TAXA PER SERVICIS ADMINISTRATIUS D’INTERVENCIÓ AMBIENTAL
INSTRUCCIONS
Per a omplir els impresos de taxes disponibles en Internet seguisca estos passos:
1. Indique la província on efectuarà el pagament de la taxa.
2. Seleccione la taxa requerida (en el segon full hi ha una llista amb els conceptes de les taxes).
3. Indique a continuació el tipus de tarifa que desitge. En cada imprés només pot pagar un tipus de
tarifa. Per exemple, “Autoritzacions ambientals integrades”.
Si el que vol és pagar per “Autoritzacions ambientals integrades” i per “Autoritzacions d’emissió de
gasos d’efecte d’hivernacle” haurà d’omplir dos impresos independents.
4. En la casella “Unitats a pagar” indique la quantitat de tarifes que vullga pagar. Per exemple, si
ha triat “AAI. Instal·lacions amb llicència ambiental (activitat industrial)”, haurà d’indicar la quantitat
de duplicats que vol fer, ja que la taxa es paga per cada un d’estos. Per defecte, la quantitat que
figura és 1.
5. Clique ara en el botó “Calcular” i figurarà la quantitat que ha d'ingressar.
6. Ara ha d’omplir les seues dades identificatives: nom, NIF, adreça i telèfon. En la “Data de
presentació” pose la data en què preveja fer la tramitació. Si no la sap, deixe la que presenta per
defecte el sistema.
7. Clique ara en el botó “Generar imprés” i apareixerà ja l’imprés confeccionat preparat per a
imprimir. Nota important: cal tindre instal·lat Acrobat Reader 6.0 o superior. Pot obtindre'l des de la
pàgina oficial d’Acrobat.
8. Imprimisca l’imprés clicant en el botó “Imprimir per a obtindre les còpies necessàries”.
PAGAMENT:
9. Una vegada imprés, ja el pot firmar i anar a una oficina bancària per a efectuar el pagament.
10. Les persones que disposen del DNI electrònic o certificat electrònic, sempre que hagen
generat prèviament la taxa per Internet, podran fer el pagament telemàticament. “Pagament
telemàtic genèric”.
11. Una vegada acabat el tràmit en l’oficina bancària, ja pot presentar el document amb la
validació bancària per a fer la tramitació corresponent.
DEVOLUCIÓ DE L’INGRÉS:
La persona declarant podrà sol·licitar de l’Administració la rectificació de la seua declaració si
considera que perjudica d'alguna manera els seus interessos legítims, o bé la restitució de la
quantitat indegudament ingressada si el perjuí ha originat un ingrés indegut sempre que no hagen
transcorregut quatre anys, segons l’article 66 de la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de
desembre.
http://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=1624
NOTA: comprove que en els exemplars figura en l’apartat “Número de liquidació” un codi de
barres i una numeració. Només amb eixa informació els admetran en l’oficina bancària per a
efectuar el pagament. A més, este codi de barres permet que es puga pagar en caixers automàtics
habilitats per a això. Les dades impreses per mitjà de la utilització d’este sistema prevaldran sobre
les alteracions o correccions manuals que s'hi puguen fer; per això, estes no produiran efectes
davant de l’Administració tributària.

TARIFES 2015
a) Autoritzacions ambientals integrades

PREU_EUROS

AAI. Instal·lacions noves o existents amb llicència ambiental (activitat
industrial)
AAI. Instal·lacions noves o existents amb llicència ambiental
(explotació ramadera)
Tramitació de modificació substancial d’AAI (activitat industrial)
Tramitació de modificació substancial d’AAI (explotació ramadera)
Tramitació de modificació no substancial d’AAI (activitat industrial)
Tramitació de modificació no substancial d’AAI (explotació ramadera)
Tramitació de revisió AAI sense modificació d'instal·lació (activitat
industrial)
Tramitació de revisió AAI sense modificació d'instal·lació (explotació
ramadera)

b) Autoritzacions i notificacions d’activitats potencialment
contaminants de l’atmosfera

3.060,3 €
1.530,15 €
1.530,15 €
765,08 €
306,03 €
153,02 €
1.010 €
505 €

PREU_EUROS

Autorització, renovació o modificació substancial d’emissions a
l’atmosfera (GRUPS A/B CAPCA)
Notificació d’emissions a l’atmosfera (GRUP C CAPCA)

c) Autoritzacions d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle

459,05 €
102,01 €

PREU_EUROS

Autorització d'emissió de gasos d'efecte d’hivernacle i aprovació del pla
de seguiment d'emissions
Modificació d'autorització d'emissió de gasos d'efecte d’hivernacle i
aprovació del pla de seguiment d'emissions
Modificació del pla de seguiment d'emissions sense modificació AGEH

d) Inscripcions en el Registre d’Instal·lacions subjectes al Reial
Decret 117/2003

306,03 €
204,02 €
102,01 €

PREU_EUROS

Modificació d'instal·lacions amb emissions de COV no sotmeses a AAI

153,02 €

e) Autoritzacions i comunicacions de producció i gestió de residus PREU_EUROS
Autorització, ampliació o modificació substancial del tractament de
residus no sotmesos a AAI
Canvi de titularitat autoritzacions residus per modif.personalitat juridica
o transmissiò
Autorització d'entitats amb seu social a la Comunitat Valenciana per a
operacions de residus fora d'esta
Comunicació prèvia de l'inici d'activitat de residus - transport de residus
amb caràcter professional
Comunicació prèvia de l'inici d'activitat de residus - arreplega de residus
sense instal·lació associada
Comunicació prèvia de l'inici d'activitat de residus - producció residual
anual >1.000 t

306,03 €
102,01 €
102,01 €
51,01 €
76,51 €
51,01 €

Comunicació prèvia de l'inici d'activitat, producció de residus perillosos,
sanitaris i pneumàtics fora d'ús
Comunicació prèvia de l'inici d'activitat de residus - AGENT
Comunicació prèvia de l'inici d'activitat de residus - NEGOCIANT
Ampliació de terminis d’emmagatzematge de residus en el lloc de
producció
Tramitació d'expedient d'utilització de residus inerts adequats i les
seues renovacions
Comunicació prèvia d'establiment de sistemes de depòsit, devolució i
retorn
Comunicació prèvia de sistemes individuals de gestió de residus
després de l’ús del producte (resp. ampliada)
Autorització i renovació de sistemes col·lectius de gestió de residus
(resp. ampliada productor prod.)

51,01 €
76,51 €
102,01 €
102,01 €
102,01 €
102,01 €
102,01 €
1.020,1 €

