
Plaça Sant Vicent, 1 
Tel. 96 262 60 53    Fax  96 262 71 02 
46148 Algímia d’Alfara (València) 

E-mail: aalfara@gva.es 
 

AJUNTAMENT 
ALGÍMIA D’ALFARA 

 

Pàgina 1 de 8 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 

DE LA TAXA PER LA CONCESSIÓ DE 

LLICÈNCIA AMBIENTAL O 

ACTUACIONS DE VERIFICACIÓ I 

CONTROL DE DECLARACIONS 

RESPONSABLES I COMUNICACIONS 

PRÈVIES EN L’EXERCICI D’ACTIVITATS 

AMBIENTALS, COMERCIALS, 

INDUSTRIALS I DE SERVEIS. 

 

ALRTICLE 1r.- Fonament i naturalesa. 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 
133.2 i 142 de la Constitució 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 disposen els artícles 15 a 19 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, este Ajuntament establix la 
taxa per concessió de Llicència Ambiental o 
Actuacions de Verificació i Control de 
Declaracions Responsables i Comunicacions 
Prèvies en l’Exercici d’Activitats Ambientals, 
Comercials, Industrials i de Seveis, que es regirà 
per la present ordenança fiscal, les normes de la 
qual atenen a allò que s’ha previngut en l’article 
57, de l’esmentat text refós. 

ARTICLE 2n.- Fet imposable. 

1.- Constituïx el fet imposable de la taxa 
l’activitat municipal, tant tècnica com 
administrativa, tendent a verificar els requisits 
necessaris per a la concessió de la Llicència 
Ambiental o d’Actuacions de Verificació i 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 

TASA POR LA CONCESIÓN DE LICENCIA 

AMBIENTAL O ACTUACIONES DE 

VERIFICACIÓN Y CONTROL DE 

DECLARACIONES RESPONSABLES Y 

COMUNICACIONES PREVIAS EN EL 

EJERCICIO DE ACTIVIDADES 

AMBIENTALES, COMERCIALES, 

INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS. 
 

ARTÍCULO 1º. Fundamento y naturaleza. 

En  uso  de  las  facultades  concedidas  por  los 
artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo  106,  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
a  19  del  Real Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5 
de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por 
concesión  de  licencia  ambiental  o  Actuaciones 
de  Verificación  y  Control  de  Declaraciones 
Responsables  y  Comunicaciones  Previas  en  el 
Ejercicio  de  Actividades  Ambientales, 
Comerciales,  Industriales  y de Servicios,  que  se 
regirá  por  la  presente  ordenanza  fiscal,  cuyas 
normas  atienden  a  lo  prevenido  en  el  artículo 
57, del citado texto refundido. 

ARTÍCULO 2º. Hecho imponible. 

1.‐  Constituye  el  hecho  imponible  de  la  tasa  la 
actividad  municipal,  tanto  técnica  como 
administrativa,  tendente  a  verificar  los 
requisitos  necesarios  para  la  concesión  de  la 
licencia  ambiental  o  de  Actuaciones  de 
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Control de Declaracions Responsables i 
Comunicacions Prèvies en l’Exercici d’Activitats 
Ambientals, Comercials, Industrials i de Seveis, 
regulades per la Llei 2/2006, de 5 de maig, de 
Prevenció de la Contaminació i Qualitat 
Ambiental i el seu reglament de desplegament 
aprovat per el Decret 12/2006, de 15 de 
setembre, del Consell,  així com per a 
l’atorgament de la llicència per a realitzar les 
activitats d’espectacles públics, activitats 
recreatives i establiments públics, regulades en 
la Llei 4/2003, d’Espectacles Públics, Activitats 
Recreatives i Establiments públics.  

2.- Constituïx així mateix fet imposable de la 
present taxa la variació o ampliació de l’activitat 
exercida inicialment, encara que continue el 
mateix titular. 

També constituïx fet imposable l’ampliació de 
l’activitat per a la que es va concedir la llicència 
i qualsevol alteració que es duga a terme en la 
mateixa i que afecte les condicions assenyalades 
en el número 1 d’este article, exigint nova 
verificació de les mateixes, així com els canvis de 
titularitat de l’activitats que ja tingueren 
concedida la llicència. 

ARTICLE 3r.- Subjecte passiu 

Són subjectes passius contribuents 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 desenrotllar 
o, si és el cas, es desenvolupe. 

ARTICLE 4t.- Responsables. 

Verificación  y  Control  de  Declaraciones 
Responsables  y  Comunicaciones  Previas  en  el 
Ejercicio  de  Actividades  Ambientales, 
Comerciales,  Industriales  y  de  Servicios, 
reguladas por  la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de 
Prevención  de  la  Contaminación  y  Calidad 
Ambiental  y  su  reglamento  de  desarrollo 
aprobado  por  el  Decreto  12/2006,  de  15  de 
septiembre,  del  Consell,    así  como  para  el 
otorgamiento de  la  licencia para desarrollar  las 
actividades  de  espectáculos  públicos, 
actividades  recreativas  y  establecimientos 
públicos,  reguladas  en  la  Ley  4/2003,  de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos.  

2.‐  Constituye  asimismo  hecho  imponible  de  la 
presente  tasa  la  variación  o  ampliación  de  la 
actividad  desarrollada  inicialmente,  aunque 
continúe el mismo titular. 

También  constituye  hecho  imponible  la 
ampliación  de  la  actividad  para  la  que  se 
concedió la licencia y cualquier alteración que se 
lleve  a  cabo  en  la  misma  y  que  afecte  a  las 
condiciones  señaladas  en  el  número  1  de  éste 
artículo,  exigiendo  nueva  verificación  de  las 
mismas, así como  los cambios de  titularidad de 
la  actividades  que  ya  tuvieran  concedida  la 
licencia. 

ARTÍCULO 3º. Sujeto pasivo 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere 
el  artículo  35.4  de  la  Ley  General  Tributaria, 
titulares  de  la  actividad  que  se  pretende 
desarrollar o, en su caso, se desarrolle. 

ARTÍCULO 4º. Responsables. 
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1.- Respondran solidàriament de les obligacions 
tributàries del subjecte passiu, les persones 
físiques i jurídiques que es referix l’article 42 de 
la Llei General Tributària. 

2.- Seran responsables subsidiaris les persones 
físiques i jurídiques que es referix l’article 43 de 
la Llei General Tributària, en els supòsits i amb 
l’abast que assenyala en el dit article. 

ARTICLE 5t.- Base imposable. 

Es prendrà com a base imposable de la present 
exacció, el tipus d’activitat que s’exercite en el 
local de negoci que es tracte, segons la següent 
classificació i imports: 

Tipus d’activitat   Import en euros 

Activitats subjectes a Actuacions de Verificació i 
Control de Declaracions Responsables i 
Comunicacions Prèvies en l’Exercici d’Activitats 
Ambientals, Comercials, Industrials i de Seveis 
     300’00 

Activitats subjectes a l’obtenció de la Llicència 
Ambiental                          700’00 

Activitats sotmeses a la Llei 4/2003, de febrer, 
d’espectacles públics, activitats recreatives i 
establiments públics    700’00 

ARTICLE 6t.- Quota tributària. 

La quota tributària a satisfer per la present taxa 
serà: 

1.‐  Responderán  solidariamente  de  las 
obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo,  las 
personas  físicas  y  jurídicas  a  que  se  refiere  el 
artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

2.‐ Serán responsables subsidiarios las personas 
físicas y  jurídicas a que se refiere el artículo 43 
de la Ley General Tributaria, en los supuestos y 
con el alcance que señala en dicho artículo. 

ARTÍCULO 5º. Base imponible. 

Se  tomará  como base  imponible  de  la  presente 
exacción, el  tipo de actividad que se ejercite en 
el  local  de  negocio  que  se  trate,  según  la 
siguiente clasificación e importes: 

Tipo de actividad     Importe en euros 

Actividades  sujetas  a  la  Actuaciones  de 
Verificación  y  Control  de  Declaraciones 
Responsables  y  Comunicaciones  Previas  en  el 
Ejercicio  de  Actividades  Ambientales, 
Comerciales, Industriales y de Servicios  
                                     300’00 

Actividades sujetas a  la obtención de la  licencia 
ambiental                                   700’00 

Actividades  sometidas  a  la  Ley  4/2003,  de 
febrero,  de  espectáculos  públicos,  actividades 
recreativas y establecimientos públicos  
                                    700’00 

ARTÍCULO 6º. Cuota tributaria. 

La  cuota  tributaria  a  satisfacer  por  la  presente 
tasa será: 
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1)  Per a les activitats subjectes a Actuacions de 
Verificació i Control de Declaracions 
Responsables i Comunicacions Prèvies en 
l’Exercici d’Activitats Ambientals, Comercials, 
Industrials i de Seveis la quantia fixada en la 
base imposable sense aplicació de coeficient de 
cap tipus. 

a. Per a les activitats subjectes a l’obtenció 
de la Llicència Ambiental sotmeses a la Llei 
2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la 
contaminació i qualitat ambiental, i per a les 
activitats sotmeses a la Llei 4/2003 de 26 de 
febrer d’espectacles públics, activitats 
recreatives i establiments públics, la resultant 
d’aplicar, a la base imposable, els següents 
índexs correctors, en funció de la superfície del 
local com a indicador de la capacitat econòmica 
del subjecte passiu. 

Superfície del local        Coeficient corrector 

De 0 m2 a 80 m2     0,6 

De 80’1 m2 a 150 m2     1 

De 150’1 m2 a 300 m2    1,1 

De 300’1 m2 a 600 m2    1,4 

Més de 600 m2     1,6 

A l’efecte de l’aplicació de la present ordenança 
fiscal, es considera superfície del local, les 
edificacions, construccions i instal·lacions que 
s’utilitzen per a qualssevol activitats 
empresarials o professionals. Es prendrà com a 
superfície dels locals la total compresa dins del 

1)  Para las actividades sujetas a la Actuaciones 
de  Verificación  y  Control  de  Declaraciones 
Responsables  y  Comunicaciones  Previas  en  el 
Ejercicio  de  Actividades  Ambientales, 
Comerciales,  Industriales  y  de  Servicios  la 
cuantía  fijada  en  la  base  imponible  sin 
aplicación de coeficiente de ningún tipo. 

2) Para  las  actividades  sujetas  a  la 
obtención  de  la  licencia  ambiental  sometidas  a 
la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de 
la contaminación y calidad ambiental, y para las 
actividades sometidas a la Ley 4/2003 de 26 de 
febrero  de  espectáculos  públicos,  actividades 
recreativas  y  establecimientos  públicos,  la 
resultante  de  aplicar,  a  la  base  imponible,  los 
siguientes  índices  correctores,  en  función  de  la 
superficie  del  local  como  indicador  de  la 
capacidad económica del sujeto pasivo. 

Superficie del local        Coeficiente corrector 

De 0 m2 a 80 m2        0,6 

De 80’1 m2 a 150 m2     1 

De 150’1 m2 a 300 m2    1,1 

De 300’1 m2 a 600 m2    1,4 

Más de 600 m2        1,6 

A  los  efectos  de  la  aplicación  de  la  presente 
ordenanza  fiscal,  se  considera  superficie  del 
local,  las  edificaciones,  construcciones  e 
instalaciones  que  se  utilicen  para  cualesquiera 
actividades  empresariales  o  profesionales.  Se 
tomará  como  superficie  de  los  locales  la  total 
comprendida  dentro  del  polígono  de  los 
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polígon dels mateixos, expressada en metres 
quadrats i, si és el cas, per la suma de la de totes 
les seues plantes. 

Si en un mateix local s’exercitaran diverses 
activitats que requerisquen la llicència 
ambiental o l’Actuacions de Verificació i 
Control de Declaracions Responsables i 
Comunicacions Prèvies en l’Exercici d’Activitats 
Ambientals, Comercials, Industrials i de Seveis 
pel mateix o diferents titulars, cada un d’ells 
satisfarà la quota corresponent a l’activitat que 
es tracte, tramitant-se com a expedients distints. 

El supòsit d’ampliació d’activitats que ja 
tingueren concedida llicència ambiental o 
Actuacions de Verificació i Control de 
Declaracions Responsables i Comunicacions 
Prèvies en l’Exercici d’Activitats Ambientals, 
Comercials, Industrials i de Seveis tributarà 
d’acord amb el que establix els articles 5 i 6 de la 
present ordenança fiscal, segons el tipus 
d’activitat que es tracte i d’acord amb els 
elements tributaris resultants després de 
l’ampliació. 

L’ampliació que supose tan sols modificació de 
la superfície del local de l’activitat, tributarà per 
les bases assenyalades en l’article 5 i aplicant el 
coeficient corrector que corresponga a la 
superfície ampliada. 

ALRTICLE 7m Exempcions i bonificacions. 

En les sol·licituds de llicència per a activitats 
relacionades amb festejos populars per a un 
període de temps no superior a tres mesos, la 
quota a ingressar serà la resultant d’aplicar el 15 
per cent sobre la quota tributària. 

mismos,  expresada  en  metros  cuadrados  y,  en 
su caso, por la suma de la de todas sus plantas. 

Si  en  un  mismo  local  se  ejercitarán  varias 
actividades  que  requieran  la  licencia  ambiental 
o  la  Actuaciones  de  Verificación  y  Control  de 
Declaraciones  Responsables  y  Comunicaciones 
Previas  en  el  Ejercicio  de  Actividades 
Ambientales,  Comerciales,  Industriales  y  de 
Servicios  por  el  mismo  o  diferentes  titulares, 
cada  uno  de  ellos  satisfará  la  cuota 
correspondiente  a  la  actividad  que  se  trate, 
tramitándose como expedientes distintos. 

El supuesto de ampliación de actividades que ya 
tuvieran  concedida  licencia  ambiental  o 
Actuaciones  de  Verificación  y  Control  de 
Declaraciones  Responsables  y  Comunicaciones 
Previas  en  el  Ejercicio  de  Actividades 
Ambientales,  Comerciales,  Industriales  y  de 
Servicios  tributará  de  acuerdo  con  lo 
establecido en los artículos 5 y 6 de la presente 
ordenanza  fiscal,  según  el  tipo  de  actividad  de 
que  se  trate  y  de  acuerdo  con  los  elementos 
tributarios  resultantes  después  de  la 
ampliación. 

La  ampliación  que  suponga  tan  sólo 
modificación  de  la  superficie  del  local  de  la 
actividad, tributará por las bases señaladas en el 
artículo  5  y  aplicando  el  coeficiente  corrector 
que corresponda a la superficie ampliada. 

ARTICULO 7º Exenciones y bonificaciones. 

En  las  solicitudes  de  licencia  para  actividades 
relacionadas  con  festejos  populares  para  un 
período de  tiempo no  superior  a  tres meses,  la 
cuota a  ingresar será  la  resultante de aplicar el 
15 por ciento sobre la cuota tributaria. 
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Per als expedients de canvi de titularitat de les 
activitats es tributarà al 50 per cent de la taxa 
que resultaria per a la concessió d’una llicència 
d’activitat inicial. 

ARTICLE 8u.- Meritació. 

1.- Es merita la taxa i naix l’obligació de 
contribuir quan s’inicie l’activitat municipal que 
constituïx el fet imposable. A estos efectes, 
s’entendrà iniciada la dita activitat en la data de 
presentació de l’oportuna sol·licitud. 

2.- L’obligació de contribuir, una vegada 
meritada, no es veurà afectada de cap manera 
per la denegació de la llicència sol·licitada o per 
la concessió d’esta condicionada a la 
modificació de les condicions de l’establiment, 
ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant 
una vegada concedida la llicència. 

ARTICLE 9é.- Declaració. 

1.- Les persones interessades en l’obtenció 
d’una llicència ambiental o Actuacions de 
Verificació i Control de Declaracions 
Responsables i Comunicacions Prèvies en 
l’Exercici d’Activitats Ambientals, Comercials, 
Industrials i de Seveis, presentaran l’oportuna 
sol·licitud acompanyada del contracte 
d’arrendament o títol d’adquisició del local en 
què es va a desenrotllar la mateixa. 

2.- Si després de formulada la sol·licitud de 
llicència ambiental o Actuacions de Verificació i 
Control de Declaracions Responsables i 
Comunicacions Prèvies en l’Exercici d’Activitats 

Para los expedientes de cambio de titularidad de 
las actividades se tributará al 50 por ciento de la 
tasa  que  resultaría  para  la  concesión  de  una 
licencia de actividad inicial. 

ARTÍCULO 8º. 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  dicha 
actividad  en  la  fecha  de  presentación  de  la 
oportuna solicitud. 

2.‐  La  obligación  de  contribuir,  una  vez 
devengada, no se verá afectada en modo alguno 
por la denegación de la licencia solicitada o por 
la  concesión  de  ésta  condicionada  a  la 
modificación  de  las  condiciones  del 
establecimiento,  ni  por  la  renuncia  o 
desistimiento del  solicitante  una  vez  concedida 
la licencia. 

ARTÍCULO 9º. Declaración. 

1.‐ Las personas  interesadas en  la obtención de 
una  licencia  ambiental  o  Actuaciones  de 
Verificación  y  Control  de  Declaraciones 
Responsables  y  Comunicaciones  Previas  en  el 
Ejercicio  de  Actividades  Ambientales, 
Comerciales,  Industriales  y  de  Servicios, 
presentarán  la  oportuna  solicitud  acompañada 
del  contrato  de  arrendamiento  o  título  de 
adquisición  del  local  en  el  que  se  va  a 
desarrollar la misma. 

2.‐  Si  después  de  formulada  la  solicitud  de 
licencia ambiental o Actuaciones de Verificación 
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Ambientals, Comercials, Industrials i de Seveis, 
es variara o ampliara l’activitat a desenvolupar o 
s’alteraren les condicions projectades per a 
l’exercici de la dita activitat, estes modificacions 
s'hauran d’informar a l’Administració Municipal 
als efectes oportuns. 

ARTICLE 10é.- Autoliquidació. 

Els interessats en l’obtenció de la llicència, 
presentaran junt amb la sol·licitud, document 
d’autoliquidació, i pagament del mateix a través 
d’Entitat col·laboradora, segons el model que a 
estos efectes establisca l’Ajuntament. 

ARTICLE 11é.- Infraccions i sancions. 

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 
i següents de la Llei General Tributària. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

La present Ordenança fiscal la redacció 
provisional de la qual ha sigut aprovada per Ple 
de la Corporació en sessió celebrada el dia 29 de 
setembre de 2009, la seua publicació definitiva 
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 301 de 
data 19 de desembre de 2009, entrarà en vigor el 
mateix dia que es publique integra en el 
“Butlletí Oficial” de la província i serà aplicable 
a partir de l’endemà, i romandrà en vigor fins 
que no s’acorde pel Ple de l’Ajuntament la seua 
modificació o derogació expressa.  

y  Control  de  Declaraciones  Responsables  y 
Comunicaciones  Previas  en  el  Ejercicio  de 
Actividades  Ambientales,  Comerciales, 
Industriales y de Servicios, se variase o ampliase 
la  actividad  a  desarrollar  o  se  alterasen  las 
condiciones  proyectadas  para  el  ejercicio  de 
dicha actividad, estas modificaciones habrán de 
ponerse  en  conocimiento  de  la  Administración 
Municipal a los efectos oportunos. 

ARTÍCULO 10º. Autoliquidación. 

Los  interesados  en  la  obtención  de  la  licencia, 
presentarán  junto  a  la  solicitud,  documento  de 
autoliquidación,  y  pago  del  mismo  a  través  de 
Entidad  colaboradora,  según  el  modelo  que  a 
estos efectos establezca el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 11º. Infracciones y sanciones. 

En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de 
infracciones  tributarias,  así  como  de  las 
sanciones  que  a  las  mismas  correspondan  en 
cada,  caso,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  los 
artículos  178  y  siguientes  de  la  Ley  General 
Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

La  presente  Ordenanza  fiscal  cuya  redacción 
provisional  ha  sido  aprobada  por  Pleno  de  la 
Corporación  en  sesión  celebrada  el  día  29  de 
septiembre de 2009, su publicación definitiva en 
el Boletín Oficial de la Provincia nº 301 de fecha 
19  de  diciembre  de  2009,  entrará  en  vigor  el 
mismo  día  de  su  publicación  integra  en  el 
“Boletín  Oficial”  de  la  provincia  y  será  de 
aplicación  a  partir  del  día  siguiente,  y 
permanecerá en vigor hasta tanto no se acuerde 
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queda derogada l’Ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per la concessió de llicència 
d’obertura d’establiments. 

Modificada per Acord del Ple en sessió 
celebrada el 27 de juliol de 2012, i va ser 
publicada definitivament el de B.O.P. de 
València número 231 de 27 de setembre de 
2012. 

 

por el Pleno del Ayuntamiento su modificación o 
derogación expresa.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada  la Ordenanza  fiscal  reguladora 
de  la  tasa  por  la  concesión  de  licencia  de 
apertura de establecimientos. 

Modificada  por  Acuerdo  del  Pleno  en  sesión 
celebrada el 27 de julio de 2012, i fue publicada 
definitivamente el de B.O.P. de València número 
231 de 27 de septiembre de 2012. 

 

 
 


