ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONCESSIÓ
D'AUTORITZACIONS MUNICIPALS PER A ACTIVITATS
I. NATURALESA I FONAMENT.
Article 1
Aquest Ajuntament, en 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 15 a 19 de l'esmentat Text Refós, estableix la Taxa per
prestació del servei de concessió dels instruments d'intervenció
ambiental, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
II. FET IMPOSABLE.
Article 2
1. Constitueix el fet imposable de la present taxa l'activitat
municipal, tant tècnica com a administrativa, tendent a verificar si les
instal·lacions o activitats susceptibles d'afectar a 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 o declaració responsable del subjecte
passiu, sotmeses a control posterior, o de la sol·licitud de llicència,
segons el supòsit d'intervenció al que l'obertura estiga sotmesa.
A manera d'enumeració, entrarien dins d'aquest àmbit les
següents autoritzacions municipals:
A) Conforme a 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 urbanístic municipal de l'activitat.
b. Declaració responsable ambiental.
c. Comunicació d'activitat innòcua.
d. Llicència ambiental.
i. Modificació substancial de llicència d'activitat.
f. Certificat de conformitat amb l'obertura.
B) Conforme a la Llei 14/2010, de 3 de desembre de la
Generalitat Valenciana, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i
Establiments Públics:
g. Llicències d'obertura mitjançant declaració responsable.

g. Llicències d'obertura mitjançant declaració responsable.
h. Llicències d'obertura mitjançant autorització.
i. 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 en tant que complisquen totes les condicions
establides en l'annex III de la llei.
III. SUBJECTE PASSIU.
Article 3
Són subjectes passius contribuents, obligats al pagament de la
present taxa, les persones naturals o jurídiques, així com les entitats
a les quals 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 declaració
responsable.
En defecte d'açò, 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 presentat escrit de comunicació
prèvia i declaració responsable, amb independència de les sancions
que a aquests puga imposar-se'ls.
IV. RESPONSABLES.
Article 4
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.
V. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.
Article 5
No es concedirà exempció ni bonificació alguna en l'exacció de
la present taxa.
VI. QUOTA TRIBUTÀRIA.

Article 6
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per cada
autorització o informe que haja d'expedir-se o per cada comunicació
prèvia o declaració responsable presentada.
2. A aquests efectes, s'aplicaran les següents tarifes:
1.- Instruments de la Llei 6/2014, de 25 de juliol:
1.1.- Llicència ambiental: quota base: 800’00€ (791’34)
(- De 0 a 1.000 m2: 1
- De 1.000’01 a 5.000 m2: 1’5
- De 5.000’01 a 10.000 m2: 2
- A partir de 10.000 m2: 3).
El càlcul de la quota a ingressar serà el resultat de multiplicar la
quota base x coeficient superfície útil.
1.2.- Declaració responsable ambiental 400€
(- De 0 a 200 m2: 1
- De 201 a 400 m2: 1’5
- De 401 a 1.000 m2: 2
- A partir de 1.000 m2: 3).
El càlcul de la quota a ingressar serà el resultat de multiplicar la
quota base x coeficient superfície útil.
1.3.- Comunicació d'activitat innòcua: 250’00€ (263’78)
2.- Instruments de la Llei 14/2010, de 3 de desembre:
2.1.- Llicència d'obertura:
- Activitats recreatives i Espectacles amb aforament fins a 100
persones: 500€
- Activitats recreatives i Espectacles amb aforament superior a
100 persones i inferior a 500 persones: 800€
- Activitats recreatives i Espectacles amb aforament superior a
500 persones: 1.000€
2.2.- Llicència d'obertura amb informe favorable d'O.C.A.:
- Activitats recreatives i Espectacles amb aforament fins a 100
persones: 300€
- Activitats recreatives i Espectacles amb aforament superior a
100 persones i inferior a 500 persones: 600€
- Activitats recreatives i Espectacles amb aforament superior a
500 persones: 800€
300€

2.3.- Llicencia instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables:

La quota tributària s'exigirà per unitat de local.
En els casos d'ampliació i/o modificació substancial de
l'activitat inicial, la quota a liquidar serà del 75% de les establides
per a cada cas.
En els casos de desistiment formulat pel sol·licitant amb
anterioritat a l'emissió de l'informe tècnic corresponent i sempre que
no s'haja produït l'obertura, les quotes a liquidar seran del 50% de
les establides per a cada cas.
En els casos de canvi de titularitat per transmissió, cessió o
arrendament d'activitats i/o espectacles públics la quota a liquidar
serà de 80’00 euros.
VII. REDUCCIONS DE LA QUOTA.
Article 7
Tributaran al 25 per 100 de les quotes que corresponga aplicar
segons el determinat en l'article 6:
a) Els trasllats provisionals d'activitats ja proveïdes
d'autorització municipal, per realització d'obres de reforma o
remodelació en el local originari.
b) Els trasllats forçosos produïts per incendi del local o per
expropiació forçosa o en compliment d'ordres o disposicions oficials
d'obligat compliment, sempre que no haja intervingut indemnització.
c) Els trasllats forçosos produïts per ruïna.
Perquè siguen aplicable les reduccions del 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.
VIII. MERITACIÓ.
Article 8
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 o declaració
responsable.
2. Quan l'obertura haja tingut lloc sense haver obtingut
l'oportuna llicència o sense haver presentat comunicació prèvia o
declaració responsable, la Taxa es reportarà quan s'inicie
efectivament l'activitat municipal conduent 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 autorizable aquesta obertura.
3. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà

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 desistiment del sol·licitant una vegada iniciades les actuacions de
comprovació.
4. L'atorgament de la pertinent llicència o autorització ambiental
o la presentació de la comunicació prèvia o declaració responsable,
no eximeix als interessats d'obtenir la resta d'autoritzacions i
llicències que resulten exigibles de conformitat amb la legislació
vigent.
IX. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS.
Article 9
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 llicència o
escrit de comunicació prèvia o declaració responsable, adjuntant-se a
aquesta copia justificant d'haver realitzat l'ingrés.
L'autoliquidació tindrà caràcter de liquidació provisional.
2. Finalitzada l'activitat municipal i una vegada dictada la
resolució que procedisca sobre la llicència d'obertura, es procedirà a
practicar, si escau, la liquidació definitiva.
X. INFRACCIONS I SANCIONS.
Article 10
En tot el que es refereix 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 entrarà en vigor l'endemà de la
seua publicació íntegra en el B.O.P. romanent en vigor fins a la seua
modificació o derogació expressa.
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