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AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA LLICÈNCIA AMBIENTAL,
COMUNICACIÓ AMBIENTAL I DECLARACIÓ RESPONSABLE

FONAMENT I NATURALESA
Article 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'articule
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i de conformitat
amb el que disposen els artícles 15 a 19 i 20 al 27 del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, l'Ajuntament d'Onda acorda modificar l'aplicació de la taxa per llicències
ambientals, comunicacions ambientals i declaracions responsables que es regirà per la
present Ordenança fiscal.
FET IMPOSABLE
Article 2
Constitueïx 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 exigides
per la normativa vigent per al seu funcionament normal, com a pressupost necessari i previ
per a l'atorgament per l'Ajuntament de la llicència ambiental o acceptació de la comunicació
ambiental així com la realització de l'activitat administrativa de control en els supòsits en què
l'exigència de llicència o autorització fora substituïda per la presentació de declaració
responsable.
A este efecte, estaran subjectes a esta taxa:
a) La instal·lació, per primera vegada, de l'establiment per a donar començament l'activitat.
b) El trasllat de l'activitat.
c) La modificació tant substancial com no substancial de l'activitat exercida, en l'establiment.
d) El canvi de titularitat de l'activitat.
S'entendrà per establiment industrial o mercantil tota edificació habitable, estiga o no oberta
al públic, que no es destine exclusivament a vivenda i que:
a) Es dedique a l'exercici d'alguna activitat empresarial fabril, artesana, de la construcció
comercial i de serveis.
b) Encara, sense desenrotllar-se aquelles activitats servisquen d'auxili o complement per a
les mateixes, o tinguen relació amb elles de manera que els proporcionen beneficis o
aprofitaments, com, per exemple, seus socials, agències, delegacions o sucursals d’entitats
jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos i estudis.
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SUBJECTES PASSIUS
Article 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a les quals
es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, titulars de l'activitat que es pretén
desenvolupar o, si és el cas, que es desenvolupe en qualsevol establiment industrial o
mercantil.
RESPONSABLES
Article 4
a) Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en
la Llei general tributària.
b) La responsabilitat s'exigirà, en tot cas, en els termes i d'acord amb el procediment previst
en la Llei general tributària.
BASE IMPOSABLE I TARIFES
Article 5
La base imposable de la taxa està constituïda per la quota de tarifa, que als efectes de
l'impost sobre activitats econòmiques tinga assignada la corresponent activitat segons
l'epígraf en què esta es trobe classificada.
Les tarifes d'esta taxa se satisfaran, d'una sola vegada, d'acord amb el següent:
Primera instal·lació activitat
CLASSE D'ACTIVITAT

QUOTA TRIBUTÀRIA

QUOTA
MINIMA

Comunicacions Ambientals

150% sobre la base
imposable

120,00 €

Llicències Ambientals

200% sobre la base
imposable

180,00 €

Declaracions responsables

175% sobre la base
imposable

150,00 €

Bars musicals, pubs, sales de festa, discoteques 400% sobre la base
i disc-bars
imposable

540,00 €

En cas d'obertura d'establiments, en els carrers baix indicades, integrants del nucli antic,
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s'aplicarà un coeficient del 0,10 sobre la base imposable, és a dir la quota tarifa:
Portal de València
Burriana
Aiguamoll
Santa Magdalena
Plaça Sinagoga
Mare de Déu dels Angeles
Plaça Sant Cristòfol
Plaça de l’Església
Ramón María
Callizo la Cruz
Santa Isabel
Mare de Déu del Rosario
Montesa
Plaça de Santo Domingo
Plaça del Rei El senyor Jaume
Plaça Sant Roc
La Safona
Santa Anna
Mare de Déu del Pilar
Plaça de l’Almodí
Santíssim Salvador
Sant Camil
Mare de Déu de l’Esperanza
Mare de Déu d’Agost
Ceramista Peiró
Santa Bárbara
Sant Joan
Santa Rosa
Mare de Déu de la Mercé
Plaça de la Morera
Perdiu
Sant Pere
La llum
Sant Vicent
Moreria
Plaça Raval de Sant Josep
Plaça El Pla
Sant Miquel
Trasllat activitat
En els trasllats d'activitat s'aplicaran les mateixes tarifes que, en la de primera instal·lació
d'activitat.
Modificació substancial de l'activitat
En els casos de modificació substancial de l'activitat, es tributarà aplicant les tarifes, abans
indicades, de primera instal·lació d'activitat, la base imposable de les quals serà la quota de
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tarifa dels elements tributaris ampliats.
Quan la modificació no siga substancial, donada la similitud de la seua tramitació amb el
canvi de titularitat de l'activitat, tindrà una quota de 120,00 €.
Canvi de titularitat de l'activitat
En els supòsits de canvi de titularitat, que requerisquen una nova actuació dels serveis
municipals, es tributarà una quota de 120,00 €.
La quota tributària es determinarà d'acord amb l'Ordenança fiscal vigent, en la data de la
resolució, per la qual s'atorgue la llicència, siga quina siga la data de la de sol·licitud.
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 6
No es concedirà exempció ni cap bonificació, en l'exacció de la taxa.
RÈDIT
Article 7
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir, quan s'inicie l'activitat municipal que
constitueïx el fet imposable. A estos efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data de
presentació de la sol·licitud de llicència ambiental, comunicació prèvia o declaració
responsable.
AUTOLIQUIDACIÓ I INGRÉS
Article 8
Els subjectes passius, simultàniament a la petició de la llicència ambiental o presentació de
la comunicació ambiental o declaració responsable presentaran els elements tributaris
necessaris per a la pràctica de l'autoliquidació procedent, d'acord amb el que preveu esta
Ordenança fiscal.
El pagament de la dita taxa s'efectuarà en les entitats col·laboradores, que a este efecte
designe la Tresoreria Municipal.
Fins que no recaiga acord municipal, sobre la concessió de la llicència, els interessats
podran desistir o renunciar expressament d’esta, i s'aplicaran les quotes mínimes, és a dir,
120,00 €, 150,00 €, 180,00 € o 540,00 €, segons classe d'activitat, indicades en les tarifes.
En cap cas, una vegada concedida la llicència o el títol habilitant corresponent, donarà dret a
la devolució de la taxa meritada
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INFRACCIONS I SANCIONS
Article 9
En tot allò que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions
que a les mateixes corresponguen, en cada cas, caldrà ajustar-se a allò que disposa la Llei
general tributària.
NORMES COMPLEMENTÀRIES
Articule 10
En allò no previst en la present Ordenança fiscal i que faça referència a la seua aplicació,
gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'esta taxa, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei
general tributària, altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com a les disposicions
dictades per al seu desenvolupament i la resta de legislació vigent de caràcter local general
que se li aplique segons l'articule 12 del Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text refós de la llei de les hisendes locals o qualsevol norma reglamentària
que puga ser aplicada.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Els preceptes d'aquesta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reproduïsquen
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desplegament i aquells en què es facen
remissions a preceptes d'aquesta s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts en el moment en què es produïsca la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris.
ENTRADA EN VIGOR
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació al Butlletí
Oficial de la província i s'aplicarà a partir d'aquest moment, i romandrà en vigor fins a la seua
modificació o derogació.

L'alcalde

Salvador Aguilella Ramos
Onda, 25 de juny de 2013
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