
PUBLICACIÓN EN LA WEB MUNICIPAL DEL TEXTO DEL  

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA 

 Atés que l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis relacionats 
amb l'atorgament d'instruments d'intervenció administrativa ambiental en aquest municipi, és 
una norma que afecta els drets i interessos legítims de les persones, es publica el text del 
projecte de l'ordenança en el portal web municipal, a fi de donar audiència als ciutadans 
afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o 
entitats (art. 133.2 LPACAP): 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS 

AMB L'ATORGAMENT D'INSTRUMENTS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. 

FONAMENT 

Article 1 

En us de les facultats concedides pels arts. 133.2 i 144 de la Constitució i per l'art. 106 de la Llei 

7/1982, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò 

establert en els arts. 15 a 17, i en especial a l'art. 20.1 i) del Real Decret-Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

l'Ajuntament de LLAURÍ establix les taxes per la prestació de servicis relacionats amb els 

instruments d’intervenció administrativa ambiental, d’acord amb Llei 6/2014 de 25 de juliol de 

la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat 

Valenciana: Atorgament de les llicències d’obertura d’establiments o la realització de les 

activitats administratives de control en els supòsits en els que l’exigència de llicència fora 

substituïda per la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia. 

 

FET IMPOSABLE 

Article 2 

1.-Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis tècnics i administratius 

conduents a la concessió o denegació de les llicències o instruments que possibiliten l’exercici 

de activitats comprovant l’adequació o inadequació de les sol·licituds formulades a la 

normativa urbanística i/o ambiental legalment aplicable, com: 

a)Comunicació d’activitats innòcues. 

b)Declaració responsable ambiental. 

c)Llicència ambiental. 

d)Declaració responsable per a activitats subjectes a la Llei 14/2010 de 3 de desembre, 

d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Espectacles Públics. 

2.-Per tant, tindrà la consideració d’obertura: 

a)La instal·lació per primera vegada de l’establiment per a començar les activitats. 

b)La variació o eixamplament de l’activitat desenvolupada en l’establiment, encara que 

continue el mateix titular. 



c)L’eixamplament de l’establiment i qualsevol alteració que es duga a termini en aquest i que 

afecte a les condicions assenyalades en el número 1 d’aquest article, exigint nova verificació de 

les mateixes. 

 

SUJECTES PASSIUS 

Article 3 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 

refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat que es pretén 

desenvolupar o, en el seu cas, es desenvolupe en qualsevol establiment industrial o mercantil. 

 

RESPONSABLES 

Article 4 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 

 

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 assenyale l'article 40 de la Llei General Tributària.  

 

Són responsables subsidiaris del tribut els propietaris dels locals en els quals funcionen 

activitats que precisen de la pertinent llicència d'obertura o d'activitat, declaració responsable 

o comunicació prèvia. 

 

CUOTA TRIBUTARIA 

Article 5 

 

1. Les quotes tributaries seran les següents: 
 

a) Tramitació d’expedients de llicència ambiental: 
 

- Sense impacte ambiental  ni D.I.C 350€ 
- Amb estimació d’impacte ambiental o D.I.C 450€ 
 

b) Tramitació d’expedients de declaració responsable ambiental o comunicació d’ activitats 
innòcues: 
 

Activitats fins 50 m2  .................................................................................. 50€ 



Activitats de mes de 50 m2 fins 100 m2 ...................................................... 90€ 

Activitats de mes de 100 m2 fins a 250 m2 ................................................ 150€ 

Activitats de mes de 250m2 fins a 500 m2 ................................................. 300€ 

Activitats de mes de 500m2 fins 750m2 ..................................................... 450€ 

Activitats de mes de 750 m2 ...................................................................... 860€ 

Entidades bancarias y Cajas de Ahorros .................................................... 1000€ 

 

c)Tramitació d’expedients d’activitats subjectes a la Llei d’Espectacles Públics, Activitats 

Recreatives i Establiments Públics ............................................................. 450€ 

 

2. En els supòsits de traspassos i canvis de titularitat dels establiments, sense variar 
l'activitat que en ells vinguera desenvolupant-se, la quota es fixarà en el 30 per cent de 
la resultant d'aplicar la quota. No tributaren les transmissions entre cònjuges. 
 

3. Les quantitats fixades en l'apartat anterior venen referides a una situació de prestació 
normal de serveis, és a dir que existisca sol·licitud de llicència i que es presente la 
documentació pertinent o siga requerida per l'Ajuntament. 
 

No obstant això si l'actuació del subjecte passiu no es produirà amb normalitat i s’obligarà 

l'Administració a prestar serveis complementaris (inspecció, investigació, emissió d'informes 

tècnics diferents als ordinaris) amb independència del tancament de l'activitat si procedira, la 

quota que resulte a aplicar s'incrementarà en un 50 per cent. 

 

DEVENGO 

Article 6 

 

1.S'esdevinga la taxa i naix l'obligació de contribuir, quan s'inicie l'activitat municipal que 

constitueix el fet imposable. A aquest efecte, s'entendrà iniciada aquesta activitat en la data de 

presentació de l'oportuna sol·licitud de llicència o presentació de declaració responsable o 

comunicació si el subjecte passiu formulara expressament aquesta. 

 

2.Quan l'obertura haja tingut lloc sense haver obtingut l'oportuna llicència, la taxa es reportarà 

quan s'inicie efectivament l'activitat municipal conduent a determinar  si l'establiment reuneix 

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 aquesta 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 desistiment del sol·licitant una vegada 

concedida la llicència. 

 

DECLARACIÓ 

Article 7 

 

Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obertura d'establiments industrial o 

mercantil presentaran prèviament, en el Registre General, l'oportuna sol·licitud, amb 

especificació de l'activitat o activitats a desenvolupar en el local. 

 

Si després de formular la sol·licitud de llicència d'obertura es varia o amplia l'activitat a 

desenvolupar a l'establiment, o s'alteraren les condicions projectades per tal establiment, o 

s’ampliés el local inicialment previst, aquestes modificacions s'hauran de posar en 

coneixement del Ajuntament. 

 

LIQUIDACIÓ i INGRÉS  

Article 8 

 

La present taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació pel que els interessats han de presentar 

juntament amb la sol·licitud el justificant d'haver liquidat la present taxa. 

 

Si l'informe previ és desfavorable, s'entendrà que no s'ha produït l'inici de l'expedient, i es 

procedirà d'ofici a la devolució de la quantitat ingressada. 

Si no es concedeix la llicència per renúncia expressa de l'interessat, podrà sol·licitar la 

devolució del 50% de l'ingressat, que haurà de ser acordat per resolució de l'Alcaldia. 

 

En els supòsits de caducitat de l'expedient o no concessió de la llicència no es procedirà a la 

devolució de cap quantitat. 

 

INFRACCIONS I SANCIONS 

Article 9 

 

El règim d'infraccions i sancions es regirà pel capítol III de la Llei 6/2014 de 25 de juliol de la 

Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana. 



 

En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a 

les mateixes corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 178 a 

212 de la Llei General Tributària i disposicions reglamentàries de desplegament. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança que consta de 9 articles, entrarà en vigor quan siga aprovada 

definitivament per l'ajuntament i publicat el seu text complet en el Butlletí Oficial de la 

Província, transcorregut el termini previst en l'article 65.2 en relació al 70.2 de la llei 7/85 

reguladora de bases de règim local. 

El termini d'audiència serà de 10 dies hàbils (entre deu i quinze dies), que preveu 
l'article 82.2 de la 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques -LPACAP-, durant els quals els destinataris podran realitzar 
les aportacions que consideren oportunes. 

Els destinataris podran fer arribar les seues aportacions a través de la següent bústia 
de correu electrònic: llauri_tag@gva.es 

A Llaurí, a la data de la signatura. 

L’ alcaldessa 

 Ana María González Herdaro 


