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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL 

SERVICI MUNICIPAL DE TRAMITACIÓ I/O CONCESSIÓ DE L’INSTRUMENT 

D’INTERVENCIÓ AMBIENTAL 

Article 1.- Disposicions generals. 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 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 articles 15 a 19 en relació amb el 20.1.B) 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, l’Ajuntament 

de Riba-roja del Túria s’establix la present Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de 

servicis necessaris per a la tramitació i /o concessió si és el cas, dels Instruments d’Intervenció 

Ambiental de compliment obligatori per a l’exercici d’activitats en el municipi de Riba-roja del 

Túria. 

Article 2: Fet Imposable 

2.1.- Constituïx el fet imposable de la present taxa, la realització d’una activitat tècnica o 

administrativa en règim de dret públic de competència local que es referisca, afecte o beneficie 

de mode particular al subjecte passiu, quan haja sigut motivada directament o indirectament 

pel mateix, en raó a què les seues actuacions o omissions obliguen a l’Administració Municipal a 

realitzar d’ofici activitats o a prestar servicis per raons de seguretat, salubritat, d’abastiment, 

d’orde urbanístic o qualsevol altra, necessàries per a les llicències següents: 

a) Elaboració d’informes de Compatibilitat Urbanística per a l’exercici d’activitats, als que 

es referix la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i 

Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana. 

b) Llicència Ambiental, que fóra exigible per a l’exercici de les activitats incloses en l’annex 

II de la Llei 6/2014 de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats, i d’acord 

amb el que establix el Títol III a l’Esmentada Llei 6/2014. S’inclou en este concepte, 

l’habilitació posterior per a l’exercici de l’activitat i d’acord amb el tràmit establit en 

l’artículo61 de l’Esmentada Llei.  

c) Declaració Responsable Ambiental, que fóra exigible per a l’exercici de les activitats que 

no estiguen sotmeses, atenent a la seua escassa incidència ambiental, ni al règim 

d’autorització ambiental integrada ni al de llicència ambiental, i que no puguen 

considerar-se innòcues per no complir alguna de les condicions establides en l’annex III 

a la Llei 6/2014 de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat 

Valenciana, tot això i d’acord amb el que establix el Títol IV a l’Esmentada Llei 6/2014. 
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d) Comunicació d’Activitats Innòcues, que fóra exigible per a l’exercici de les activitats que 

no tenen incidència ambiental, considerant-se com a tals les que no estiguen sotmeses 

ni al règim d’autorització ambiental integrada ni al de llicència ambiental, havent de 

complir al seu torn totes les condicions establides en l’annex III a la Llei 6/2014 de 

Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana, tot 

això i d’acord amb el que establix el Títol V a l’Esmentada Llei 6/2014. 

e) Llicència d’Obertura, que fóra exigible per a l’exercici de les activitats incloses en el 

Catàleg Annex a la Llei 14/2010 de la Generalitat d’Espectacles Públics, Activitats 

Recreatives i Establiments públics. 

f) Modificació de la llicència a què es referixen els punts anteriors, bé per addició de noves 

activitats complementàries o per modificació de les instal·lacions en què s’emplacen, 

informes de no activitat, etc. 

2.2.- En tot cas, constituiran el fet imposable els actes subjectes a intervenció administrativa 

ambiental, i en particular, els següents: 

a) L’obertura dels establiments comercials, industrials o de prestació de servicis siguen o 

no susceptibles d’afectar la seguretat, a la salut de les persones o al medi ambient. 

b) La modificació substancial de les condicions de l’activitat, i/o de les seues instal·lacions, 

entenent per substancial la definició que per a això es dóna en l’article 46 de la Llei 

6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental 

d’Activitats en la Comunitat Valenciana, així com en la seua Disposició Addicional 

Quinta. 

c) Les modificacions en les llicències que no siguen considerades substancials i d’acord 

amb el que establix el punt anterior (addició d’activitats, canvis de denominació, canvis 

de titularitat, elaboració de certificats complementaris,  etc.). 

d) Qualsevol altre tràmit que poguera derivar-se de l’aplicació de la Llei 6/2014, de 25 de 

juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats o la Llei 

14/2010 de la Generalitat d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments 

públics. 

2.3.- Així mateix, a idèntics efectes, per establiment comercial, industrial o de servicis 

s’entendrà el conjunt d’edificis, edifici, zona d’este, instal·lació o espai obert d’ús industrial, 

comercial, magatzem o de servicis, destinat a ser utilitzat davall una titularitat diferenciada i el 
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projecte de construcció de la qual, habilitació o reforma, així com l’inici de l’activitat prevista, 

siga objecte de control administratiu. 

2.4.- No estan subjectes a les Taxes regulades en esta Ordenança, els tràmits instruïts a 

instàncies d’Associacions o Organitzacions amb fins no lucratius i amb el previ reconeixement 

exprés per part de la Junta de Govern Local o organisme en qui esta delegue. A tals efectes, i 

entre altres, es declaren expressament no subjectes a estes Taxes, les activitats culturals, 

lúdiques, esportives i altres d’anàlogues, que es realitzen per Associacions d’interés públic local, 

com ara Falles, Associació Culturals, Festives, Esportives i Benéfico-asistenciales. 

Article 3: Meritació 

3.1.- La present Taxa es meritarà: 

a) Quan es presente la sol·licitud de l’interessat que inicie l’actuació o expedient. 

b) Amb la incoació de l’oportú expedient, d’ofici per l’Administració, i en este cas naix 

l’obligació del subjecte passiu d’abonar la taxa establida, sense perjuí de la imposició de 

la sanció que corresponga o l’adopció de les mesures necessàries. 

3.2.- Quan per causes imputables a la pròpia Administració Local, l’activitat administrativa no 

es preste o desenvolupe, procedirà la devolució de l’import corresponent. 

3.3.- L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada, de cap manera, per la 

denegació de la llicència 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. 

3.4.- La referida obligació de contribuir s’entén per unitat d’establiment, d’activitat i de titular. 

Article 4: Subjectes passius  

Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es referix l’article 35 

de la Llei General Tributària que sol·liciten, provoquen o en l’interés de les quals redunde la 

tramitació de la llicència, sent titulars de les activitats realitzades en els dits establiments. 

Article 5: Responsables  
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5.1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones 

físiques i jurídiques que es referixen els articles 42 de la Llei General Tributària. 

5.2.- Seran responsables subsidiaris, les persones físiques i jurídiques que es referixen els 

articles 43 de la Llei General Tributària. 

Article 6: Exempcions i bonificacions 

No podran reconéixer-se més exempcions o bonificacions que les expressament previstes en les 

normes amb rang de llei i les derivades de l’aplicació dels tractats internacionals. 

Article 7.- Quota Tributària per als tràmits d’intervenció ambiental: 

7.1.-La quota tributària es determinarà, atenent a l’aplicació de percentatges, o quantitats fixes, 

de la manera següent: 

Sense perjuí del que disposa específicament en els articles següents, els imports a satisfer per 

les corresponents llicències seran els que resulten d’aplicar a la quota inicial, els coeficients de 

qualificació i de situació, d’acord amb el següent: 

Quota Tributària = Quota inicial * Coeficient de qualificació *  Coeficient de situació 

CT =  Ci * Cc  * Cs 

 

La quota tributària és el resultat d’aplicar a la quota inicial assenyalada en l’art. 8, els coeficients 

de qualificació assenyalats en l’art. 9 i els coeficients de situació assenyalats en l’art. 10. És a dir, 

la quota tributària que determinarà el deute tributari a ingressar, serà la resultant de realitzar 

les operacions que s’assenyalen en els articles següents, de manera successiva i acumulant el seu 

producte.  

La referida Quota Tributària tindrà el caràcter de provisional, fins que no siguen comprovats els 

elements determinants del tribut, declarats pel sol·licitant, podent ser objecte de revisió i 

liquidació complementària si és el cas. Tot això i excepte els casos establits en l’article 11. 

7.2.- El que disposa l’apartat anterior no serà aplicable per a determinar la Quota Tributària de 

les taxes que es meriten per les actuacions a què es referix l’art. 12, que es regiran en tot cas i 

sense cap excepció pel que disposa el mateix. 
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7.3.- Per als casos en què, en aplicació del que establix l’article 215.b de la Llei 5/2014, de 25 de 

juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat 

Valenciana, la present Administració verifique, en un mateix procediment, el compliment de la 

normativa urbanística, a més de les condicions ambientals exigibles, es liquidarà 

addicionalment a la taxa per la prestació del servici municipal de tramitació i/o concessió de 

l’instrument d’intervenció ambiental, la corresponent taxa per la verificació del compliment de 

la normativa urbanística; i això sense perjuí de la liquidació de l’ICIO d’acord amb l’ordenança 

fiscal vigent. Este apartat, i d’acord amb l’esmentat article 215.b serà aplicable a les actuacions 

no subjectes a llicència urbanística, sent per tant obres auxiliars o constitutives d’una 

instal•lació subjecta a autorització ambiental integrada o llicència ambiental.  

La referida taxa addicional resultarà d’aplicar el tipus de gravamen: del 1,5 per cent al 

Pressupost d’Execució Material (PEM) del Projecte visat pel Col•legi Oficial, presentat pels 

interessats. Així doncs, correspondrà el referit PEM amb la base imposable de la taxa 

addicional.  

D’esta manera, no formaran part de la base imposable: l’Impost sobre el Valor afegit i la resta 

d’impostos anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics i la resta de prestacions 

patrimonials de caràcter públic local relacionades, si és el cas, amb la construcció, instal•lació o 

obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni 

qualsevol altre concepte que no integre, estrictament, el cost d’execució material. 

En el cas que els preus del PEM siguen inferiors als que a continuació es detallen, la Base 

Imposable es determinarà en funció dels següents mòduls de valoració: 

a) Comerços, oficines, restaurants, hotels i terciaris en general 

< 4 plantes exempt 525 euros/m2 
< 4 plantes mitgeres 475 euros/m2 
4 o més plantes exempt 580 euros/m2 
4 o més plantes mitgeres 530 euros/m2 

 

b) Ús industrial 

Únic 180 euros/m2 

 

Article 8.- Quota inicial 
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8.1.- Constituïx la Quota inicial de la Taxa, segons es determina per a cada cas en els articles 

següents, la superfície de l’establiment. 

a) A tals efectes s’entendrà com a superfície de l’establiment els metres útils assenyalats en 

el Projecte o Memòria Tècnica corresponent. En defecte de determinació en el mateix, 

s’entendrà com a superfície de l’establiment, el total de metres ocupats per l’activitat o 

afectes la mateixa. 

b) Quan la intervenció administrativa ambiental no es referisca a la totalitat de 

l’establiment, s’ajustarà la Base Imposable a la superfície que es veja inclosa en el 

tràmit. En tot cas, l’esmentada superfície deurà de ser clarament definida i englobar a la 

totalitat de la zona afecta per la modificació. S’entendrà com a zona afecta la 

modificació, la totalitat de la superfície que, a juí tècnic municipal, requerisca de 

l’oportuna justificació de mesures correctores. 

c) Quan la intervenció administrativa es produïsca per una ampliació de la superfície de 

l’establiment, s’ajustarà la Base Imposable a la superfície definida per l’ampliació 

gravant una taxa tal com es definix en l’article 7 de la present Ordenança. La zona 

afectada per l’ampliació i que, a juí tècnic municipal, requerisca de l’oportuna 

justificació de mesures correctores, gravarà una taxa complementària tal com es definix 

en l’article 7 de la present Ordenança, aplicant un coeficient de minoració del 50%. 

D’esta manera, el resultat final de la taxa a liquidar per l’interessat serà el resultat de la 

taxa corresponent a la superfície ampliada, més la zona afecta per l’ampliació minorada 

en un 50%. 

d) Quan la intervenció administrativa es produïsca per una reducció de la superfície de 

l’establiment, s’ajustarà la Base Imposable a la zona afectada per la reducció i que, a juí 

tècnic municipal, requerisca de l’oportuna justificació de mesures correctores. Per a 

esta zona es gravarà una taxa tal com es definix en l’article 7 de la present Ordenança, 

aplicant un coeficient de minoració del 50%. 

e) Quan la intervenció administrativa supose una modificació substancial de la llicència, 

però no definisca increment o cap disminució en la superfície de l’establiment 

(ampliació d’usos, addició d’activitats, canvi en processos, canvi substancial en mesures 

correctores exigibles, etc.), s’ajustarà la Base Imposable a la zona afectada per la 

modificació i que, a juí tècnic municipal, requerisca de l’oportuna justificació de 

mesures correctores. Per a esta zona es gravarà una taxa tal com es definix en l’article 7 

de la present Ordenança, aplicant un coeficient de minoració del 50%. 

f) Quan la intervenció administrativa es realitza amb motiu de la llicència d’obertura 

d’una instal·lació esportiva a l’aire lliure, s’ajustarà la Base Imposable a la totalitat de 

les instal·lacions esportives, així com les zones de circulació i accessòries (exceptuant el 
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pàrquing de clients) i aplicant un coeficient de minoració del 80%. Per a les zones 

cobertes de l’establiment no s’aplicarà l’esmentada minoració. 

g) L’aplicació de les minoracions esmentades en els punts anteriors s’assignarà a la Base 

Imposable, per a posteriorment definir l’import de la liquidació i d’acord amb el 

procediment establit en l’article 7. 

8.2.- La quota inicial (Ci) resultarà d’aplicar les següents fórmules d’acord amb la distribució 

per trams de superfícies que s’indica: 

Superficie de fins a 250 m2 S * 0,47  
Superficie de 251 fins a 500 m2 (S-250) * 0,40 + 117,5 
Superficie de 501 fins a 1.500 m2 (S-500) * 0,38 + 217,5 
Superficie de 1.501 fins a 3.000 m2 (S-1.500) * 0,27 + 597,5 
Superficie de 3.001 fins a 6.000 m2 (S-3.000) * 0,22 + 1.002,5 
Superficie de 6.001 fins a 10.000 m2 (S-6.000) * 0,19 + 1.662,5 
Superficie de 10.001 fins a 15.000 m2 (S-10.000) * 0,09 + 2.422,5 
Superficie superior de 15.001 m2 (S-15.000) * 0,06 + 2.872,5 

 

Article 9.- Coeficient de Qualificació 

A la quota inicial calculada conforme l’article anterior, s’aplicarà el següent coeficient de 

qualificació (Cc) en funció del tràmit sol·licitat: 

Llicències Ambientals, i d’acord amb el que establix el Títol III a l’esmentada Llei 
6/2014 (o les seues modificacions substancials). 

3 

Declaració responsable ambiental, i d’acord amb el que establix el Títol IV a 
l’esmentada Llei 6/2014 (o les seues modificacions substancials). 

3 

Comunicació d’Activitats Innòcues, i d’acord amb el que establix el Títol V a 
l’esmentada Llei 6/2014 (o les seues modificacions substancials). 

2 

Llicències d’Obertura, que foren exigibles per a l’exercici de les activitats incloses 
en el Catàleg Annex a la Llei 14/2010 de la Generalitat d’Espectacles Públics, 
Activitats Recreatives i Establiments Públics (o les seues modificacions). 

3 

 

Article 10.- Coeficient de situació: 

Finalment al resultat de les operacions dels arts. 9 i 10, i als efectes de determinar l’import total 

de la taxa, s’aplicarà el coeficient de situació (Cs) responent a la categoria de la zona, 

multiplicant-ho d’acord al quadro següent. 

Zones amb ús global industrial. Zones amb ús global residencial i 
tolerància industrial. Sòl no urbanitzable. 

2 
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Zones amb ús global residencial i sense tolerància industrial 1 

 

Article 11.- Quota mínima: 

11.1.- La Quota Mínima és la que haurà de satisfer-se quan el resultat derivat de les operacions 

contingudes en els articles anteriors siga inferior als imports assenyalats en l’apartat següent. 

11.2.- Els imports mínims, segons el tipus de llicència, queden establits en: 

Llicències Ambientals, i d’acord amb el que establix el Títol III a 
l’esmentada Llei 6/2014 (o les seues modificacions substancials). 

300 € 

Declaració responsable ambiental, i d’acord amb el que establix el 
Títol IV a l’esmentada Llei 6/2014 (o les seues modificacions 
substancials). 

300 € 

Comunicació d’Activitats Innòcues, i d’acord amb el que establix el 
Títol V a l’esmentada Llei 6/2014 (o les seues modificacions 
substancials). 

200 € 

Llicències d’Obertura, que foren exigibles per a l’exercici de les 
activitats incloses en el Catàleg Annex a la Llei 14/2010 de la 
Generalitat d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i 
Establiments Públics (o les seues modificacions). 

300 € 

 

11.3.- Les modificacions a què es referix el present article són les previstes en l’article 2.2.b de la 

present Ordenança. 

Article 12.- Quota Tributària aplicable a altres actuacions: 

12.1.- La quota Tributària que es fixa pels servicis administratius que es deriven de la tramitació 

de Llicències d’Obertura per a instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables i que es 

realitzen d’acord amb el que establix l’article 17 de la Llei 14/2010 de la Generalitat 

d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics queda fixada en la quantia 

fixa de 200 €.  

12.2.- La quota Tributària que es fixa pels servicis administratius que es deriven de l’elaboració 

d’informes de Compatibilitat Urbanística per a l’exercici d’activitats, als que es referix la Llei 

6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats 

queda fixada en la quantia fixa de 30 €.  

12.3.- La quota Tributària que es fixa pels servicis administratius que es deriven de la tramitació 

de modificacions en les llicències que no siguen considerades substancials i d’acord amb el que 



 

 
10

establix l’article 2.2.b de la present Ordenança (addició d’activitats, canvis de denominació així 

com de titularitat en expedients tant en tràmit com conclusos, cessions temporals de llicència, 

elaboració de certificats complementaris etc.), queda fixada en la quantia de 200 € per als 

expedients associats a una activitat subjecta al règim de Comunicació d’Activitats Innòcues i 

300 € per a la resta de casos.  

12.4.- La quota Tributària que es fixa pels servicis administratius que es deriven de la tramitació 

d’informes de no activitat queda fixada en la quantia de 30 €. 

Article 13.- Normes de gestió de les tarifes resultants: 

a) La quota a abonar per cada una de les llicències tramitades serà la que resulte de 

l’aplicació de la tarifa corresponent a cada una d’elles, segons els arts. 8 a 12 d’esta 

ordenança. 

b) La quantitat a abonar, es reduirà en un 50% de la quota que haguera resultat, sempre 

que l’interessat desistisca de la sol·licitud, i esta es formule abans de que es dicte 

l’oportuna resolució o acord, i en qualsevol cas abans de que es produïsca l’acte pel qual 

s’autoritza l’inici de l’exercici de l’activitat. 

c) En els supòsits de caducitat de l’expedient per causes imputables a l’interessat, no 

procedirà reducció ni si és el cas devolució de cap quantitat. 

d) No procedirà reducció o cap devolució en les quotes descrites en els arts. 11 i 12 de la 

present ordenança. En tot cas, l’import resultant de la reducció definit en l’apartat b del 

present article haurà de ser superior o igual a la quota mínima fixada en els articles 11 i 

12. 

Article 14.- Règim de gestió: 

14.1.-Les taxes regulades en la present ordenança s’exigiran en règim d’autoliquidació quan els 

servicis es presten a petició de l’interessat, i per liquidació practicada pel propi Ajuntament en 

el cas que es presten d’ofici. 

Els subjectes passius estan obligats a determinar el deute tributari, per mitjà de declaración-

autoliquidación de caràcter provisional, que es practicarà de manera assistida pel Departament 

de Gestió Tributària de l’Ajuntament, realitzant-se el seu ingrés en l’entitat bancària 

assenyalada a este efecte. 
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El justificant de pagament de l’autoliquidació es presentarà simultàniament amb la sol·licitud o 

comunicació corresponent objecte de gravamen, com a requisit necessari per a iniciar la 

tramitació de l’expedient, sempre que amb la documentació aportada s’adjunte de Projecte o 

documentació Tècnica i/o Pressupost d’Execució Material. 

En els supòsits en què no siga necessària la dita documentació i s’inste per l’interessat que 

siguen els propis tècnics municipals els que determinen en origen el cost real de l’actuació, el 

sol·licitant haurà d’aportar justificant de pagament de l’autoliquidació, en el termini de 10 dies 

naturals a comptar del següent al de la formulació de la sol·licitud o comunicació corresponent. 

Les autoliquidacions que no hagen produït ingrés en les arques municipals, es recaptaran pel 

procediment administratiu de constrenyiment, amb els recàrrecs i interessos corresponents, 

sense perjuí que el dit ingrés és requisit indispensable per a la tramitació de l’oportú expedient. 

La via executiva de constrenyiment, de les declaracions per autoliquidació de les taxes regulades 

en esta ordenança, s’inicia:  

a) Per als supòsits en què amb la documentació aportada s’adjunte de Projecte o 

documentació Tècnica i /o Pressupost d’Execució Material, al desé dia hàbil següent, a 

comptar de la sol·licitud o comunicació corresponent, llevat que prèviament a això 

s’haja formulat per l’interessat l’autoliquidació corresponent, i en este cas es computara 

des de la formulació d’esta. 

b) En els supòsits en què no siga necessària Projecte o documentació Tècnica i/o 

Pressupost d’Execució Material, al desé dia hàbil al de la formulació de la sol·licitud o 

comunicació corresponent. 

Als efectes assenyalats en els apartats anteriors es computen dies naturals, si bé el fi del termini 

haurà de recaure en dia hàbil que no siga dissabte. 

El Departament d’Activitats, controlarà l’exactitud de les quotes aplicades en l’autoliquidació 

respecte a les que figuren en les tarifes vigents, donant compte a Departament de Gestió 

Tributària Municipal, als efectes de l’inici de l’expedient de comprovació i Liquidació definitiva, 

si és procedent. 

Si la Liquidació definitiva donara lloc a un ingrés, este haurà de realitzar-se en els terminis a 

què es referix la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació, segons la data en 

què es notifique liquidació corresponent. 
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Si la Liquidació definitiva donara lloc a una devolució, es notificarà a l’interessat, seguint-se el 

procediment per a devolució d’ingressos indeguts regulat en la Llei General Tributària i la seua 

normativa de desplegament. 

Finalitzat el termini d’ingrés voluntari de les liquidacions practicades d’acord amb allò que s’ha 

establit d’este article, sense que s’haja efectuat el pagament, s’iniciarà el procediment executiu 

de constrenyiment. 

14.2.- Si després de formulada la sol·licitud o comunicació corresponent, es modificara o 

ampliara el projecte o actuació, haurà d’informar de l’Administració Municipal, acompanyant el 

nou pressupost i, si és el cas, dels plans i memòries de la modificació o ampliació, procedint a 

realitzar si és procedent una liquidació complementària. 

14.3.- Revisió de les autoliquidacions i liquidacions derivades de la present Ordenança: 

Les autoliquidacions de les Taxes regulades en la present ordenança, podran revisar-se d’ofici o 

a instància de l’interessat. 

a) Quan es revisen d’ofici, donaran lloc a liquidacions definitives, que es notificaran a 

l’interessat, podent-se interposar contra les mateixes, únicament el recurs de reposició 

que es regula en l’art. 14.2 RD 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei d’Hisendes Locals. 

Contra la resolució que desestime el recurs de reposició, únicament cabra interposar recurs 

contenciós-administratiu en la forma i terminis establits en la Llei de la Jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

b) Quan les autoliquidacions es revisen a instància del propi interessat, estes se subjecten 

al que disposen els arts 126 i següents del RD 1065/2007 de 27 de juliol, que 

desenvolupa la Llei general tributària. 

La sol·licitud de rectificació només podrà fer-se una vegada presentada la corresponent 

autoliquidació i abans de que l’Administració tributària haja practicat la Liquidació definitiva o, 

si no n’hi ha, abans de que haja prescrit el dret de l’Administració tributària per a determinar el 

deute tributari per mitjà de la liquidació o el dret a sol·licitar la devolució corresponent. 

Contra la resolució que desestime la sol·licitud de rectificació d’una autoliquidació, únicament 

cabra interposar el recurs de reposició que es regula en l’art. 14.2 RD 2/2004 de 5 de març pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
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Contra la resolució que desestime el recurs de reposició, únicament cabra interposar recurs 

contenciós-administratiu en la forma i terminis establits en la Llei de la Jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

Article 15.- Comprovació.  

Els subjectes passius podran instar a l’administració municipal la seua conformitat amb 

l’autoliquidació practicada o la seua rectificació i restitució, si és el cas, de l’indegudament 

ingressat abans d’haver practicat aquella l’oportuna Liquidació definitiva o, si no n’hi ha, abans 

d’haver prescrit tant el dret de l’Administració per a determinar el deute tributari per mitjà de 

l’oportuna liquidació, com el dret a la devolució de l’ingrés indegut. 

Transcorreguts tres mesos des de la presentació de la seua sol·licitud sense que l’Administració 

tributària notifique la seua decisió, l’obligat tributari podrà esperar la resolució expressa de la 

seua petició o, sense necessitat de denunciar la mora, considerar desestimada aquella, a l’efecte 

de deduir, enfront d’esta resolució presumpta, recurs de reposició. 

Article 16.- Convenis de col·laboració. 

L’Administració municipal podrà establir convenis de col·laboració amb entitat, institucions i 

organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, a fi de simplificar el 

compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de 

liquidació o recaptació. 

Article 17.- Tramitació i efectes. 

Les persones interessades en l’obtenció de la corresponent llicència presentaran en el Registre 

General de l’Ajuntament, Àrea d’Activitats, l’oportuna sol·licitud per mitjà d’imprés normalitzat, 

amb especificació de l’activitat o activitats a desenrotllar en el local, acompanyant la 

documentació a este efecte. 

Article 18.- Infraccions i Sancions. 

18.1.- La inspecció i recaptació d’esta taxa es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei 

General Tributària i en les altres disposicions dictades per al seu desplegament. 

18.2.- En tot el que es referix a la qualificació de les infraccions tributàries com a la 

determinació de les sancions que per les mateixes corresponguen en cada cas, s’aplicarà el 
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Règim regulat en la Llei General Tributària i en les Disposicions que la complementen i 

desenrotllen. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

La present Ordenança Fiscal deroga a l’anterior en tots els seus termes. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança Fiscal i, entraran en vigor en el moment de la seua publicació íntegra en 

el Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


