesión de fecha 27 de octubre de 2016, entrará en
vigor el día siguiente de su publicación en el B.O.P., y se aplicará desde el 1 de enero de 2017,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

