ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA DA TAXA POLO INICIO DE
ACTIVIDADES E VERIFICACIÓN DE ESTABLECEMENTOS.
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e 106 da lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, este Concello establece a
Taxa pola apertura e verificación de establecementos a que se refire o art. 20. 4 i) do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido
da lei reguladora das facendas locais, que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal
segundo o previsto no artigo 57 do devandito Real Decreto.
ARTIGO 1º. FEITO IMPOÑIBLE.
1.- Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal, tanto técnica como
administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriais, comerciais ou
análogos reúnen as condicións de tranquilidade, sanidade e salubridade, e calquera outra
esixida pola normativa aplicable.
2.- A tal efecto terán a consideración de apertura:
a) A instalación por vez primeira do establecemento para dar comezo ás súas
actividades.
b) A variación ou ampliación da actividade desenvolvida no establecemento, aínda que
continúe o mesmo titular.
c) A ampliación do establecemento e calquera alteración que se leve a cabo neste, e
que afecte ás condición sinaladas no número 1 deste artigo, esixindo nova
verificación das mesmas.
3.- Entenderase por establecemento industrial, mercantil ou análogo toda edificación
habitable, aberta ou non ao público, que non se destine exclusivamente a vivenda e que:
a) Se dedique ao exercicio dalgunha actividade empresarial fabril, artesán, da
construción, comercial e de servizos que estea suxeita ao Imposto sobre Actividades
Económicas.
b) Aínda sen desenvolverse aquelas actividades, sirvan de auxilio ou complemento
para as mesmas, ou teñan relación con elas de maneira que lles proporcionen
beneficios ou aproveitamentos, como por exemplo, sedes sociais, axencias,
delegación ou sucursais de entidades xurídicas, escritorios, oficinas, despachos ou
estudios.
ARTIGO 2º. SUXEITO PASIVO.
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se
refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, titulares da
actividade que se pretende desenvolver, ou, se é o caso, desenvolvida en calquera
establecemento industrial, mercantil ou análogo.

ARTIGO 3º. RESPONSABLES.
1.- Responderán solidariamente das débedas tributarias as persoas ou entidades ás que
se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios as persoas ou entidades ás que se refire o artigo 43
da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria
ARTIGO 4º. EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS.
Non serán aplicables outros beneficios fiscais que os expresamente previstos en normas
con rango de lei ou os derivados da aplicación de Tratados internacionais.
ARTIGO 5º. BASE IMPOÑIBLE.
Será a seguinte, segundo se trate de actividades suxeitas a licenza ao abeiro do
establecido no artigo 41 da Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendimento e da
competitividade económica de Galicia, o ben se trate da comunicación previa prevista
no artigo 24 da citada norma:
Actividades suxeitas a licenza: …………………………350 €
Actividades suxeitas a Comunicación previa: …………150 €
ARTIGO 6. COTA TRIBUTARIA.
1.- A cota tributaria resultará de aplicarlle á base impoñible os coeficientes que se
sinalan neste artigo, en función da superficie do local onde se desenvolve a actividade, e
a categoría da vía pública na que estea situado o establecemento:
Locais de ata 50 metros cadrados: 1
De 51 a 100 metros cadrados: 1,20
De 101 a 200 metros cadrados: 1,50
De 201 a 500 metros cadrados: 2,00
De 501 a 1.500 metros cadrados: 2,50
Más de 1.501 metros cadrados: 3
2.- Establécense os seguintes coeficientes en función da categoría fiscal da rúa onde se
sitúen os locais segundo as categorías previstas na Ordenanza fiscal reguladora do
Imposto de Actividades Económicas:
Vías de primeira categoría: 1,50
Vías de segunda categoría: 1,20

Ás vías públicas que non aparezan recollidas expresamente na Ordenanza fiscal
reguladora do Imposto de Actividades Económicas, aplicaralles a categoría fiscal da vía
pública más próxima.
3.- Nos casos de variación ou ampliación da actividade a desenvolver no
establecemento suxeito, a cota será a que resulte por aplicación dos apartados anteriores
desde artigo sen deducción ningún.
ARTIGO 7º. DEVENGO.
1.- A taxa se devenga e nace a obrigación de contribuír ao se iniciar a actividade
municipal que constitúe o feito impoñible. Para estes efectos, entenderase iniciada
a dita actividade na data de presentación da solicitude de licenza, ou na data de
presentación dunha comunicación previa ou autorización segundo a lexislación vixente
cando se trate de actividades non suxeitas á autorización ou control previo.
2.- De se desenvolver a actividade sen licenza previa o sen a presentación de
comunicación previa ou declaración responsable, a taxa devengaráse ao se iniciar a
actividade municipal para determinar se o establecemento reúne ou non as condicións
esixibles, con independencia da iniciación do procedemento administrativo que se
instrúa para a reposición da legalidade urbanística.
3.- Cando a renuncia o desistencia do contribuínte se realice con carácter previo
ao inicio das actuacións por parte servizos de urbanismo, determinarse a devolución do
50 % do importe da taxa. No caso de iniciarse os citados trámites no procederá
devolución ningunha
ARTIGO 8º. NORMAS DE XESTIÓN.
1.- As persoas interesadas no desenvolvemento de actividades nun establecemento
industrial, comercial ou análogo deberán presentar no Concello a solicitude de licenza,
ou comunicación previa, nos impresos habilitados ao efecto pola administración
municipal, especificando a actividade ou actividades que pretenda desenvolver no local
e abonando a autoliquidación pertinente nas entidades bancarias debidamente
acreditadas, o que se deberá acreditar no intre de presenta-la solicitude. Todo elo de
conformidade co artigo 26.1.a) do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais.
2.- Se despois de efectuada a solicitude de licenza de apertura, ou presentada a
comunicación previa ou a declaración responsable se varía ou amplía a actividade
do local, se alteran as condicións proxectadas ou se amplía o local, estas modificacións
deberán comunicarse á administración municipal, coas mesmas características do
número anterior.

3.- Se no proceso de comprobación que realicen os servizos técnicos se detecta que a
actividade que se pretende desenvolver non corresponde coa solicitude de licenza,
comunicación previa ou declaración responsable, o interesado, de ser o caso, practicará
a liquidación complementaria que proceda.
4.- Unha vez concedida a licenza ou cursada a visita de inspección ao local no que
quede comprobado o cumprimento da normativa esixible practicarase a liquidación
definitiva da taxa que proceda
ARTIGO 10º. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
Para todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias e a imposición das
sancións correspondentes, rexerá o disposto no artigo 178 e seguintes da Lei 58/2003,
de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
DISPOSICIÓN DERRADEIRA.
A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor ao día seguinte da publicación do seu
texto integro no BOP, e será de aplicación ás solicitudes que se presenten a partir da
devandita data.

