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6.1 COMPENSACIÓ ECONÒMICA DEL CÀNON ECOLÒGIC 
 
Article 1r 
És objecte de la present Ordenança regular amb caràcter general la compensació econòmica que, de 
manera alternativa o subsidiària, arbitra el Pla General d'Ordenació Urbana Municipal (PGOUM) per 
establir l'article 102 el denominat «Cànon ecològic u per cinc». 
El dit cànon tindrà, amb caràcter general, la consideració de prestació patrimonial de caràcter públic. 
 
Article 2n 
La present Ordenança s'aplicarà a tots els supòsits en què s’obligue al compliment del Cànon 
ecològic, d’acord amb la seua qualitat de subjecte de les actuacions urbanístiques a què el PGMOU 
referix la satisfacció d’este, i es decidisca optar per compensar les obligacions a què directament 
obliga el cànon per mitjà del pagament de la quantitat econòmica equivalent que resulte d'aplicar esta 
Ordenança. 
 
Article 3r 
De manera subsidiària, l'Ajuntament podrà aplicar la compensació econòmica regulada en la present 
Ordenança a tots els supòsits d'incompliment, total o parcial, de les obligacions materials derivades 
del Cànon per part dels subjectes obligats a estes. 
  
Article 4t 
La valoració econòmica derivada del «Cànon ecològic» es calcularà multiplicant la quantitat de 0,30 
euros per cada metre quadrat de sostre edificable que corresponga a la parcel·la. 
 
Article 5é 
1. La meritació de les liquidacions derivades de l'aplicació de la present Ordenança s'efectuarà 

d'acord amb el que disposa l'article 102 del PGMOU. 
Als dits efectes, es consideraran meritades les obligacions derivades de les actuacions aïllades en 
sòl urbà, o equivalents, el dia de la presentació de la sol·licitud de la corresponent llicència d'obres. 
En este supòsit, l'obligació de pagament serà la de la data de meritació. 
La meritació de les obligacions derivades de les actuacions integrades, o equivalents, es produirà el 
dia de l'entrada en vigor del corresponent programa, però el seu pagament es realitzarà en dos 
quotes del cinquanta per cent, que s'ingressaran en els terminis següents: la primera quota el dia 
que finalitze el primer any de vigència del programa; la segona, quan es complisca el segon any de 
vigència del programa. 

2. El pagament de les quotes es realitzarà per mitjà d'autoliquidació presentada pels interessats. 
 
Article 6é 
S'aplicarà la via executiva de cobrament per a l'exacció de les liquidacions econòmiques del «Cànon 
ecològic» derivades de l'aplicació de la present Ordenança, tant si s'hagueren meritat directament, 
per opció expressa dels obligats a això, com per la liquidació subsidiària establida per als casos 
d'incompliment. 
 
Disposició final 
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua completa publicació en el BOP i romandrà 
en vigor fins la seua modificació o derogació expresses. 
(Aprovada pel Ple del 4 de novembre de 1999) 
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