
ORDENANZA FISCAL Núm. 13
REGULADORADA DA TAXA POLO OUTORGAMENTO 

DE LICENCIAS URBANÍSTICAS E POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL

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
urbanísticas 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: Feito impoñible
1. Constitúe o feito impoñible deste tributo a actividade municipal, técnica e
administrativa,  necesaria  para  a  tramitación  da  licenza  urbanística  que
preceptivamente deba solicitarse do Concello para a execución de calquera clase
de construcións e obras ou instalacións no término municipal ou a realización de
actividades  técnicas  e  administrativas  de  control  nos  supostos  nos  que  a
esixencia  de  licenza  fose  substituída  pola  presentación  de  declaración
responsable ou comunicación previa.

2.  Constitúe  feito  impoñible  desta  taxa  as  actividades  técnicas  e
administrativas conducentes á declaración de fóra de ordenación das edificacións
con infracción prescrita.

3. Igualmente  constitúe  feito  impoñible  desta  taxa  a  prestación  doutros
servizos urbanísticos relacionados no epígrafe oitavo do artigo 7 deste texto.

Artigo 3 : Suxeito pasivo 
1.  Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as

entidades  a  que  se  refiere  o  art.  35-4  da  Lei  xeral  tributaria,  que
soliciten a licencia de obra ou se beneficien dela. 

2. En  todo  caso,  terán  a  condición  de  substitutos  do  contribuínte  os
constructores e contratistas das obras.

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

persoas   físicas ou xurídicas a que se refiren os arts. 42 da Lei xeral
tributaria. 

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

Artigo 5 : Dereito de retribución 
   A obriga de contribuír nacerá no momento de comezar a prestación do

servicio, que ten lugar dende que se formula a solicitude da preceptiva
licencia,  ou  dende  que  o  Concello  realice  as  iniciais  actuacións
conducentes  a  verificar  se  é  ou  non  autorizable  a  obra,  instalación,
primeira ocupación dos edificios ou modificación do uso deles, que se
efectuase sen a obtención previa da correspondente licencia. 

  A obriga de contribuír non se verá afectada ou modificada pola denegación
no  seu  caso  da  licencia,  concesión  con  modificacións  da  solicitude,
renuncia ou desestimento do solicitante. 

  A  obriga  de  contribuír  á  taxa  producirase  aínda  que  a  concesión  da
licencia veña imposta polas normas que regulan o silencio administrativo
positivo.

Artigo 6 : Base impoñible e liquidable 
1.  Tomarase como base de gravame da presente taxa, en xeral, o custo real e
efectivo da obra, construcción ou instalación, coas seguintes excepcións: 



 Nos  movementos  sobre  parcelacións  e  reparcelacións  a  superficie

expresada en m2.  
 

 Nas aliñacións e rasantes: os metros lineais de fachada ou fachadas do
inmoble. 

  Na primeira utilización dos edificios e a modificación do seu uso ou
valor  catastral  que  teñan  para  efectos  do  imposto  sobre  bens
inmobles. 

  Nas licenzas de obras suxeitas ao Regulamento Xeral de Policía de
Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas e Decreto 133/2008
polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental, o orzamento
correspondente á obra civil do proxecto.

  Obras na vía pública: a lonxitude ou superficie das instalacións
expresada en metros lineais ou metros cadrados, respectivamente, ou o
Número de unidades, segundo as características. 

 Nas declaracións de fóra de ordenación das edificacións con infracción
prescrita:  a base liquidable será o valor catastral da construción
multiplicado por 2 no caso de que existan dificultades para determinar
o custo real e efectivo da obras, construción ou instalación á data da
solicitude.

2. Para estes efectos hanse considerar obras menores aquelas que teñan por
obxecto a realización de reformas, conservacións ou demolicións que non afecten
á estructura, fachada ou cubertas de edificios, e a súa tramitación efectuarase
por procedemento abreviado.
3. Para a determinación da base, naqueles supostos en que a base estea en
función do custo real das obras ou instalacións, este custo en ningún caso
poderá ser inferior ó orzamento de referencia que resulte de aplicar o cálculo
que figura no anexo 1 da ordenanza Núm.ero 5 no caso de obras maiores; e no
anexo 2 (ordenanza 5) no caso de obras menores, e para todos aqueles casos non
recollidos nos anexos, hase ter en conta a base impoñible que se calculará
mediante  a  aplicación  dos  índices  publicados  polo  Instituto  Técnolóxico  de
Galicia a través das Bases de Datos de Construcción de Galicia, con revisión
anual. 
4. Enténdese que ese orzamento de referencia é provisional o cal deberá de
comprobarse coa solicitude de primeira utilización co correspondente certificado
de final de obra, e deberá de estimarse o custo definitivo da obra en función da
súa calidade, de tal xeito que ante unha diferencia significativa será necesario
proceder á revisión da liquidación, a que deberá de axustarse o custo real da
obra.
5.  Os orzamentos, tanto o de referencia co que se obterá o orzamento para a
liquidación inicial, como o orzamento final, será obxecto de valoración por
parte dos servicios técnicos municipais, se no fosen representativos dos prezos
no momento de se conceder a licencia. 
6.  O disposto nos Núm.eros anteriores entenderase sen prexuízo da liquidación
municipal que se practique se o importe da base impoñible determinada consonte
as regras deste artigo non fose conforme co custo real e efectivo das obras ou
cos datos físicos facilitados polos contribuíntes. 
7. Esta taxa está suxeita ó réxime de liquidación por parte da Administración,
a taxa será anterior á concesión da licencia que non se outorgará ata que a
liquidación sexa aprobada polos técnicos municipais, para o cal será necesario
presentar xunto coa solicitude a folla de liquidación.

Artigo 7 : Tipo de gravame 
O tipo de gravame que se lle aplicará á base liquidable determinada segundo as
regras do artigo 6º será:

Epígrafe
1º

En todos aqueles supostos nos que a base impoñible se
determine en función do custo efectivo ou real da obra,
construción ou instalación

0,40%

Epígrafe Nas  licenzas de segregación, agrupación e reparcelación, 27,02€



2º o cobramento realizarase de acordo co número de  unidades
segregadas, agrupadas ou reparceladas

Epígrafe
3º

Por cada aliñación feita sobre o terreo:

- Ata 10 metros: 35,48€

 -Por  cada  metro  lineal  ou  fracción  de
exceso: 

3,56€

Cando  a  aliñación  se  realice  en  terreos  con  fronte  ás  vías
provinciais ou estatais, os dereitos reduciranse ó 50% da cota que
resulte da fronte do terreo ás ditas vías.

Epígrafe
4º

Pola  licenza  de  primeira  ocupación  de  edificios  e  a
modificación do seu uso, sobre o valor catastral asignado
no imposto sobre bens inmobles

0,50%

Epígrafe
5º

Nas licenzas de obras suxeitas ao Regulamento Xeral de
Policía  de  Espectáculos  Públicos  e  Actividades
Recreativas  e  Decreto  133/2008  polo  que  se  regula  a
avaliación de incidencia ambiental, sobre o orzamento da
obra civil

0,40%

Epígrafe
6º

Colocación de quioscos na vía pública, por m2 ou fracción
de superficie ocupada 

33,58€

Epígrafe
7º

Por instalación de pozos de auga potable 38,87€

Epígrafe
8º

Servizos urbanísticos:

1.- Comunicacións sobre transferencias ou transmisións de
licenzas de  Construcións, Instalacións e Obras

45,65€.

2.-  Autorizacións  previas  en  solo  rústico  (incluíndo
custo anuncio prensa)

61,55€

3.-  Solicitude  de  declaración  de  ruína  (incluíndo  os
custos das anotacións preventiva e marxinal no Rexistro
da Propiedade)

308,70€

4.- Por tramitación de autorización de inicio de obra con
proxecto de execución que desenvolva un proxecto básico
que xa obtivese licenza e, sempre e cando, o presuposto
de execución coincida co presuposto básico

114,95€

5.- Para o caso en que o orzamento de execución supere o
básico practicarase amais da liquidación da cota sinalada
no parágrafo precedente, liquidación de taxas relativo á
diferencia  de  orzamento,  con  arranxo  ao  disposto  no
epígrafe primeiro deste artigo. 

6.-Para  o  caso  dos  chamados  “proxectos  reformados”  e
“obras de reforma” aplicaranse idénticos criterios aos
sinalados neste apartado para os proxectos de execución.

7.-  Por  tramitación  de  expedientes  de  iniciativa
particular  relativos  a  planeamento  secundario  ou  de
desenvolvemento e de xestión urbanística, o importe da
taxa ascenderá, en cada caso, ao custe dos anuncios en
Diarios oficiais e prensa local. Os interesados poderán
tramitar  e  costear  directamente  as  devanditas
publicacións. 

Neste
caso  non
se
devenga
taxa
ningunha.

8.  En  todo  caso,  os  dereitos  de  outorgamento  das
preceptivas  licenzas  para  calquera  clase  de  obras  ou
instalación non poderán ser inferiores a (agás para o
caso  de  instalación  de  ascensores  para  a  mellora  das
condicións de habitabilidade dos inmobles existentes do
término municipal que estarán exentos de taxa)

11,65€



Artigo 8 : Normas de xestión 
1. En caso de que as obras se realicen en terreos edificables ou edificios con
fronte a dous ou máis rúas ou zonas públicas, os dereitos hanse liquidar
aumentando un 10% por cada rúa ou zona pública. 

2.  Os  dereitos  desta  ordenanza  son  compatibles  con  calquera  outro  por
aproveitamentos especiais ou por prestación de servicios distintos. 

3. Será previa á licencia de obras de nova planta, a solicitude da licencia
para demarcación de alineacións e rasantes. 

4. Para as obras que leven consigo a obriga de colocar valos ou estadas,
esixirase  o  pagamento  dos  dereitos  correspondentes  a  este  concepto,
liquidándose simultaneamente á concesión da licencia de obras. 

5.  Cando  a  licencia  de  obras  sexa  outorgada  en  virtude  de  silencio
administrativo positivo, antes de iniciar as obras ou instalacións, deberá
ingresar o importe da cota correspondente á taxa regulada nesta ordenanza. 

6. O  acto  de  outorgamento  da  licencia  fixará  os  prazos  de  iniciación,
interrupción máxima e finalización das obras.

O dereito a edificar extínguese por incumprimento dos prazos fixados, mediante a
súa declaración formal, no expediente tramitado con audiencia ó interesado. 
Extinguido o dereito a edificar, o interesado non poderá iniciar ou comezar de
novo  actividade  ningunha  ó  abeiro  da  licencia  caducada,  agás,  despois  da
autorización ou orde da Administración, as obras estrictamente necesarias para
garantir a seguridade de persoas e bens así como do xa edificado. 

Artigo 9 : Tramitación
1. As licencias para instalacións, obras e construccións, solicitaranse por
medio de instancia dirixida ó Alcalde, segundo modelo oficial, que se ha
facilitar na Oficina do Rexistro de documentos, onde se determinarán os
documentos que deberá presentar o interesado. 

  Nos supostos de falta de calquera dos documentos esixidos actuarase conforme
ó regulado no artigo 54 da Lei de procedemento administrativo. 

2. A solicitude poderá ser formulada polo interesado ou polo contratista das
obras,  pero  deberá  facerse  constar  o  nome  e  enderezo  do  propietario  do
inmoble, do seu arrendatario, cando as obras se realicen por conta e interese
deste, así como a expresa conformidade ou autorización do propietario. As
solicitudes para a primeira utilización dos edificios deber ser subscritas
polo promotor da edificación, e a súa obtención é requisito indispensable
para  poder  destinar  os  edificios  ó  uso  proxectado,  tendo  por  obxecto  a
comprobación de que a edificación  foi realizada con suxeición estricta ós
proxectos de obras que obtiveran a correspondente licencia municipal para a
edificación  e  que  as  obras  fosen  rematadas  totalmente,  debendo,  en
consecuencia, ser obtidas para a súa utilización. Nos casos de modificación
no uso dos edificios, esta licencia será previa á de obras ou modificación de
estructuras e tenderá a comprobar que o cambio non vai en  contra ningunha
normativa urbanística e que a actividade realizada é conforme co regulado na
lexislación vixente. 

3. Se despois de formulada a solicitude de licencia, se modificase ou ampliase
o  proxecto  deberá  poñerse  en  coñecemento  da  Administración  municipal
acompañando o novo orzamento reformado, e, se é o caso, planos e memorias da
modificación  ou  ampliación.  Se  a  modificación  ou  ampliación  se  quixera
introducir nas obras xa autorizadas, deberá tramitarse en igual forma que se
de nova construcción se tratase, e con pagamento de novos dereitos. 

4. O Rexistro Xeral remitiralle o expediente á Sección Urbanística e Réxime de
Licencias que procederá a reunir nun só acto os informes regulamentarios que,
no prazo de 10 días, deberá remitir a Sección Técnica sobre a procedencia da
concesión da licencia solicitada. 

5. Emitidos os informes, o negociado correspondente formulará a proposta de
resolución, que deberá ser motivada nos supostos en que fose denegatoria. 

6. A Sección de Urbanismo, previamente ó outorgamento da licencia, practicará a
liquidación dos dereitos ou taxas que cumprisen e a Intervención municipal
procederá  á fiscalización  correspondente. 

7. Ata que o suxeito pasivo non efectúe o ingreso da débeda tributaria ou



garanta regulamentariamente  o  seu  pagamento,  non  lle  será  entregado  o
documento administrativo de "licencia de obras", a expedir pola Alcaldía e
Secretaría do Concello.

Artigo 10 : Resolución 
O órgano municipal competente, segundo a petición se concrete a obras menores ou
a  obras  novas,  de  nova  planta,  ampliación  ou  reforma  respectivamente,  ou
instalacións, adoptará a resolución que procedese en canto ó outorgamento da
licencia solicitada e procederá, así mesmo, a aprobar a liquidación dos dereitos
ou taxas correspondentes. 

Artigo 11:  Notificacíóns
1. Aprobada  a  resolución  pertinente,  o  negociado  practicaralles  a
correspondente notificación ós interesados e comunicaralles esa resolución ós
servizos municipais responsables da execución do acordo municipal.

2. Ó Servizo Municipal de Inspección de Rendas e Exaccións remitirase copia dos
actos  de  concesión  da  licencia,  co  fin  de  que  se  comprobe  o  estricto
cumprimento das previsións consignadas neles, en canto teña a transcendencia
de carácter fiscal. 

3. A execución das obras queda suxeita á vixilancia, fiscalización e revisión
do Concello, quen a exercerá a través dos seus técnicos e axentes. 

4.  As  liquidacións  iniciais  terán carácter  provisional  ata  que  unha  vez
rematadas  as  obras  sexa  comprobado  pola  administración  municipal  o
efectivamente realizado e o seu importe, requirindo para iso dos interesados
as correspondentes certificacións de obras e demais elementos ou datos que se
consideren oportunos. Á vista do resultado da comprobación practicarase a
liquidación definitiva. 

5. As licencias e as cartas de pagamento ou fotocopias dunhas e outras obrarán
no  lugar  das  obras  mentres  duren  estas,  para  poder  ser  exhibidas  a
requirimento dos axentes da autoridade municipal, quen en ningún caso poderán
retiralas por ser inescusable a permanencia destes documentos nas obras. 

Artigo 12 : Caducidade e duración das licencias 
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 obras 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 interesado.

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

4. Os dereitos pola concesión da prórroga fixaranse no 20% da licenza inicial.
Artigo 13:  Infraccións e sancións tributarias 

As sancións que procedan por infraccións cometidas por inobservancia do disposto
nesta ordenanza, serán independentes das que puidesen arbitrarse por infraccións
urbanísticas,  conforme  ó  disposto  na  Lei  do  solo  e  as  súas  disposicións
regulamentarias. 

Artigo 14
Constitúen casos especiais de infracción cualificados de: 
a) Simples: 

 O non ter no lugar das obras e a disposición dos axentes municipais
os documentos a que se fai referencia no art. 11-5 desta ordenanza. 

 Non solicitar a necesaria licencia para a realización das obras, sen



prexuízo da cualificación que proceda por omisión ou defraudación. 
b) Graves: 

 O non darlle conta á Administración municipal do maior valor das
obras realizadas ou das súas modificacións ou dos seus orzamentos,
agás  que,  polas  circunstancias  concorrentes  deba  cualificarse  de
defraudación. 

 A realización de obras sen licencia municipal. 
 A falsidade da declaración en extremos esenciais para a determinación

da base de gravame. 
Artigo 15 
En  todo  o  relativo  á  cualificación  de  infraccións  tributarias  e  sancións,
ademais  do  previsto  nesta  Ordenanza  atenderase  ó  disposto  nos  art.  77  e
seguintes da Lei xeral tributaría e demais normativa aplicable. 

DISPOSICIONS ADICIONAIS 
Primeira.-Para a determinación da base impoñible para efectos de expedición da
licencia de primeira ocupación, cando a edificación non tivese asignado valor
catastral,  aplicarase  o  tipo  de  gravame  do  0,5%  sobre  a  valoración  que
determinen os técnicos municipais. 
Segunda.-  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.
Terceiro.-  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.


