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Ordenança número 57 

 
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'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 i 20 al 27 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, l'Ajuntament de La Font d’en Carròs 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 
Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa 
tendent a verificar si els establiments industrials i mercantils reuneixen 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. 
 
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.  
 
Les tarifes d'esta taxa se satisfaran, d'una sola vegada, d'acord amb el següent: 
  

1.- Comunicacions activitats innòcues 150,00€ 
2.- Declaracions responsables ambientals 200,00€ 
3.-Declaracions responsables incloses en Llei d’Espectacles 300,00€ 
4.- Llicencies ambientals 450,00€ 
5.- Autorització ambiental integrada 600,00€ 
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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 
constitueix 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.  
  
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 
Article 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'article 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. 
  
  
  
  

 


