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ORDENANZA FISCAL Nº II.7 REGULADORA 
DAS TAXAS POR LICENZAS DE 

ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS E POLA 
INTERVENCIÓN MUNICIPAL NAS 

COMUNICACIÓNS PREVIAS E 
DECLARACIÓNS RESPONSABLES.

****************

NATUREZA E FUNDAMENTO

ARTIGO 1

No  uso  das  facultades  concedidas  polos  art. 
133.2 e 142 da Constitución e polo art. 106 da Lei 7/85 
de 2 de abril Reguladora das Bases do Réxime Local e, 
de  conformidade  cos  art.  15  a  19  do  Real  Decreto 
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba 
o  texto  refundido  da  Lei   Reguladora  das  Facendas 
Locais establécese a Taxa por Licenza de Actividades e 
Instalacións  e  pola  Intervención  Municipal  nas 
Comunicacións previas e Declaracións responsables que 
se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal e pola citada 
Lei 2/2004.

FEITO IMPOÑIBLE

ARTIGO 2

1.-  Constitúe  o  feito  impoñible  da  Taxa  a 
actividade  municipal,  tanto  técnica  como 
administrativa,  tendente  a  verificar  se  os 
establecementos industriais e mercantís, instalacións e 
actividades suxeitas á licenza, declaración responsable 
ou  comunicación  previa,  resulta  conformes  coas 
normas  urbanísticas  do  Plan  Xeral  de  Ordenación 
Municipal  de  Vilagarcía  de  Arousa,  Ordenanza 
Municipal,  así  como  coa  lexislación  urbanística  e 
sectorial de aplicación.

2.- Estarán suxeitas a esta taxa:

a) A  instalación  por  primeira  vez  do 
establecemento para dar comezo ás súas actividades.

b)  Os cambios da actividade desenrolada nos 
locais, aínda que continúe o mesmo titular.

c)  A ampliación do establecemento e calquera 
alteración que se leve a cabo neste,  e que esixa nova 
verificación das mesmas.

d) A reanudación da actividade cando requira a 
concesión de nova licenza, nova declaración responsable 
ou comunicación previa.

e) Os traspasos, transmisión, cambios de forma 
societaria,  unións e  fusión de empresas  e  cambios de 
denominación social.

DEVENGO

ARTIGO 3

1.- A  Taxa  devéngase  cando  se  inicie  a 
realización da actividade por parte  da Administración, 
coa correspondente iniciación do expediente.

2.- Nos casos de renuncia ou desestimento do 
exercicio da actividade por parte  do interesado dentro 
dos CINCO DÍAS seguintes á data de entrada no rexistro 
procederase á devolución do 100%. No caso de renuncia 
ou  desestimento  iniciado  o  expediente  e  antes  da 
concesión da licenza procederase á devolución do 50%. 

3.- A solicitude de devolución terá en todo caso 
carácter rogado.

SUXEITOS PASIVOS

ARTIGO 4

Son  suxeitos  pasivos  as  persoas  físicas  e 
xurídicas e as entidades ás que se refire o art. 35.4 da Lei 
Xeral  Tributaria,  titulares  das  actividades, 
establecementos ou instalacións. 

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES

ARTIGO 5

A  consideración  a  efectos  de  aplicación  desta 
Ordenanza  como  ACTIVIDADE  DE  TIPO  “A”  ou 
TIPO “B” determinarase en función da relación que se 
acompaña nos ANEXOS I e II desta Ordenanza. 

COTA TRIBUTARIA E TARIFAS

ARTIGO 6

1.- A cota tributaria das actividades e instalacións 
das que a súa tramitación corresponde á clasificación de 
actividades do TIPO “A” establecidas no Anexo I desta 
Ordenanza determinaranse en función da suma da cota 
calculada en función da superficie maila cota resultante 
en función da potencia nominal solicitada expresada en 
CV, segundo o seguinte cadro
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1.1.: SUPERFICIE DO LOCAL

M 2 €
Ata 50   543,50
51 – 75   581,35

76 – 100   617,60
101 – 150   691,10
151 – 200   764,60
201 – 250   838,25
251 – 300   906,85
301 – 350   998,40
351 – 400 1.089,95
401 – 450 1.181,55
451 – 500 1.299,75
501 – 750 1.801,75

751 – 1.000 2.280,35
1.001 – 1.250 2.782,50
1.251 – 1.500 3.284,70
1.501 – 2.000 3.998,95
2.001 – 2.500 4.713,20
2.501 – 3.000 5.427,40
3.001 – 3.500 6.141,70
3.501 – 4.000 6.855,90
4.001 – 5.000 7.951,85
Máis de 5.000 9.047,65

1.2.: POTENCIA NOMINAL

Entenderase por potencia nominal computable a 
efectos da presente taxa, tanto a potencia motriz aplicada 
directamente  ó  proceso  produtivo  coma  a  potencia 
eléctrica  das  instalacións,  máquinas  e  aparellos  que 
tamén  interveñan  neste  proceso.  Exclúese  a  potencia 
utilizada  en  iluminación,  así  coma a  empregada  para 
servizos  xerais  do  local  que  non teñan  incidencia  no 
proceso produtivo. Potencia nominal:

€
Sen potencia     0,00
Hasta 10 KW 113,40

De 11 KW a 20 KW 153,65
De 21 KW a 25 KW 193,75
De 26 KW a 50 KW 233,95
De 51 KW a 100 KW 274,10
De más de 100 KW Aplicarase á 

totalidade da 
potencia 
computable a 
tarifa de 2,75 € 
por unidade de 
KW

2.- A cota tributaria das actividades e instalacións 
das que a súa  tramitación corresponda á clasificación de 
actividades do TIPO “B” establecidas no Anexo II desta 

Ordenanza determinaranse en función do determinarán 
en función do seguinte cadro:

M 2 €
Ata 50   362,35
51 – 75   387,50

76 – 100   411,75
101 – 150   460,75
151 – 200   509,80
201 – 250   558,75
251 – 300   604,60
301 – 350   665,55
351 – 400   726,70
401 – 450   787,75
451 – 500   866,50
501 – 750 1.197,25

751 – 1.000 1.520,30
1.001 – 1.250 1.855,10
1.251 – 1.500 2.189,80
1.501 – 2.000 2.666,05
2.001 – 2.500 3.142,10
2.501 – 3.000 3.618,35
3.001 – 3.500 4.094,40
3.501 – 4.000 4.570,55
4.001 – 5.000 5.301,25
Máis de 5.000 6.031,85

3.- A cota tributaria das actividades e instalacións 
para  locais  co  uso  de  simple  almacén  localizados  en 
inmoble distinto e que non estean comunicados ó local 
onde se desenvolve a actividade principal, determinarase 
en función do seguinte cadro:

M 2 €
Ata 100 118,20

De 101 a 200 157,55
De 201 a 500 197,00

De 501 a 1.000 236,35
De 1.001 a 2.000 275,80
De 2.001 a 5.000 315,05
De máis de 5.000 354,45

Exclúense locais de exposicións.

4.- Excepcionalmente,  as  licenzas 
correspondentes  a  elementos  transformadores de 
enerxía eléctrica pertencentes  a compañías vendedoras 
da mesma, deberán satisfacer a cota que resulte da suma 
da  tarifa  resultante  en  función  da  superficie  do  local 
calculada  segundo  o  disposto  no  apartado  1.1  deste 
artigo máis a tarifa resultante da aplicación do seguinte 
cadro de potencias expresadas en KVA (KAVEAS)
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POTENCIA €
Ata 500 KVA 197,00

De 501 ata 2.000 KVA 393,85
Polo exceso de 2.000 KVA Incrementarase a 

tarifa anterior por 
cada 100 KVA ou 

fracción de 
exceso 19,65 €

5.-  Excepcionalmente,  as  licenzas 
correspondentes  a  elementos  xeradores de  enerxía 
eléctrica deberán satisfacer a cota que resulte da suma da 
tarifa  resultante  da  superficie  do local,  se  dispón del, 
calculada  segundo  o  disposto  no  apartado  1.1  deste 
artigo, máis  a tarifa resultante de aplicación da seguinte 
ecuación:

Prezo  Kw  conforme  as  tarifas  a  efectos  do  IAE 
(epígrafes 151.1; 151.2; 151.3 e 151.4) x 200% x nº de 
Kw.

6.- COTAS FIXAS:     

a) Locais profesionais  :

€
Técnicos  superiores  (arquitectos, 
enxeñeiros,  médicos,  avogados, 
estomatólogos, economistas, etc..)

630,20

Técnicos  de  grao  medio  (arquitectos 
técnicos, enxeñeiros técnicos,etc..).

472,60

Axentes de seguros 472,60
Locais  onde  se  imparten  clases 
particulares,  cun  máximo  de  dous 
profesores

393,85

Delineantes 275,80
Profesores de Corte e Confección 315,05
Outras  profesións  non  recollidas  nos 
apartados  anteriores,  sen  titulación 
académica.

354,45

b) Actividades de:

€
612.9 Comercio por xunto de produtos 
alimenticios, xeados, etc...

1.170,10

615.9 Comercio  por  xunto  artigos 
consumo

1.170,10

647.2 Comercio polo miúdo produtos 
alimenticios e bebidas de menos de 120 
m2

1.199,25

647.3 Comercio polo miúdo produtos 
alimenticios e bebidas entre 120 e 399 
m2

2.398,55

647.4 Comercio polo miúdo calquera 
clase  de  produtos  alimenticios  e 

4.077,45

bebidas de máis de 400 m2
662.2 Comercio polo miúdo toda clase 
de artigos

1.199,25

673.1 Bar categoría especial   910,25
811 Bancos 1.563,95
812 Caixas de Aforro 1.563,95
832.1 Axencias e corretaxe de seguros    903,90
834 Inmobiliarias    799,55
842 Asesorías 1.563,95
843.1 Servizos técnicos de enxeñería    775,85
849.5 Servizos de recadería e reparto    830,65
849.6 Servizos de colocación   799,55
849.7 Xestorías 1.563,95
933.1 Ensinanzas  de  condución  de 
vehículos

   805,40

943 Consultas  e  clínicas  de 
estomatoloxía e odontoloxía

   775,85

969.1 Salas de baile e discotecas 4.077,55
969.5 Xogos  de  billar,  ping-pong, 
bolos e outros

   910,25

973.3 Servizos  de  copias  de 
documentos  con  máquinas 
fotocopiadoras :
Ata 4 máquinas    543,50
Por cada máquina máis de exceso    120,15

c)  Locais  para  asociacións,  clubs,  sindicatos, 
organismos  oficiais,  usos  relixiosos,  culturais, 
deportivos, outros lugares de reunión ou similares e, en 
xeral, as entidades sen fins lucrativos.

€
35,00

7.- No  caso  de  varias  actividades,  no  mesmo 
local, tributará ó cen por cen a actividade de cota máis 
elevada, as demais actividades tributarán ó 50 por cento 
cada unha.

8.- Cando se trate  de  ampliación  de superficie 
e/ou  ampliación  de  potencia  para  adicar  a  unha 
actividade  xa  implantada,  practicarase  liquidación 
complementaria,  determinándose  a cota en función da 
superficie e/ou potencia que corresponda nos apartados 
precedentes.

9.- Cando se trate do exercicio dunha actividade 
de tempada, a cota tributaria será proporcional á fracción 
do ano natural na que se pretenda realizar a actividade 
(dividindo por 12 e multiplicando polo número de meses 
nos que se desenvolva a actividade), supoñendo que a 
cota  que  resulta  da  aplicación  das  tarifas  anteriores 
permita  o  exercicio  continuado  durante  un  ano.  Se  a 
actividade  se  realizase  por  tempada,  pero  con 
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continuidade para varios exercicios, devengarase a cota 
total que resulte da aplicación das mencionadas tarifas.

10.- En  ningún  caso  a  cota  a  satisfacer  pola 
aplicación  dos  apartados  anteriores  será  superior  a 
10.928,25 €.

EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS

ARTIGO 7

Non se admitirá nesta Taxa beneficio tributario 
ningún que non veña establecido en Tratados ou Acordos 
Internacionais ou en normas con rango de Lei.

NORMAS DE XESTION

ARTÍCULO 8

1.-  Finalizada  a  actividade  municipal  e  unha 
vez ditada a resolución municipal que proceda sobre a 
Licenza de Actividades e Instalacións, ou realizadas as 
inspeccións no caso de actividades suxeitas ó réxime de 
comunicación  previa  ou  declaración  responsable, 
practicarase a liquidación correspondente pola Taxa, que 
será notificada ó suxeito pasivo para o ingreso directo 
nas arcas municipais, empregando os medios de pago e 
os  prazos  que  sinala  o  Regulamento  Xeral  de 
Recadación.

2.- Non obstante, o Concello poderá liquidar e 
esixi-lo  importe  da  Taxa  no  momento  de  presenta-la 
solicitude, en calidade de depósito previo.

3.-  Os  titulares  dos  establecementos  estarán 
obrigados a exhibir en lugar ben visible dos mesmos, o 
certificado de licenza de actividade ou instalación.

INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

ARTIGO 9

No  relativo  á  cualificación  de  infraccións 
tributarias,  así  como  ás  sancións  que  ás  mesmas 
correspondan en cada caso, estarase ó disposto na Lei 
Xeral Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

A  presente  Ordenanza  Fiscal,  redacción 
definitiva que foi aprobada polo Pleno da Corporación 
en sesión celebrada o 17 de decembro de 2015 , entrará 
en vigor o día seguinte da súa publicación definitiva no 
Boletín Oficial da Provincia  permanecendo en vigor ata 
a súa modificación ou derrogación expresa.

Fechas anteriores modificacións:

PUBLICADO BOP (nova ordenanza): 07/04/1999
PUBLICADO BOP (modificación tarifas): 28/12/2000
PUBLICADO BOP (modificación tarifas): 17/12/2001
PUBLICADO BOP (modificación tarifas): 30/12/2002
PUBLICADO BOP (modificación tarifas): 29/12/2003
PUBLICADO BOP (modificación tarifas): 28/12/2004
PUBLICADO BOP (modificación tarifas): 28/12/2005
PUBLICADO BOP (modificación tarifas): 27/12/2007
PUBLICADO BOP(non increm. tarifas; só nova redac.): 19/03/2012
PUBLICADO BOP: 30/12/2013
PUBLICADO BOP: 30/12/2014

Fecha modificación actual:
PUBLICADO BOP: 29/12/2015

ANEXOS NA PÁXINA SEGUINTE
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