
ORDENANZA FISCAL Núm. 12 
REGULADORA DA TAXA POLO OUTORGAMENTO DE LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
E POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL NOS SUPOSTOS NOS QUE A ESIXENCIA DE

LICENZA ESTIVESE SUBSTITUIDA POLA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE OU
COMUNICACIÓN PREVIA

Artigo 1 : Fundamento e natureza 
En uso das facultades concedidas polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local e de conformidade co disposto no artigo 15
a 19 do RDL 2/2004, este Concello establece a taxa pola tramitación de licenzas
de apertura de establecementos e pola realización de actividades de control nos
supostos nos que a esixencia de licenza estivese substituída pola presentación
de declaración responsable ou comunicación previa, que se rexerá polo previsto
na presente ordenanza fiscal en virtude do disposto no artigo 57 do RDL 2/2004.

Artigo 2 
1. Constitúe o feito impoñible deste tributo a actividade municipal, técnica

e administrativa, necesaria para a tramitación da licenza de apertura de
locais  ou  establecementos  ou  das  concretas  actividades  de  control  a
realizar nos supostos nos que a esixencia de licenza estivese substituída
pola  presentación  de  declaración  responsable  ou  comunicación  previa,
calquera que sexa a actividade que nelas se realice.

2. Para os efectos deste tributo, consideraranse como apertura: 
a) Os primeiros establecementos.
b) Os traslados de locais.
c) As ampliacións da actividade desenvolvida nos locais, darán lugar ó
aboamento de novos dereitos, deducidos exclusivamente daquelas e sempre
que  requiran  unha  nova  actuación  dos  servicios  municipais  en  orde  á
viabilidade das citadas ampliacións.

3. Entenderase por local de negocio: 
a)  Todo  establecemento  destinado  ó  exercicio  habitual  de  comercio.
Presumirase esta habitabilidade nos casos a que se refire o art. 3 do
Código do comercio, ou cando para a realización dos actos ou contratos
obxecto de tráfico da actividade desenvolvida sexa necesario contribuír
polo imposto sobre actividades comerciais e industriais. 
b) O que se dedique a exercer, como establecemento aberto, unha actividade
de industria, comercio ou ensinanza. 
c) Toda edificación habitable, o destino primordial da cal non é a vivenda
e en especial, estea ou non aberta ó público, a destinada: 
-Ó exercicio de industria ou negocio de calquera clase ou natureza. 
-Ó exercicio de actividades económicas. 
-A espectáculos públicos. 
-A depósito e almacén.
-A escritorio,  oficina,  despacho  ou  estudio,  cando  neles  se  exerza
actividade artística ou de ensinanza cun fin lucrativo.

Artigo 3 : Suxeito pasivo 
Son suxeitos pasivos contribuíntes as peroas físicas e xurídicas e as entidades
a que se refire o art. 35.4 da Lei xeral tributaria, titulares de actividade que
se  pretende  desenvolver  ou,  se  é  o  caso,  se  desenvolva  en  calquera
establecemento industrial ou mercantil. 

Artigo 4 : Responsables 
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as

persoas físicas ou xurídicas a que se refiren o art. 42 da Lei xeral
tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios as persoas e entidades sinaladas no art.
43 da Lei xeral tributaria. 

Artigo 5 : Obriga a retribución 
1.  Retribúese  a  taxa  e  nace  a  obriga  de  contribuír  cando  se  inicie  a



actividade municipal que constitúe o feito impoñble. Para estes efectos,
entenderase iniciada esta actividade na data de presentación da oportuna
solicitude  da  licencia  de  apertura,  se  o  suxeito  pasivo  formulase
expresamente esta. 

2. Cando a apertura tivese lugar sen obter a oportuna licencia, a taxa
retribuirase  cando  se  inicie  efectivamente  a  actividade  municipal
conducente a determinar se o establecemento reúne ou non as condicións
esixibles, con independencia da iniciación do expediente administrativo
que poida instruirse para autorizar a apertura do establecemento, se non
fose autorizable esta apertura. 

3. A taxa retribuírase aínda que a concesión da licencia veña imposta polas
normas que regulan o silencio administrativo positivo. 

Artigo 6:  Cotra tributarias e tarifas
1. A cota tributaria das licenzas de actividades e instalacións nas que a súa
tramitación  deba  realizarse  de  acordo  cos  regulamentos  de  Policía  de
Espectáculos e Decreto 133/2008 polo que se regula a avaliación de incidencia
ambiental, determinarase como suma da cota calculada en función da superficie
máis a cota resultante en función da potencia nominal solicitada expresada en
CV, segundo o cadro que se establece nos apartados 1.1. e 1.2. que seguen.

Da  mesma  forma  calcularase  para  o  caso  de  que,  estando  nas  condicións  do
apartado  1.  anterior,  a  esixencia  de  licenza  estivese  substituída  pola
presentación de "declaración responsable" ou "comunicación previa".

1.1.- Superficie do local:

ata 50 m2 48,25 €

de 51 m2 a 150 m2 57,90 €

de 151 m2 a 200 m2 260,35 €

de 201 m2 a 500 m2 585,85 €

de 501 m2 a 1000 m2 1.447,95 €

de 1001 m2 a 2000 m2 2.895,90 €

de 2001 m2 a 5000 m2 5.791,55 €

de máis de 5000 m2 6.756,55 €

1.2.- Potencia nominal. Entenderase por potencia nominal computable a efectos da
presente taxa, tanto a potencia motriz aplicada directamente ó proceso produtivo
como  a  potencia  eléctrica  das  instalacións,  máquinas  e  aparatos  que  tamén
interveñan no dito proceso. Exclúese a potencia utilizada en alumeado, así como
a empregada para servizos xerais do local que non teñan incidencia no proceso
produtivo. Para aplicación da tarifa que segue, debe utilizarse a equivalencia
1kW=1,36CV no caso de que a potencia solicitada estea expresada en KW.

Potencia nominal:

Sen potencia ningunha 0 €

ata 10 CV 138,00 €

de 11 CV a 20 CV 183,75 €

de 21 CV a 25 CV 230,10 €

de 26 CV a 50 CV 276,05 €

de 51 CV a 100 CV 321,85 €

de máis de 100 CV aplicarase  á  totalidade  da  potencia  computable  á
tarifa de 3,15 € por CV 2. 



A cota tributaria das licenzas non incluídas no apartado 1 deste artigo, e que
poderían  denominarse inocuas  ou ben  as actividades  de control  derivadas de
"declaración responsable" ou "comunicación previa", determinarase en función do
cadro que segue:

Superficie do local:

ata 50 m2 24,10 €

de 51 m2 a 150 m2 28,95 €

de 151 m2 a 200 m2 130,15 €

de 201 m2 a 500 m2 260,35 €

de 501 m2 a 1.000 m2 772,00 €

de 1.001 m2 a 2.000 m2 1.447,95 €

de 2.001 m2 a 5.000 m2 2.412,85 €

de máis de 5.000 m2 3.378,70 €

3. Excepcionalmente, as licenzas correspondentes a elementos transformadores de
enerxía  eléctrica  pertencentes  a  compañías  vendedoras  da  mesma,  deberán
satisfacer  a  cota  que  resulte  de  sumar  a  tarifa  resultante  en  función  da
superficie do local calculada segundo o disposto no apartado 1.1 deste artigo e
a tarifa resultante da aplicación do seguinte cadro de potencias expresadas en
KVA.

Potencia:

Ata 2000 KVA 367,65 €

Polo  exceso  de  2000  KVA  a  5000  KVA,incrementarase  a  tarifa
anterior, 
por cada 100 KVA en fracción de exceso

22,90 €

Polo exceso de 5000 KVA ata 10000 KVA,incrementarase a suma das
tarifas anteriores, por cada 100 KVA ou fracción de exceso

13,55 €

Polo  exceso  de  10.000  KVA,  incrementarase  a  suma  das  tarifas
anteriores, por cada 100 KVA ou fracción de exceso

9,20 €

4. Cando se trate de ampliación de superficie e/ou ampliación de potencia para
adicar  a  unha  actividade  que  xa  conta  con  licenza,  a  cota  tributaria
determinarase  en  función  da  superficie  e/ou  potencia  que  correspondan  das
sinaladas nos apartados precedentes.

5. Cando se trate dunha comunicacións sobre transferencias ou transmisións de
licenzas de  Actividades, abonarase unha cota de..........45,65 €.

6. Cando  se  trate  de  licenzas  de  posta  en  funcionamento  de
actividades..................................................68,20 €

Artigo 7 : Queda sen contido.

Artigo 8
Establecese un beneficio fiscal dirixido as iniciativas emprendedoras que se
desenrolen  no  termo  municipal  de  Ferrol  para  aquelas  persoas  físicas  ou
xurídicas que teñan o domicilio fiscal no Concello de Ferrol.
A aplicación de dito beneficio fiscal queda suxeito ós requisitos e porcentaxes
seguintes:



Zona Porcentaxe
Bonificaci

ón

Requisitos

Urba
n

50%
Persoas físicas ou xurídicas que teñan a consideración de
Pemes, segundo a definición da Comisión Europea (menos de
250 empregados volume de negocio anual non superior a 50
millóns de euros e/ou cifra de balance xeral non superior
a 43 millóns de euros; non estar participada nun 25% ou
máis por empresa o conxunto de empresa que non cumpran os
criterios antes citados).

100%

Persoas físicas ou xurídicas que teñan a consideración de
Pemes  (menos de 250 empregados volume de negocio anual
non superior a 50 millóns de euros e/ou cifra de balance
xeral  non  superior  a  43  millóns  de  euros,  non  estar
participada nun 25% ou máis por empresa o conxunto de
empresa  que  non  cumpran  os  criterios  antes  citados),
segundo a definición da Comisión Europea, e que contraten
de  forma  indefinida  polo  menos  a  unha  persoa  en
desemprego,  inscrita  como  demandante  de  emprego,  no
momento  da  súa  contratación,  no  Servizo  Público  de
Emprego pertencente a algún dos colectivos que figuran
como anexo I.

Rest
o

50%

Persoas  desempregadas  inscritas  como  demandantes  de
emprego no Servizo Público de Emprego, que procedan á
creación do seu propio posto de traballo mediante a súa
constitución  en  traballadores  ou  traballadoras
autónomos/as ou por conta propia, baixo calquera forma
xurídica.  No  caso  de  sociedades  deberá  ratearse  pola
participación no capital social do/s socio/s que cumpra
esta condición.

100%

Persoas  desempregadas  inscritas  como  demandantes  de
emprego no Servizo Público de Emprego, que procedan á
creación do seu propio posto de traballo mediante a súa
constitución  en  traballadores  ou  traballadoras
autónomos/as ou por conta propia, baixo calquera forma
xurídica, e que contraten de forma indefinida al  menos a
unha persoa en desemprego, inscrita como demandante de
emprego,  no  momento  da  súa  contratación,  no  Servizo
Público de Emprego pertencente a algún dos colectivos que
figuran  como  anexo  I.  No  caso  de  sociedades  deberá
ratearse  pola  participación  no  capital  social  do/s
socio/s que cumpra a condición de persoas desempregadas.

En todo caso corresponderá o Area de Emprego o preceptivo informe sobre o
cumprimento dos requisitos esixidos.
  
ANEXO I
Persoa  con  discapacidade:  aquela  que  teña  recoñecido  pola  Administración
competente un grao de discapacidade igual o superior ao 33%. Non obstante, de
acordo co disposto no artigo 1.2º da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade
de oportunidades, non-discriminación e accesibilidade universal das persoas con
discapacidade, en todo caso consideraranse afectados por unha minusvalía igual
ou superior ao 33 por cento as persoas pensionistas da Seguridade Social que
teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao total, absoluta
ou  grande  invalidez  e  as  persoas  pensionistas  de  clases  pasivas  que  teñan
recoñecida unha pensión por xubilación o u de retiro por incapacidade permanente
para  o  servizo  ou  inutilidade.  Nestes  supostos  a  acreditación  do  grao  de
minusvalía realizarase conforme o previsto no Real decreto 1414/2006, do 1 de
decembro, polo que se determina a consideración de persoa con discapacidade para
os efectos da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non-
discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade (BOE nº



300, do 16 de decembro).

Traballadores  ou  traballadoras  desempregadas  de  longa  duración: aquelas  que
estivesen sen traballo e inscritas na oficina de emprego durante polo menos 12
dos anteriores 16 meses se fosen maiores de 25 anos, e o 6 dos últimos 8 se
fosen menores de 25.

Emigrantes retornados/as: aqueles/as emigrantes que cumpran coa condición de que
non transcorresen máis de dous anos, entre a data do retorno e a data de alta no
correspondente  réxime  da  Seguridade  Social  ou  en  mutualidade  de  colexio
profesional.

Traballadores e traballadoras desempregados/as procedentes de empresas en crise:
aqueles  traballadores  e  traballadoras  cuxa  relación  laboral  se  extinga  por
algunha das causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, ben a
través do procedemento de regulación de emprego establecido nos artigo 51 e 57
bis do Estatuto dos traballadores, ou ben cando a extinción do contrato de
traballo sexa polas causas obxectivas recollidas no artigo 52c) do Estatuto dos
traballadores.

Persoa responsable dunha familia monoparental e con cargas familiares: aquela
persoa solteira, viúva, separada ou divorciada que teña ao seu coidado fillos/as
menores de 21 anos ou persoas maiores incapacitadas que non obteñan ingresos de
ningunha natureza superiores ao 75% do salario mínimo interprofesional vixente
no momento da solicitude.

Colectivos en risco ou situación de exclusión social,tendo dita consideración:
a) Persoas perceptoras da renda de integración social de Galicia ou aquelas que

non poidan acceder a ela, ben por falta do período esixido de residencia ou
empadroamento,  ou  ben  por  ter  esgotado  o  período  máximo  de  percepción
legalmente establecido, ou membros da súa unidade familiar en desemprego.

b) Persoas que participen ou participasen en procesos de rehabilitación ou
reinserción  social  de  drogodependentes  debidamente  acreditados  ou
autorizados.

c) Internos e internas de centros penitenciarios cuxa situación penitenciaria
lles permita acceder a un emprego, así como liberados/as condicionais ou ex-
reclusos/as que non tivesen antes un primeiro emprego fixo remunerado tras un
período de privación de liberdade.

d)Mulleres procedentes de casas de acollida que presenten problemas adicionais
de inserción ou reinserción laboral.

e)As persoas que teñan acreditada pola Administración competente a condición de
vítima de violencia doméstica por parte dalgún membro da unidade familiar de
convivencia.

f)Mulleres  que  abandonaran  o  exercicio  da  prostitución  e  se  incorporen  ao
mercado laboral, e transexuais ou en procesos de reasignación sexual.

g)Menores internos incluídos/as no ámbito de aplicación da Lei orgánica 5/2000,
do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, cuxa
situación lles permita acceder a un emprego, así como os que estean en
situación de liberdade vixiada e os ex-reclusos e ex-reclusas.

h)Mozos e mozas que estean ou estivesen ata a súa maioría de idade baixo a
tutela ou garda da Administración autonómica.

i)Traballadores  e  traballadoras  inmigrantes  que  pasen  a  ser  residentes  da
comunidade cuxas características condicionen a súa integración social.

j)Emigrantes retornados/as con graves necesidades persoais ou familiares.
k)Persoas que formen parte de colectivos ou minorías cuxas características

poidan condicionar as súas posibilidades de integración social.”

Artigo 9: Normas de xestión
1.-  Nos casos de renuncia ou desistimento con anterioridade á concesión da
licenza, procederá a devolución do 50% da cota ingresada. No caso de informe que
imposibilite o outorgamento da licenza procederá a devolución do 25% da cota
ingresada, sempre que se solicite con anterioridade ao ditado da resolución. En
ambos  casos,  comprobarase  previamente  que  as  actividades  e/ou  obras  de
acondicionamento non fosen iniciadas, pois de ser así non corresponderá ningún



tipo de devolución.

2.- Con posterioridade á concesión da licenza, a obriga de contribuír non se
verá afectada de ningún xeito pola renuncia ou desistimento do/a interesado/a.

3.-  A  caducidade  das  licenzas  será  declarada  mediante  resolución  expresa
consonte co previsto na lexislación vixente, previo procedemento con audiencia
aos interesados.

Artigo 10:  Liquidación e ingreso 
Rematada a actividade municipal e unha vez dictada a resolución municipal que
proceda  sobre  a  licencia  de  apertura,  hase  practicar  a  liquidación
correspondente pola taxa, que lle será notificada ó suxeito pasivo para o seu
ingreso directo na Tesourería municipal utilizando os medios de pagamento e os
prazos que sinala o Regulamento xeral de recadación.

Artigo 11:  Infraccións e sancións 
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das
sancións que lles correspondan en cada caso, atenderase ó disposto na Lei xeral
tributaria. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA
A xestión deste tributo queda suxeita ó réxime de autoliquidación asistida, nos
termos que determinen a instrución correspondente. En todo caso, e mentres a
citada  instrución  non  entre  en  vigor,  continuará  aplicándose  de  xeito
transitorio o réxime liquidatorio vixente no exercicio 2008.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
O recoñecemto da bonificacion establecida no artigo 4.1.b) da ordenanza fiscal
reguladora  do  imposto  sobre  construcións  instalacións  e  obras  implicara  a
aplicación do mesmo porcentaxe de bonificacion ás cotas reguladas na presente
ordenanza que resulten de aplicación a dita construccion, instalacion u obra.

DISPOSICIÓN FINAL 

A presente modificación desta ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), comezará a aplicarse a partir
do día 1 de xaneiro do 2015 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou
derogación expresa.


