Vista la intenció de proposar al Ple, previs els tràmits legals adients, la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la intervenció administrativa en activitats
econòmiques exercides en establiments públics o instal·lacions, en el sentit que després
es dirà.
Vist el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú.
Vist l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local.
RESOLUCIÓ
PRIMER: Publicar en el portal web de l’Ajuntament, així com també en el tauler
d’anuncis de la seu electrònica, el text de la proposta de modificació de l’ordenança a fi
de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals
puguen fer-se per altres persones o entitats.
SEGON: Les persones o entitats interessades, dins del termini de vint dies contats des del
següent al de la publicació, podran fer les aportacions que estimen convenients.
TERCER: Per a facilitar la participació la remissió d’aportacions es podrà fer mitjançant
correu electrònic a la següent direcció: gestion.tributaria@aytosagunto.es, assenyalant
a l’assumpte del correu “PARTICIPACIÓ CIUTADANA ORDENANÇA FISCAL
TAXA ACTIVITATS”.
Si els interessats ho prefereixen també podran participar per escrit presentat als registres
físics de l’Ajuntament (Camí reial, 65, planta baixa; i Plaça del Sol s/n, planta baixa) o al
registre electrònic:
https://sagunt.sedipualba.es – Catálogo de trámites – Servicios relacionados con
ciudadanos – Registro Electrónico / Presentación instancia general.
Assenyalant en “descripción breve” de l’apartat “contenido de la instancia”
“PARTICIPACIÓ CIUTADANA ORDENANÇA FISCAL TAXA ACTIVITATS”

Proposta de modificació
[En castellano a partir de la página 5]

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS
ECONÒMIQUES EXERCIDES EN ESTABLIMENTS
PÚBLICS O INSTAL·LACIONS.
Es modifica l’article 2, que queda amb la següent redacció:
Article 2. Fet imposable.
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tècnica i administrativa,
tendent a verificar si les instal·lacions o activitats susceptibles d'afectar la seguretat, a la
salut de les persones o al medi ambient, compleixen la normativa que els és aplicable.

Aquesta activitat municipal pot originar-se com a conseqüència de la comunicació prèvia
i declaració responsable del subjecte passiu, sotmesa a control posterior, o de la sol·licitud
de llicència, segons el supòsit d'intervenció al fet que l'obertura siga sotmesa.
2.- A manera d'enumeració, estan dins del fet imposable les següents actuacions:
a) De conformitat amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana.
i. Declaració responsable ambiental.
ii. Comunicació d'activitat innòcua.
iii. Llicència ambiental.
iv. Modificació substancial de la llicència d'activitat.
v. Certificat de conformitat amb l'obertura.
b) De conformitat amb la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana.
i. Llicències d'obertura mitjançant declaració responsable.
ii. Llicències d'obertura mitjançant autorització.
iii. Llicències d'obertura per a instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables (circs i
carpes).
c) De conformitat amb la Llei 12/2012, de 26 de desembre.
i. Declaració responsable o comunicació prèvia.
3. també constitueixen fet imposable de la taxa les actuacions d'informació urbanística.
En aquests supòsits, i en tractar-se d'activitats administratives que poden integrar-se dins
de les llicències, no estaran subjectes quan s'integren dins d'una llicència ambiental: en
cas contrari, la quota que s'haja pagat es deduirà posteriorment de la que corresponga a la
llicència d'obres o ambiental si després se sol·licitara.

Redacció actual
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tècnica i
administrativa, tendent a verificar si les instal·lacions o activitats susceptibles
d'afectar la seguretat, a la salut de les persones o al medi ambient, compleixen la
normativa que els és aplicable.
Aquesta activitat municipal pot originar-se com a conseqüència de la comunicació
prèvia i declaració responsable del subjecte passiu, sotmesa a control posterior, o de
la sol·licitud de llicència, segons el supòsit d'intervenció al fet que l'obertura siga
sotmesa.
2.- A manera d'enumeració, estan dins del fet imposable les següents actuacions:
a) De conformitat amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana.
i. Declaració responsable ambiental.
ii. Comunicació d'activitat innòcua.
iii. Llicència ambiental.
iv. Modificació substancial de la llicència d'activitat.
v. Certificat de conformitat amb l'obertura.
b) De conformitat amb la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat
Valenciana.
i. Llicències d'obertura mitjançant declaració responsable.

ii. Llicències d'obertura mitjançant autorització.
iii. Llicències d'obertura per a instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables
(circs i carpes).
c) De conformitat amb la Llei 12/2012, de 26 de desembre.
i. Declaració responsable o comunicació prèvia.
3. també constitueixen fet imposable de la taxa les actuacions d'informació
urbanística.
En aquests supòsits, i en tractar-se d'activitats administratives que poden integrar-se
dins de les llicències, no estaran subjectes quan s'integren dins d'una llicència
ambiental: en cas contrari, la quota que s'haja pagat es deduirà posteriorment de la
que corresponga a la llicència d'obres o ambiental si després se sol·licitara.

Es modifica l’article 5, que queda amb la següent redacció:
Article 5. QUOTA TRIBUTÀRIA.
1.- La quota tributària consistirà en un quantia fixa per cadascuna de les actuacions que
suposen fet imposable de la taxa, d'acord amb la següent taula:

Epígrafs
(1) De conformitat amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat Valenciana.
Declaració responsable ambiental i comunicació d'activitat
innòcua.
Llicència ambiental.
Informe urbanístic de la llei 6/14.
(2) De conformitat amb la Llei 14/2010, de 3 de desembre,
de la Generalitat Valenciana.
Procediment mitjançant declaració responsable.

Quota

100,00 €
700,00 €
60,00 €

100,00 €
700,00 €

Procediment mitjançant autorització.
Llicències per a instal·lacions eventuals, portàtils o
desmuntables (circs i carpes)
(3) De conformitat amb la Llei 12/2012, de 26 de
desembre.
Declaració responsable o comunicació prèvia.

100,00 €

60,00 €

2.- La quota resultant d'aplicar la tarifa anterior es corregirà, en funció de la superfície del
local, d'acord amb els següents coeficients:
Factor corrector
superfície del local (m2)
Fins 50 m2
Des de 51 fins 120 m2
Des de 121 fins 500 m2
Des de 501 fins 1.000 m2
Més de 1.000 m2

Coeficient
0,7
1
1,5
3
4

3.- En els supòsits de canvis de titularitat, l'import de la quota corresponent es reduirà el
50 per 100.
4.- Així mateix, quan es tracte de modificacions:
a) Les no substancials tributaran el 20 per 100 de la quota que corresponga.
b) Les substancials tributaran el 50 per 100 de la quota que corresponga.
Redacció actual
Article 5. QUOTA TRIBUTÀRIA.
1.- La quota tributària consistirà en un quantia fixa per cadascuna de les actuacions
que suposen fet imposable de la taxa, d'acord amb la següent taula:
Epígrafs

Quota

(1) De conformitat amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat Valenciana.
Declaració responsable ambiental i comunicació d'activitat
innòcua.

100,00 €
700,00 €

Llicència ambiental.
Certificat de conformitat amb l’obertura.

60,00 €

(2) De conformitat amb la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de
la Generalitat Valenciana.
Llicència d’obertura mitjançant declaració responsable
(informe favorable OCA).

100,00 €

Llicència d’obertura mitjançant autorització.

700,00 €

Llicències per a instal·lacions eventuals, portàtils o
desmuntables (circs i carpes)

100,00 €

(3) De conformitat amb la Llei 12/2012, de 26 de desembre.
Declaració responsable o comunicació prèvia.

60,00 €

La quota resultant d'aplicar la tarifa anterior es corregirà, en funció de la
superfície del local, d'acord amb els següents coeficients:
Factor corrector
superfície del local (m2)
Fins 50 m2
Des de 51 fins 120 m2
Des de 121 fins 500 m2
Des de 501 fins 1.000 m2
Més de 1.000 m2

Coeficient
0,7
1
1,5
3
4

En els supòsits de canvis de titularitat de llicència ambiental o d’obertura, l'import
de la quota corresponent es reduirà el 50 per 100.
Així mateix, quan es tracte de modificacions de llicència:
a) Les no substancials tributaran el 20 per 100 de la quota que corresponga.
b) Les substancials tributaran el 50 per 100 de la quota que corresponga.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN
ACTIVIDADES ECONOMICAS EJERCIDAS EN
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS O INSTALACIONES.
Se modifica el artículo 2, que queda con la siguiente redacción:
Artículo 2. Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y
administrativa, tendente a verificar si las instalaciones o actividades susceptibles de
afectar a la seguridad, a la salud de las personas o al medio ambiente, cumplen la
normativa que les es aplicable.
La dicha actividad municipal puede originarse como consecuencia de la comunicación
previa y declaración responsable del sujeto pasivo, sometida a control posterior, o de la
solicitud de licencia, según el supuesto de intervención a que la apertura sea sometida.
2.- A manera de enumeración, están dentro del hecho imponible las siguientes
actuaciones:
a) De conformidad con la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana.
i. Declaración responsable ambiental.
ii. Comunicación de actividad inocua.
iii. Licencia ambiental.
iv. Modificación sustancial de la licencia de actividad.
v. Certificado de conformidad con la apertura.
b) De conformidad con la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana.
i. Licencias de apertura mediante declaración responsable.
ii. Licencias de apertura mediante autorización.
iii. Licencias de apertura para instalaciones eventuales, portátiles o desmontables (circos
y carpas).
c) De conformidad con la Ley 12/2012, de 26 de diciembre.
i. Declaración responsable o comunicación previa.
3. también constituyen hecho imponible de la tasa las actuaciones de información
urbanística.
En estos supuestos, y al tratarse de actividades administrativas que pueden integrarse
dentro de las licencias, no estarán sujetas cuando se integren dentro de una licencia
ambiental: en caso contrario, la cuota que se haya pagado se deducirá posteriormente de
la que corresponda a la licencia de obras o ambiental si después se solicitase.

Redacción actual

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y
administrativa, tendente a verificar si las instalaciones o actividades susceptibles de
afectar a la seguridad, a la salud de las personas o al medio ambiente, cumplen la
normativa que les es aplicable.
Dicha actividad municipal puede originarse como consecuencia de la comunicación
previa y declaración responsable del sujeto pasivo, sometida a control posterior, o
de la solicitud de licencia, según el supuesto de intervención a que la apertura sea
sometida.
2.- A manera de enumeración, constituyen hecho imponible las siguientes
actuaciones:
a) De conformidad con la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana.
i. Declaración responsable ambiental.
ii. Comunicación de actividad inocua.
iii. Licencia ambiental.
iv. Modificación sustancial de la licencia de actividad.
v. Certificado de conformidad con la apertura.
b) De conformidad con la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat
Valenciana.
i. Licencias de apertura mediante declaración responsable.
ii. Licencias de apertura mediante autorización.
iii. Licencias de apertura para instalaciones eventuales, portátiles o
desmontables (circos y carpas).
c) De conformidad con la Ley 12/2012, de 26 de diciembre.
i. Declaración responsable o comunicación previa.
3. también constituyen hecho imponible de la tasa las actuaciones de
información urbanística.
En estos supuestos, y al tratarse de actividades administrativas que pueden
integrarse dentro de las licencias, no estarán sujetas cuando se integren dentro
de una licencia ambiental: en caso contrario, la cuota que se haya pagado se
deducirá posteriormente de la que corresponda a la licencia de obras o
ambiental si después se solicitase.

Se modifica el artículo 5, que queda con la siguiente redacción:
Artículo 5. CUOTA TRIBUTARIA.
1.- La cuota tributaria consistirá en una cuantía fija por cada una de las actuaciones que
suponen hecho imponible de la tasa, de acuerdo con la siguiente tabla:
Epígrafes
(1) De conformidad con la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat Valenciana.
Declaración responsable ambiental y comunicación de
actividad inocua.
Licencia ambiental y modificación sustancial de la licencia de
actividad.
Informe urbanístico de la Ley 6/14.
(2) De conformidad con la Ley 14/2010, de 3 de diciembre,
de la Generalitat Valenciana
Procedimiento mediante declaración responsable.
Procedimiento mediante autorización
Licencias para instalaciones eventuales, portátiles o
desmontables (circos y carpas)

Cuota

100,00 €
700,00 €
60,00 €

100,00 €
700,00 €
100,00 €

(3) De conformidad con la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre.
Declaración responsable o comunicación previa.

60,00 €

2.- La cuota resultante de aplicar la tarifa anterior se corregirá, en función de la superficie
del local, de acuerdo con los siguientes coeficientes:
Factor corrector
superficie del local (m2)
Hasta 50 m2
Desde 51 hasta 120 m2
Desde 121 hasta 500 m2
Desde 501 hasta 1.000 m2
Más de 1.000 m2

Coeficiente
0,7
1
1,5
3
4

3.- En los supuestos de cambios de titularidad, el importe de la cuota correspondiente se
reducirá el 50 por 100.
4.- Asimismo, cuando se trate de modificaciones:
a) Las no sustanciales tributarán el 20 por 100 de la cuota que corresponda.
b) Las sustanciales tributarán el 50 por 100 de la cuota que corresponda.
Redacción actual
Artículo 5. CUOTA TRIBUTARIA.
1.- La cuota tributaria consistirá en una cuantía fija por cada una de las actuaciones que
suponen hecho imponible de la tasa, de acuerdo con la siguiente tabla:
Epígrafes

Cuota

(1) De conformidad con la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat Valenciana.
Declaración responsable ambiental y comunicación de actividad
inocua.
Licencia ambiental y modificación sustancial de la licencia de
actividad.

100,00 €
700,00 €
60,00 €

Certificado de conformidad con la apertura.
(2) De conformidad con la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana
Licencias de apertura mediante declaración responsable (informe
favorable OCA)

100,00 €

Licencias de apertura mediante autorización

700,00 €

Licencias para instalaciones eventuales, portátiles o desmontables
(circos y carpas)

100,00 €

(3) De conformidad con la Ley 12/2012, de 26 de diciembre.
60,00 €

Declaración responsable o comunicación previa.

La cuota resultante de aplicar la tarifa anterior se corregirá, en función de la superficie del
local, de acuerdo con los siguientes coeficientes:
Factor corrector superficie del
local (m2)
Hasta 50 m2

Coeficiente
0,7

Desde 51 hasta 120 m2
Desde 121 hasta 500 m2
Desde 501 hasta 1.000 m2
Más de 1.000 m2

1
1,5
3
4

En los supuestos de cambios de titularidad de licencia ambiental o de apertura, el importe de
la cuota correspondiente se reducirá el 50 por 100.
Asimismo, cuando se trate de modificaciones de licencia:
a) Las no sustanciales tributarán el 20 por 100 de la cuota que corresponda.
b) Las sustanciales tributarán el 50 por 100 de la cuota que corresponda.

