
 

 

CONCELLO DE FRIOL (LUGO) 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS 

DO CONCELLO DE FRIOL 

 

 

 

Artigo 1.- Fundamento e natureza. 

 

No uso das facultades conferidas polos artigos 133.2. e 142 da Constitución, o artigo 106 da Lei 7/1985, 

reguladora das Bases de Réxime Local, e de conformidade cos artigos 17 a 20 e 58 do RD 2/2004, que aproba o 

Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a presente taxa, que se rexerá 

pola presente ordenanza. 

 

 

Artigo 2.- Feito impoñible. 

 

1.- Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal, técnica e administrativa, derivada da tramitación 

dos expedientes de outorgamento da licencia municipal para o exercicio da actividade e/ou apertura de 

establecementos no Concello de Friol. 

Dita tramitación dirixirase a comprobar se os locais e a actividade en si mesma, reúnen as condicións de 

tranquilidade, seguridade e salubridade, mailas que se poderán esixir pola normativa vixente ou ordenanzas 

municipais, así como a derivada dos procedementos de modificación das condicións obxectivas ou persoais das 

licencias outorgadas. En todo caso o feito impoñible constitúeno: 

 

a) Primeiro establecemento para dar comezo a súa actividade. 

b) Cambio de actividade en dito establecemento, ou nova actividade. 

c) Variación parcial ou, de ser posible, ampliación da actividade desarrollada no establecemento, aínda 

que continúe o mesmo titular. 

d) Ampliación do establecemento e calquera alteración que se leve a cabo neste e que afecte ás súas 

condicións, esixindo nova verificación das mesmas. 

e) Traslados dos locais. 

f) Cambio de titularidade dos locais. 

 

2.- Aos efectos da presente ordenanza a tramitación que dará lugar ao devengo da taxa será a comprendida 

dende a iniciación do expediente a instancia de parte, ata o outorgamento da licencia de apertura para inicio de 

actividade ou demais acordos relativos ao feito impoñible. 

 

3.- Entenderase por establecemento toda edificación habitable, estea ou non aberta ao público, que non se 

destine exclusivamente a vivendas, e que se adique ao exercicio dalgunha actividade empresarial, fabril, 

artesanal, da construcción, comercial e de servicios suxeita ou non ao Imposto Sobre Actividades Económicas. 

Tamén aquelas actividades que lle sirvan de auxilio ou complemento, ou teñan relación con elas de forma que 

proporcionen beneficios ou aproveitamento. 

 

4.- Considérase ampliación da actividade non so a que teña lugar no propio establecemento pechado se non 

tamén no exterior do mesmo, e aínda que sexa temporal, con terrazas, tablaos, expositores e calquera tipo de 

producto. Nestes casos a licencia outorgarase con carácter temporal e caducará automaticamente ao 

transcorrer o período para o que fora concedida, non superior en todo caso a 6 meses. Non se autorizarán as 

ampliacións que non permitan o paso pola beirarrúa ou acceso a vivendas e locais. 

 

 

Artigo 3.- Suxeito Pasivo. 

 

1.- Son Suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35 

da Lei Xeral Tributaria, que soliciten persoalmente ou a través de representación, a licencia de 

actividade/apertura de establecementos ou as modificacións indicadas no artigo 2 desta ordenanza. 

2.- Son suxeitos pasivos substitutivos do contribuínte as persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se 

refire o artigo 35 da Lei Xeral Tributaria que figuren no expediente como titulares da actividade para a que se 

solicita a respectiva licencia, ou, no seu defecto, o propietario do ben inmoble no que se pretenda desenrolar ou 

se desenrole a actividade. 

 

 

Artigo 4.- Responsables. 
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1.- Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que 

se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou 

liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o 

artigo 43 da Lei Xeral Tributaria. 

 

 

Artigo 5.- Cota Tributaria. 

 

1.- As tarifas desta licencia se aplicarán por unha soa vez e serán as seguintes : 

 

1.1. Casos de primeiro establecemento, cambio de actividade ou nova actividade e traslado de locais: 

 

Tarifa A:  

 

a) Actividades calificables como inocuas: 1.5 euros/m2, sendo o mínimo 100 euros. 

b) As actividades calificadas como molestas, insalubres, nocivas e perigosas, segundo a normativa : 300 

euros/m2, sendo o mínimo 200 euros, agás o suposto da Tarifa B, b). 

 

Tarifa B 

 

a) Cotas especiais: Serán de aplicación as cotas seguintes para os establecementos citados a 

continuación, sempre e cando este importe sexa superior ao das tarifas A. 

 

- Sucursais de Bancos e Caixas de Aforro : 1.000,00 Euros. 

- Discotecas : 450,75 Euros 

- Pubs : 300,05 Euros. 

- Gasolineiras : 1.000,55 Euros. 

- Supermercados ou tendas con superficie superior a 200 m2 ou máis : 450,75 Euros. 

- Hipermercados : 1.000 Euros 

- Sucursais de entidades aseguradoras : 300 Euros. 

- Actividades industriais (nas que a xestión do expediente sexa especialmente complexa: 

IPPC, AAI, avaliación do impacto medio ambiental, etc) non especificadas anteriormente: 

1.800,00 Euros. 

 

 

b) Contas singulares: 

 

- Para explotacións agrícolas e gandeiras: Aplicarase a tarifa fixa de 150,00 Euros, agás que 

de aplicarse as previstas na tarifa A o importe sexa inferior. 

 

1.2. Caso de variación parcial ou ampliación da actividade. 

 

- Actividades inocuas: 0.5 euros/m2 (mínimo 20 euros). 

- Actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas, segundo a normativa: 1 euro/m2 

(mínimo 60 euros) 

 

1.3. Caso de ampliación do establecemento e calquera alteración que se leve a cabo neste e que afecte ás súas 

condicións, esixindo nova verificación das mesmas : 

 

- Actividades inocuas: 1 euro/m2 (mínimo 30 euros). 

- Actividades moletas, insalubres, nocivas e perigosas, segundo a normativa: 2 euros/m2 

(mínimo 100 euros) 

 

1.4. Caso de ampliacións temporais no exterior do establecemento: 

 

- 2 euros/m2/mes para terraza e demais ubicacións das cafeterías. 

- 1 euro/m2/mes para expositores ou productos. 

 

2.- Cambio de titularidade da licencia de apertura: A tarifa será de 30 euros para as inocuas, 50 euros para as 

molestas. Se a transmisión ten lugar tras cinco anos do outorgamento da licencia, incrementarase nun 5% as 

tarifas anteriores por ano a partires do sexto. 
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3.- No caso de que unha actividade inocua poida revelarse como molesta, insalubre, nociva e perigosa, previa 

tramitación do expediente dirixido a adoptar as medidas correctoras ou modificacións que proceda, liquidarase 

a tarifa que corresponda de conformidade con este artigo e o artigo 2.1.b) e c) desta ordenanza, caso de 

outorgarse licencia. 

 

Artigo 7.- Devengo. 

 

Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír, cando se inicie a actividade municipal que constitúe o feito 

impoñible en tanto  supón un beneficio para o interesado. A estes efectos considérase iniciada dita actividade 

na data de presentación da oportuna solicitude de licencia. 

 

 

Artigo 8.- Declaración. 

 

1.- As persoas interesadas na obtención dunha licencia de actividade, presentarán no Rexistro Xeral do Concello 

a oportuna solicitude, acompañada dos datos precisos sobor da actividade proposta, proxecto e certificados que 

requira, no seu caso, acerca da actividade ou do local no que se vai desenvolver  e incluso contrato de aluguer ou 

título de adquisición do local. 

2.- Calquera modificación obxectiva ou subxectiva para o desenrolo da actividade en cuestión, terán que poñerse 

en coñecemento da Administración Municipal co detalle e alcance que se esixa. 

 

 

Artigo 9.- Liquidación e ingreso. 

 

1.- Finalizada a actividade municipal e unha vez dictada a resolución municipal que proceda respecto da licencia, 

practicarase a liquidación correspondente pola taxa, que se notificará ó suxeito pasivo para o seu ingreso 

directo nas arcas municipais, utilizando os medios de pagamento e os prazos que sinala o Regulamento Xeral de 

Recadación. 

2.- De comunicar o solicitante, por escrito e entrada no rexistro deste Concello, o desistimento con 

anterioridade ao outorgamento da licencia, tomarase razón e arquivarase previa liquidación do importe que 

correspondería, ao paralizarse o expediente por causa a el imputable, sen prexuízo do cobro dos anuncios 

realizados na prensa e no BOP, por dita causa, ou outras taxas que se puideran devengar ao efecto. 

 

 

Artigo 10.- Infraccións e sancións. 

 

No relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como as sancións que a elas correspondan en cada caso, 

estarase ó disposto na Lei Xeral Tributaria. 

 

 

 

Disposición adicional. 

 

A non concesión da licencia de apertura, de proceder esta, no prazo previsto na normativa, non exime a 

Administración de resolver, segundo o preceptuado no artigo 42 da Lei 30/92, e liquidar a taxa que se 

devengue.  

 

A taxa devengada pola licencia de actividade resulta independente das que se poidan esixir por outros motivos 

ou debidas a outras autorizacións que se precisen. 

 


