
 

 

 

 

 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 7 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO OUTORGAMENTO 
DAS LICENZAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS 

 
 
Artigo 1.- Fundamento e natureza 

De conformidade co establecido no artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de 
abril e artigos 2.1.b, 15 a 19 e 20.4.i) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 
de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de 
Facendas Locais, establécese a taxa polo outorgamento das licenzas de 
apertura de establecementos. 

 
Artigo 2.- Feito impoñible 
1. Constitúe o feito impoñible deste tributo a prestación dos servizos 

técnicos e administrativos previos ao outorgamento da necesaria licenza para a 
apertura de locais ou establecementos, calquera que sexa a actividade que nos 
mesmos se realice, sempre e cando lles sexa de aplicación o disposto na Lei 
1/95, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia e o Decreto 
133/2008, de 12 de xuño. Igualmente constitúe feito impoñible a prestación da 
actividade municipal, técnica e administrativa de control e comprobación a 
efectos de verificar se a actividade realizada ou que se pretende realizar se 
axusta ao cumplimento dos requisitos establecidos na lexislación sectorial 
reguladora da mesma, así como na urbanística, sobre ruídos, accesibilidade, 
medioambiente e no Código Técnico da Edificación, de calquera actividade 
económica: agropecuaria, industrial, comercial, profesional, de servizos, etc., 
cuxa apertura se realice en réxime de declaración responsable ou 
comunicación previa, así como as súas modificacións, ao obxecto de procurar 
que os mesmos teñan as condicións de tranquilidade, seguridade, salubridade, 
medioambientais, acústicas e calquera outras esixidas polas normas 
reguladoras do ejercicio da actividade de que se trate. Todo iso de acordo coas 
facultades de intervención administrativa conferidas aos municipios polo artigo 
84 e 84.ter da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. 

2.- Estarán suxeitas a esta taxa todas as actividades que se tramiten 
consonte á Lei 1/95, de 2 de xaneiro e Decreto 133/2008, de 12 de xuño, así 
como as actividades cuia apertura se regula na Ordenanza Reguladora da 
apertura de actividades económicas non sometidas á avaliación da incidencia 
ambiental nas que se resulte obrigatoria a realización da actividade de 
inspección verificación nos termos establecidos no parágrafo anterior ao 
tratarse de actividades non suxeitas a autorización ou control previo e, entre 
outras, os seguintes: 

a) Ampliación da superficie de establecementos con licenza de apertura, 
sempre que non implique una modificación substancial da actividade. 

 



 
 
 
 
 
b) Ampliación de actividade en establecementos con licenza de apertura 

sempre que non se trate dunha modificación substancial da mesma 
c) Ampliación da actividade con ampliación de superficie en 

establecementos con licenza de apertura, sempre que non se trate dunha 
modificación substancial. 

d) Reforma de establecementos con licenza de apertura, sen cambio de 
uso nin ampliación superficial nin da actividade 

e) A reapertura de establecemento ou local, por reiniciar a mesma o 
titular que obtivo licenza no seu día, se a licenza non tivera caducado 

f) A posta en coñecemento da administración de calquera modificación 
dunha actividade que se realizou a preceptiva declaración responsable 

g) Cambio de titular nas actividades nas que xa se realizou a preceptiva 
declaración responsable, tendo tal consideración a posta en coñecemento da 
administración de dito cambio por persoa distinta que para seguir exercéndoa 
nun establecemento sempre que tanto a propia actividade, o establecemento 
onde se desenvolva e as súas instalacións non sufriran modificacións respecto 
á desenvolvida polo anterior responsable e conforme a súa declaración, salvo 
as que expresamente se impoñan por precepto legal. 

3.- Aos efectos desta taxa entenderase por establecemento toda 
edificación, instalación ou recinto cuberto ou ao aire libre, estea ou non aberto 
ao público, ou como complemento ou accesorio doutro establecemento ou 
actividade principal, destinado, habitual ou temporalmente, ao exercicio de 
actividades económicas por conta propia. 

4.- Non están suxeitos á presente taxa os seguintes supostos de 
traslado de local, sempre que se manteña no novo establecemento a actividade 
anterior ao traslado: 

-Como consecuencia de derrumbamento 
-Declaración de estado ruinoso 
-Expropiación forzosa realizada polo Concello. 
5.- Os cambios de denominación social que non supoñan ningunha outra 

alteración na personalidade xurídica da sociedade titular da licenza nin na 
actividade desenvolvida non implicarán ningún pago en concepto desta taxa. 

 
Artigo 3.- Suxeitos pasivos e responsables tributarios 

1. Son obrigados tributarios desta Taxa, as persoas físicas e xurídicas, 
así como as herencias xacentes, comunidades de bens e demais entidades 
que, carentes de personalidade xurídica, constitúan una unidade económica ou 
un patrimonio separado, susceptible de imposición; que sexan titulares da 
actividade que pretendan levar a cabo ou que de feito desenvolvan, en 
calquera local ou establecemento mercantil, industrial ou de servizos en xeral, 
que inicien expediente de solicitude de licenza ou similar para a mesma ou se é 
o caso, porque presente declaración responsable. 

2. Aos efectos de recoñecer aos responsables solidarios e subsidiarios 
da obriga tributaria, estarase ao disposto no establecido na Sección 3ª do 
Capítulo II do Título II da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria. 



 
 
 
 
 
Artigo 4.- Base impoñible e tipo de gravame 
1. A base impoñible do tributo estará constituida polo tipo de local ou 

establecemento para o que se solicite a licenza de apertura ou a actividade 
administrativa de control e comprobación, ou no que se realice a actividade 
obxecto desta Ordenanza. 

2. O tipo de gravame a aplicar será o seguinte: 
a.- Establecementos ou locais suxeitos á Lei 1/95, de 2 de xaneiro e ó 

Decreto 133/2008, de 12 de xuño, tributarán por un tarifa de 200,00 euros. 
b.- Establecementos ou locais sen incidencia ambiental, tributarán por 

unha tarifa mínima de 100,00 euros. 
c.- Establecementos ou locais cunha superficie total igual ou maior de 

500 metros cadrados así como aqueles nos que se desenvolvan actividades 
incluidas en plans sectoriais, con independencia de que se suxeten ou non á 
Lei 1/95, de 2 de xaneiro e ó Decreto 133/2008, de 12 de xuño, tributarán polo 
0,5% do orzamento de execución material que figure no correspondente 
proxecto a presentar para a solicitude de licenza de obra. Caso de que por 
calquera razón non podeira determinarse o orzamento de execución material, 
tributarase pola cota mínima máis alta correspondente ao epígrafe/s de IAE aos 
que se estea suxeito, que se determinará segundo o RDL 1175/1990, de 28 de 
setembro, ou norma que o poidera substituir. 

d.- Os cambios de titularidade tributarán ao 50% da primitiva tarifa 
aboada. 

 
Artigo 5.- Exencións e bonificacións 

De conformidade co establecido no artigo 9 do R.D. Lexislativo 2/2.004, 
de 5 de marzo, non se recoñece beneficio tributario algún, salvo os que sexan 
consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos Internacionais ou veñan 
previstos en normas con rango de Lei. 

 
Artigo 6.- Devengo 

1.- A obriga de contribuir nacerá, para as actividades sometidas á Lei 
1/95, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia e o Decreto 
133/2008, de 12 de xuño, no momento de outorgarse a licenza solicitada; 
desde que o local ou establecimiento onde vaia desenvolverse a actividade se 
utilice ou estea en funcionamiento sen terse obtido a preceptiva licenza, e 
desde que se produza algunha das circunstancias das establecidas no número 
2 do artigo 2 desta Ordenanza. 

2. Devégase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se inicie a 
actividade municipal que constitúe o feito impoñible. A estes efectos, enténdese 
iniciada a actividade na data de presentación da solicitude de licenza de 
apertura, se o suxeito pasivo formula esta expresamente. 

3. Cando a apertura teña lugar sen obter a oportuna licenza, a taxa se 
devengará cando se inicie a actividade municipal conducente a determinar se o 
establecemento reúne ou non as condicións esixibles, con independencia da 
iniciación do expediente administrativo que poida instruírse para autorizar a  



 
 
 
 
 
instalación, apertura e posta en funcionamento do establecemento ou 

decretar o seu peche, se non fose autorizable a súa apertura. 
4.- A obriga de contribuir, unha vez nacida, non se verá afectada en 

ningún xeito pola clausura da actividade, suspensión temporal da mesma, 
desestimento ou renuncia. 

 
Artigo 7.- Normas de xestión 
1. Para aquelas actividade suxeitas a incidencia ambiental, os obrigados 

tributarios presentarán no Concello a solicitude de apertura á que acompañarán 
os documentos xustificativos daquelas circunstancias que tiveran que servir de 
base para a liquidación da Taxa. A liquidación da taxa xirarase unha vez recaia 
acto administrativo de concesión ou denegación da licenza, sen prexuízo de 
que deban abonarse, con carácter previo, os gastos de publicación a que se 
refire o artigo 8.3 do Decreto 133/2008, de 12 de xuño. 

2. Para as actividades que carecen de incidencia ambiental, a liquidación 
xirarase unha vez emitida a acta que determine a verificación do cumprimento 
dos requisitos estblecidos na lexislación sectorial. 

 
Artigo 8.- Infraccións e sancións 
Constitúen casos especiais de infracción grave: 
a) A apertura de establecementos industriais ou mercantís sen a 

obtención da correspondente licenza. 
b) A falsidade dos datos necesarios para a determinación da base 

impoñible. 
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das 

sancións que as mesmas correspondan en cada caso, estarase ao disposto no 
Título V da Lei Xeral Tributaria. 

 
 Disposición Final 

A presente ordenanza fiscal, entrará en vigor unha vez publicada a 
mesma no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, sendo de aplicación a partir do 
1 de xaneiro de 2.012, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou 
derrogación expresa. 

 

 


