AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES
OT01 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la tramitació
d'expedients de llicència ambiental i comunicació ambiental

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVICI DE TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS
D'ACTIVITATS SOTMESES A INSTRUMENTS D'INTERVENCIÓ
AMBIENTAL I D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS PÚBLICS
Fonaments i objecte
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 (TRLRHL), l’Ajuntament de Chilches/Xilxes acorda
modificar l’aplicació de la taxa per llicències ambientals, declaracions
responsables ambientals, comunicacions d'activitats innòcues i obertura
per mitjà de declaracions responsables i autoritzacions que es regirà per la
present Ordenança fiscal.

Fet imposable
Article 2. Constituïx el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant
tècnica com administrativa, tendent a verificar si els establiments
industrials i mercantils reunixen 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, acceptació
de la declaració responsable ambiental o de la comunicació d'activitats
innòcues a què es referix la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat
Valenciana, així com de l'autorització i declaracions responsables a què es
referix la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana,
d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments públics. A este
efecte, estaran subjectes a esta taxa:
1. La instal·lació, per primera vegada, de l'establiment per a donar
començament l'activitat.
2. El trasllat de l'activitat.
3. La modificació substancial i no substancial de l'activitat exercida, en
l'establiment.
4. El canvi de titularitat de l'activitat.
5. Instal·lació d'aireig, refrigeració i calefacció per aire calent, depòsits
de GLP i la resta d'instal·lacions a què es referix l'Art. 14 del
Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.
6. La modificació d'ofici de l'instrument d'intervenció.
7. Instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables a les que es referix
la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana,
d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments públics.
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S'entendrà per establiment industrial o mercantil tota edificació habitable,
estiga o no oberta al públic, que no es destine exclusivament a vivenda i
que:
a)

Es dedique a l'exercici d'alguna activitat empresarial fabril, artesana,
de la construcció comercial i de servicis.

b)

Encara, sense desenrotllar-se aquelles activitats servisquen d'auxili o
complement per a les mateixes, o tinguen relació amb elles de
manera que els proporcionen beneficis o aprofitaments, com, per
exemple, seus socials, agències, delegacions o sucursals d'entitats
jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos i estudis.

Subjectes passius
Article 3. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es referix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, titulars de l’activitat que es pretén desenrotllar o, si és el cas,
que es desenrotlle 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.

Devengo

Article 6. La referida obligació de contribuir s’entén per unitat de local,
d’activitat o instal·lació i de titular.
Article 7.
1. La quota tributària de la present taxa s'integra per dos conceptes,
quota fixa i quota variable, distingint-se per a la seua quantificació
entre:
◦

Activitats subjectes a llicència ambiental, incloses en les
Categories de l'1 al 12 del Annex II de la Llei 6/2014, de 25 de
juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control
Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.

◦

Activitats subjectes a llicència ambiental, incloses en la resta
de Categories del Annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de
la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental
d'Activitats a la Comunitat Valenciana, activitats subjectes a
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Article 5. L’obligació de contribuir naix amb la tramitació de l’expedient
administratiu, tant si s’inicia a instància de part, i en este cas el devengo
de la taxa es produïx a la presentació de la sol·licitud, sent el sistema
d’ingrés en este cas l’autoliquidació, com si l’expedient s’inicia d’ofici, i en
este cas el devengo es produïx en el moment en què l’Administració inicie
les actuacions de comprovació, practicant-se la consegüent liquidació per
ingrés directe, sempre anterior a la concessió de la llicència corresponent.
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declaració responsable ambiental o obertura d'establiments
públics i celebració d'espectacles públics i activitats
recreatives subjectes a declaració responsable o autorització
administrativa.
◦

Activitats subjectes a Comunicació d'Activitats Innòcues.

2. La quota tributària per a les activitats subjectes a COMUNICACIÓ
D'ACTIVITATS INNÒCUES serà el resultat de la suma dels dos
conceptes següents:
1. Quota fixa: 406,35 €
2. Quota variable: integrada per la valoració de l'element superfície
del local destinat a l'activitat, expressat en metres quadrats,
prenent-se com a superfície afecta la total coberta.
Este element superfície es quantificarà en funció de l'escala
següent:
De 0 a 500 m2..................................................................0,69 €
De 501 a 3000 m2............................................................0,57 €
De 3001 a 10.000 m2.......................................................0,43 €
Més de 10.000 m2............................................................0,31 €
3. La quota tributària per a les activitats subjectes a LLICÈNCIA
AMBIENTAL, incloses en les Categories de l'1 al 12 del Annex II de la
Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i
Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana., serà el
resultat de la suma dels dos conceptes següents:
1. Quota fixa: 812,77 €
2.1.
Nombre d'obrers: Es considera com a tal el que
constituïsca la plantilla de professionals d'ofici, especialistes i
peons afectes directament la producció objecte de l'empresa.
No integrant-se directius ni personal administratiu.
2.2.
Potència instal·lada: Es considera potència instal·lada
tributable la resultant de la suma de les potències nominals
dels elements energètics afectes l'equip industrial, de
naturalesa elèctrica o mecànica.
2.3.
Superfície: element superfície del local destinat a
l'activitat, expressat en metres quadrats, prenent com a
superfície afecta la total coberta.
Quantificació d'elements:
a) Nombre d'obrers: per cada obrer:................................8,09 €
b) Potència instal·lada: per cada KW..............................10,82 €
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2. Quota variable: integrada pels elements següents:
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c) Element superfície: calculat en funció de l'escala següent:
De 0 a 500 m2.......................................................................0,69 €
De 501 a 3000 m2.................................................................0,57 €
De 3001 a 10.000 m2............................................................0,43 €
Més de 10.000 m2.................................................................0,31 €
4. La quota tributària per a les activitats subjectes a LLICÈNCIA
AMBIENTAL, incloses en la resta de Categories del Annex II de la Llei
6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i
Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, activitats
subjectes a DECLARACIÓ RESPONABLE AMBIENTAL o
obertura
d'establiments públics i celebració d'espectacles públics i activitats
recreatives subjectes a DECLARACIÓ RESPONSABLE o AUTORITZACIÓ
ADMINISTRATIVA, serà el resultat de la suma dels dos conceptes
següents:
1. Quota fixa: 609,55 €
2. Quota variable: integrada per la valoració de l'element superfície
del local destinat a l'activitat, expressat en metres quadrats,
prenent-se com a superfície afecta la total coberta.
Este element superfície es quantificarà en funció de l'escala
següent:
De 0 a 500 m2............................................................................0,69 €
De 501 a 3000 m2......................................................................0,57 €
De 3001 a 10.000 m2.................................................................0,43 €
Més de 10.000 m2......................................................................0,31 €

Article 9. En els casos de modificació substancial (ampliació de
l’establiment, activitat o instal·lació), la taxa es liquidarà tenint en compte
la quota fixa i, únicament la quota variable quantificant els elements
tributaris ampliats, de conformitat amb el que establix l’article 7.
En els casos de modificació no substancial:
•

Quan la modificació projectada siga considerada per l’Ajuntament
com no substancial, la taxa es liquidarà tenint en compte únicament
el 25% de ca quota fixa, segons corresponga.

Quan la modificació projectada siga considerada per l’Ajuntament com no
substancial que comporte l’inici del procediment de modificació d’ofici, la
taxa es liquidarà tenint en compte únicament el 50% de la quota fixa,
segons corresponga.
En els casos de canvi de titularitat de la llicència, la taxa es liquidarà
tenint en compte únicament el 50% de la quota fixa, segons corresponga.
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Article 8. En els supòsits d’autorització per a les instal·lacions a què es
referix l’apartat e) de l’Article 2, la base de la taxa s’integrarà per l’import
del Pressupost d’instal·lació, a la que s’aplicarà el tipus de 3,75 %.
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En els casos de modificació d’ofici de l’instrument d’intervenció, la taxa es
liquidarà tenint en compte únicament el 50% de la quota fixa, segons
corresponga.
En els casos de declaració responsable per a instal·lacions eventuals,
portàtils o desmuntables, la taxa es liquidarà tenint en compte únicament
el 50% de la quota fixa que estableix l'article 7.4.
Article 10. Quan en un mateix local funcionen diverses activitats o
instal·lacions, tributarà cada una d’ells per separat.

Normes de gestió
Article 11. La gestió de la present Taxa podrà exigir-se en règim
d'autoliquidació d'acord amb les normes següents:
Les persones interessades en la posada en funcionament d'una activitat
subjecta a llicència ambiental, declaració ambiental, comunicació
d'activitat innòcua, declaració responsable o autorització administrativa,
presentaran en l'Ajuntament, preferentment a través dels mitjans
informàtics, telemàtics i electrònics habilitats la sol·licitud en instància
dirigida a l'Alcalde, declaració responsable o comunicació prèvia, segons
corresponga, acompanyada de la documentació complementària per a
l'exacta definició de les característiques de l'activitat a desenrotllar, i si és
el cas, justificació de dret d'ús o domini per part del titular sobre el local o
terreny a ocupar.

A continuació i previ ingrés en la Hisenda Municipal de l'import liquidat, es
presentarà en el Registre d'Entrada la sol·licitud de llicència, declaració
responsable o comunicació prèvia acompanyada del justificant acreditatiu
d'haver efectuat l'ingrés de les taxes amb caràcter de depòsit, o si és el
cas la declaració d'exempció o no subjecció.
L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada de
cap manera per la denegació de la llicència sol·licitada 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.
Tan sols procedirà la devolució de l'import total abonat en concepte de la
present taxa quan el desistiment a la concessió de la corresponent
llicència per part del sol·licitant es produïsca abans d'haver-se iniciat
l'expedient administratiu, per a la qual cosa s'evacuarà informe de la
Secció d'Activitats justificant l'absència d'actuació administrativa
municipal i que s'acompanyarà en l'expedient de la corresponent
devolució tributària.
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Una vegada aportada la sol·licitud, declaració responsable o comunicació
prèvia degudament documentada, amb els aclariments suficients per a
definir l'activitat sol·licitada i les seues característiques, l'Administració de
Rendes i Exaccions fixarà la taxa a satisfer, practicant-se la corresponent
autoliquidació.
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Infraccions i sancions
Article 12. Les infraccions es qualificaran i sancionaran amb subjecció al
que preveu els articles 181 i següents de la Llei General Tributària i la
resta de disposicions que la complementen i desenrotllen.

Normes complementàries
Article 13. En el no previst en la present Ordenança regirà la normativa
aplicable a les Entitats Locals en virtut del que disposa la Llei 7/1985, de 2
d’abril i el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Disposició addicional única
Els preceptes d’esta 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’esta
s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produïsca la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de que porten causa.

Disposició final

La present Ordenança entrara en vigor el dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener
de 2009, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació
expresses.
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que la present Ordenança fiscal, aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 30
d’octubre de 2008, ha sigut objecte de diverses modificacions, l'última de
les quals amb data 30 d'octubre de 2019.
Xilxes, a 30 d’octubre de 2019. EL SECRETARI,
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