ORDENANZA Nº 51
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS
POR LICENZAS DE ACTIVIDADES E
INSTALACIÓNS
ARTIGO 1.- NATUREZA E FUNDAMENTO.
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril reguladora das
bases de réxime local e, de conformidade cos artigos 15 a 19 do RDL
2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, establécese a taxa por licenzas de
actividades e instalacións que se rexerá por esta ordenanza fiscal.
ARTIGO 2.- FEITO IMPOÑIBLE.
1. Constitúe o feito impoñible da taxa de licenzas de actividades e
instalacións as actividades municipais necesarias para o outorgamento
das citadas licenzas así como a realización de actividades de control nos
supostos nos que a esixencia de licenza estivera substituída pola
presentación de "declaración responsable" ou "comunicación previa".
2. Non están suxeitas a taxa de licenza de actividades e instalacións os
cambios de titular de licenzas en vigor, que abonarán a taxa establecida na
Ordenanza Fiscal de Expedición de Documentos. Non se consideran en
vigor as licenzas que teñan declaración expresa de caducidade e as que
correspondan a locais nos que cesase a actividade por un período superior
a seis meses.
3. Non entanto o disposto no apartado 2 anterior deste artigo, os titulares
de actividades e instalacións están obrigados a comunicar ao Concello os
cambios de titular mediante a cumprimentación de impreso regulamentario
que se facilitará no rexistro xeral do Concello.

ARTIGO 3.- DEVINDICACIÓN.
A taxa devindicarase cando a Administración inicie a realización das
actividades a que se refire o artigo 2 da presente ordenanza.
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ARTIGO 4.- SUXEITO PASIVO.
Serán suxeitos pasivos obrigados ao pagamento desta taxa as persoas
naturais ou xurídicas e demais entidades ás que se refire o artigo 35.4 da
Lei 58/2003, do 17 decembro, xeral tributaria, que soliciten a
correspondente licenza.
ARTIGO 5.- COTA TRIBUTARIA E TARIFAS.
1.- A cota tributaria das licenzas de actividades e instalacións, e das
actividades de control derivadas de “declaración responsable” ou
“comunicación previa”, determinarase como suma da cota calculada en
función da superficie máis a cota resultante en función da potencia nominal
solicitada expresada en CV, segundo os cadros que se establecen nos
apartados 1.1 e 1.2 que seguen.
1.1.- 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 €
1.2.- Potencia nominal. Entenderase por potencia nominal computable
para os efectos desta taxa, tanto a potencia motriz aplicada directamente
ao proceso produtivo como á potencia eléctrica das instalacións, máquinas
e aparatos que tamén interveñan no dito proceso. Exclúese a potencia
utilizada en iluminación, 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
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2. 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 €
3.- Cando se trate de ampliación de superficie e/ou ampliación de potencia
para dedicar a unha actividade que xa conta con título habilitante, a cota
tributaria determinarase en función da superficie e/ou potencia que
correspondan das sinaladas nos apartados precedentes.
4.- Cando se trate dun título habilitante para actividade de tempada, a cota
tributaria será proporcional á fracción do ano natural na que se pretenda
realizar a actividade, supoñendo que a cota que resulta das tarifas
anteriores permite o exercicio continuado durante un ano. Se a actividade
se realizase por tempada pero con continuidade para varios exercicios,
devindicarase a cota total que resulte das mencionadas tarifas.
5.- Pola emisión, a instancia de parte, do informe de que a actividade se
exerce de conformidade, liquidarase a taxa por importe de 54,35 euros.

ARTIGO 6.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS.
As cotas relativas á taxa de licenza de actividades e instalacións
calculadas segundo o artigo 5 desta Ordenanza gozarán dunha
bonificación do 75% cando a licenza solicitada corresponda a un proxecto
empresarial de interese municipal (PEIM). Os solicitantes das licenzas
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achegarán, coa solicitude, o correspondente acordo da Xunta de Goberno
onde se cualifica a actividade como proxecto empresarial de interese
municipal (PEIM).

ARTIGO 7.- NORMAS DE XESTIÓN.
1. A taxa esixirase en réxime de autoliquidación, acreditando o ingreso
correspondente no momento de presentar a correspondente solicitude de
licenza ou "declaración responsable" ou "comunicación previa".
2. Unha vez adoptada a resolución que proceda e,/ou realizadas pola
Administración as comprobacións oportunas, practicarase a liquidación
definitiva que se lle notificará ao interesado reclamando ou devolvendo a
cantidade que proceda.

ARTIGO 8.As comunicacións que realicen os interesados en relación a cambios de
titularidade as que se refire o apartado 2 do artigo 2 desta ordenanza,
realizaranse en impreso regulamentario no Rexistro Xeral da Xerencia de
Urbanismo e irán acompañadas de documento acreditativo da licenza do
local ou título habilitante, fotocopia do DNI ou CIF do titular actual e do
titular anterior. Abonarán a taxa que corresponda segundo a tarifa vixente
na Ordenanza fiscal de taxas de expedición de documentos.
ARTIGO 9.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
No relativo ás infraccións tributarias, ás súas cualificacións, así como ás
sancións que correspondan, aplicarase a Ordenanza fiscal xeral, a Lei
58/2003 xeral tributaria e a restante normativa de aplicación.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS.
1ª. Conforme establece o artigo 10 apartado 7 da Ordenanza fiscal
reguladora do imposto sobre bens inmobles do Concello de Vigo, tense
acollido ao procedemento de comunicación previsto no Texto refundido da
Lei reguladora do Catastro Inmobiliario, significando para os suxeitos
pasivos-titulares catastrais que quedarán eximidos da obriga de formular
as declaracións catastrais consecuencia dos seguintes actos
administrativos:
- Licenzas de obra de construción e ampliación.
- Licenzas de modificación, rehabilitación ou reforma.
- Licenzas de demolición.
- Licenzas de modificación de uso.
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2ª Os suxeitos pasivos do IBI, destinatarios das licenzas anteditas quedan
liberados das obrigas de presentar a correspondente alteración catastral.

DISPOSICIÓNS FINAIS.
1ª. Para o non previsto nesta Ordenanza serán de aplicación as
disposicións contidas na Ordenanza fiscal xeral, a Lei 58/2003 xeral
tributaria e a restante normativa de aplicación.
2ª. Esta modificación entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse a partir do día 1 de
xaneiro de 2021, ata que se acorde a súa modificación ou derrogación
expresas.
PUBLICACIÓNS B.O.P.:

30 DE DECEMBRO DE 1993
27 DE DECEMBRO DE 1995
30 DE DECEMBRO DE 1996
30 DE DECEMBRO DE 1999
27 DE DECEMBRO DE 2000
30 DE NOVEMBRO DE 2001
26 DE DECEMBRO DE 2002
30 DE DECEMBRO DE 2003
29 DE NOVEMBRO DE 2004
7 DE DECEMBRO DE 2005
30 DE DECEMBRO DE 2006
10 DE DECEMBRO DE 2007
10 DE DECEMBRO DE 2008
11 DE DECEMBRO DE 2009
14 DE DECEMBRO DE 2010
22 DE NOVEMBRO DE 2011
21 DE DECEMBRO DE 2012
12 DE DECEMBRO DE 2016
2 DE DECEMBRO DE 2020
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