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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI 

D’INTERVENCIÓ AMBIENTAL  

 
 
 
Aprovació Ple: 28-9-89 

Publicació en el BOP núm. 310, de 29-12-89 

Entrada en vigor: 1-1-90 

 
 
 
Modificacions:  

- Aprovació ple: 30-1-92 

  Publicació en el BOP núm. 98, de 25-4-92 

  Article 5, 6, i 9 

 

- Aprovació ple: 16-11-96 

 Publicació en el BOP núm. 311, de 31-12-96 

  Article 6 

 
-Aprovació Ple: 31/10/02 

- Publicació en el BOP núm. 310, de 31-12-02 

Article  6  

 

- Aprovació Ple: 28/10/04 

Publicació en el BOP núm. 300, de 17-12-04 

Article  6  

 

Aprovació Ple: 27-9-2007 

Publicació en el BOP núm 283 de 28-11-2007 

Article 6 
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Aprovació Ple: 17-11-2010 

Publicació en el BOP núm 308 de 29-12-2010 

Article 6 

 

Aprovació Ple: 8-11-2012 

Publicació BOP nº310 de 29-12-2012 

Article 6 i 7 

 

Aprovació Ple: 4/6/2013 

Publicació BOP nº 202 de 26-8-2013 

 

Aprovació Ple: 5-11-2015 

Publicació BOP nº 248 de 29-12-2015 

 

Aprovació Ple: 3-3-2016 

Publicació BOP nº 87 de 9-5-2016 

Article 6 
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Article 1.- Fonament i naturalesa 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució 
Espanyola i per l'article 106, de la llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, i de conformitat amb el que disposa els articles 15 i 20 del RD 
legislatiu, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament establix taxa per taxa per prestació del servici de 
concessió dels instruments d’intervenció ambiental, que es regirà per la present 
ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l’article 57 de 
l’esmentada llei. 
 
Article 2.- Fet imposable  
1 Constituïx el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com 
administrativa, tendent a verificar si els establiments industrials i mercantils 
reunixen les condicions de tranquil·litat, s a lu t  pe r  a  l es  p e rsones ,  med i  
am b ien t ,  s eg u r e ta t ,  sanitat i salubritat i qualsevol altres, exigides per la 
normativa que li és aplicable. La dita 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 l’actuació administrativa escaient. 
 
2. A l'efecte, a manera d’enumeració tenim les següents autoritzacions 
municipals: 
a)Declaració Responsable Ambiental (Llei 6/2014) 
b)Comunicació d’Activitat Innoqua (Llei 6/2014) 
c)Llicència Ambiental  
d)Modificació substàncial de llicència d’activitat 
e)Certificat de Conformitat amb l’obertura. 
f)Llicències d’obertura per mitjà d’autoritziació (article 10 llei 14/2010) 
g)Llicència d’obertura per a instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables 
(circs, carpes, fires…) segons el que estableix l’article 17 de la llei 14/2010) 
 

3.-  Els insturments 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, atentent a la seua escasa incidencia 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 Innoques.  
c)Comunicació d’Activitats Innoques, per a les activitats sense incidencia 
ambiental en quant que complisquen totes les condicions establides en l’Annex 
III de la Llei. 
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4.- No estarán subjectes a la present taxa les instal·lacions eventuals, portàtils o 
desmuntables destinades a activitats falleres. 
 
 
Article 3.- Subjecte passiu  
Són subjectes passius contribuents, obligats al pagament de la taxa, les persones 
físiques i jurídiques i les entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei General 
Tributària, titulars de l'activitat que es pretén desenvolupar s’haja sol·licitat 
autorització o presentat escrit de Comunicació Prèvia i Declaració Responsable o 
no s’haja fet aquest tràmit, amb independència de les sancions que a estos puga 
imposar-se’ls. 
 
 
Article 4.- Responsables  
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les 
persones físiques o jurídiques a que es refereix l’article 42 i 43 de la Llei General 
Tributària. 
2.  Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en 
els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.  
 
 
Article 5.- Base imposable  
Constituïx la base imposable de la taxa una quantitat determinada en funció de la 
superfície en metres quadrats del local on s'exercisca, d'acord amb els barems 
fixats en l'article següent i en base al tipus de tramitació administrativa.  
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Article 6.- Quota tributària 
1. La taxa s’exigirà d’acord amb el següent quadre de tarifes, segons la superfície 
del local i del tipus de tramitació administrativa: 
 

SUPERFÍCIE DEL 
LOCAL 

Comunicació i/o 
Declaració 

Responsable 
Ambiental Innòcua 

Llicència 
ambiental i 

Altres 

Canvi de 
titularitat o 
subrogació 

Fins a 50 m2  147,40 € 437,80 €

100,00 €
De 50,01 a 150 m2 225,50 € 673,20 €

De 150,01 a 500 m2 304,70 € 907,50 €

De 500,01 a 1000 m2 434,52 € 1.302,40 €

De 1000,01 a 2000 m2 760,10 € 2.442,00 €

150,00 €
De 2000,01 a 5000 m2 1302,40 € 3254,90 €
De 5000,01 a 10000 
m2 1.626,90 € 4.880,70 €

Més de 10000 m2  2.170,30 € 6.508,70 €
 
Excepte les activitats relacionades, que tindran les quotes següents: 

ACTIVITAT 
Qualsevo tipus 
de tramitació 

Canvi de 
titularitat o 
subrogació

Entitats financeres  5.640,80 € 

200,00€

Supermercats i grans superfícies fins a 500 m2  3.465,00 € 
Supermercats i grans superfícies de 500,01 a 
1000 m2 8.677,90 € 
Supermercats i grans superfícies de més de 1000 
m2  11.550,00 € 
Centrals elèctriques, estacions i subestacions 
elèctriques  43.385,10 € 

Antenes de telefonia mòbil  3.465,00 € 

Activitat desenvolupada als despatxos CEAM  6,00 € 
 
Els canvis de domicili es tractaran com si es tractara d’una nova concessió de 
llicència, amb la taxa que li corresponga.  
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2.- Als casos de variació o ampliació de l’activitat que s’ha de desenvolupar en 
l’establiment subjecte, de la quota que resulte per aplicació de l’apartat anterior 
d’aquest article, es deduirà allò acreditat per aquest concepte tributari a l’ocasió 
anterior. 
 
 
Article 7.- Reduccions de la quota  
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa. 
 
Article 8.- Meritació  
1. Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir, quan s'inicia l'activitat municipal 
que constituïx el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la  dita 
activitat en la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència, o  data de 
presentació de Declaració Responsable o Comunicació Prèvia si el subjecte 
passiu la formula expressament. 
 
2. Quan l'obertura haja tingut lloc sense haver obtingut l'oportuna llicència ni la 
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, la llicència es 
meritarà quan s'inicie efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si 
l'establiment reunix o no les condicions exigibles, 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 fora autoritzable dita obertura.  
 
3. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada de cap 
manera per la denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d'aquesta 
condicionada a la modificació de les condicions de l'establiment, ni per la renúncia 
o desestiment del sol·licitant una vegada concedida la llicència o iniciades les 
actuacions de comprovació.  
 
 
Article 9.- Declaració i liquidació de la taxa  
1. El pagament de la taxa regulada en la present ordenança s’exigirà en règim 
d’autoliquidació.  
 
2. En cap cas s’admetrà a tràmit sol·licitud de llicència, presentació de declaració 
responsable o comunicació prèvia, sense que s’acredite la presentació i pagament 
de l’autoliquidació per l’import corresponent, que s’acompanyarà la documentació 
requerida pel departament d’urbanisme, i en tot cas  és imprescindible  l’ 
especificació de l'activitat o activitats a desenvolupar en el local, acompanyant-se 
de contracte de lloguer o títol de propietat del local, o plànol que assenyale els 
metres quadrats del dit establiment.  
 
3. Si després de formulada la sol·licitud de llicència d'obertura es variara l'activitat 
a desenvolupar en el local, o s'alteraren les condicions projectades per al dit 
establiment o bé s'ampliara el local inicialment previst, aquestes modificacions 
hauran de posar-se en coneixement de l'administració municipal, amb el mateix 
detall i abast que s'exigixen en la declaració prevista en el número anterior.  
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4. Si per comprovació administrativa resulta una liquidació diferent de 
l’autoliquidació presentada pel subjecte passiu es realitzarà una liquidació 
complementària, exigint o reintegrant al subjecte passiu la quantia que 
corresponga.  
 
5.- Finalitzada l’activitat municipal i una vegada dictada la resolució que procedisca 
sobre la llicència d’obertura, es procedirà a practicar, si és el cas, la liquidació 
definitiva.  
 
 
Article 10.- Infraccions i sancions  
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributaries, així com de les 
sancions que els corresponguen en cada cas, s'estarà al que dispose el títol VI de 
la Llei General Tributària i la resta de normativa reguladora de la matèria.  
 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el 
Butlletí Oficial que corresponga i romandrà en vigor fins a la seua modificació o 
derogació expressa. 
 


