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4. A autoliquidación realizada terá carácter de liqui
dación provisionaL Serán comprobados pola Administra
ción de Tributos do Concello, practicando, segundo pro
ceda, liquidación complementaria ou devolución de ofi
cio. Non poderá esixirse en réxime de autoliquidación 
este imposto cando se trate do suposto a que se refire o 
parágrafo terceiro do artigo 107.2.a) do TRLRFL. 

5. Están obrigados a comunicar ó Concello a realiza
ción do feito impoñible nos mesmos prazos que os suxei
tos pasivos: 

Nas transmisións e nas constitucións de dereitos 
reais de goce limitativos do dominio a título lucra
tivo intervivos, o donante ou a persoa que consti
túa ou transmita o dereito. 

Nas transmisións e nas constitucións de dereitos 
reais de goce limita ti vos do dominio a título one
roso, o adquirente ou a persoa a favor de quen se 
constitúa ou transmita o dereito real de que se 
trate. 

6. Os notarios estarán obrigados a remitir 6 Concello, 
dentro da primeira quincena de cada trimestre, relación 
ou índice comprensivo de todos os documentos por eles 
autorizados na trimestre anterior, nos que se conteñan 
feitos, actos ou negocios xurídicos que poñan de manifes
to a realización do feito impoñible deste imposto, con ex
cepción de actos de última vontade. Tamén están obriga
dos a remitir, dentro do mesmo prazo, relación dos docu
mentos privados comprensivos dos mesmos feitos, actos 
ou negocios xurídicos, que lles fosen presentados para o 
seu coñecemento ou legitimación de sinaturas. O previsto 
neste apartado enténdese sen perjuicio do deber xeral de 
colaboración previsto na Lei Xeral Tributaria. 

ARTIGO 7. INFRANCIONS E SANCIONS 

No relativo á cualificacións de Infrancións Tributa
rias, así como ó relativo ás sancións que correspondan en 
cada caso, estarase ó disposto na Lei Xeral Tributaria, e 
restante normativa que resulte de aplicación. 

DISPOSICIÓN FINAL 

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor, unha 
vez aprobada con carácter definitivo polo Pleno do Con
cello, ó día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial 
da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modifica
ción ou derogación expresas. 

ORDENANZA FISCAL N' 7 REGULADORA DA TAXA 
POLA LICENCIA DE AUTOTAXI E DEMÁIS VEHÍCULOS 

DEALUGER. 

ARTIGO 1. NATUREZA E FUNDAMENTO 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 
e l42 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 
2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de 
confonnidade co disposto nos artigos 15 e seguintes do 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facen
das Locais (TRLRFL en adiante), este Concello acorda a 
imposición e ordeación da TAXA POLA LICENCIA DE AU
TOTAXIS E DEMÁIS VEHíCULOS DE ALUGUER, que se re
xerá pola presente Ordenanza fiscal. 

ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE 

Constitúe o feito imponible da Taxa, a prestación de 
servicios e a realización das actividades que, en relación 
coas licencias de autotaxis e demáis vehículos de aluger a 
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que se refire o regulamento aprobado por Real Decreto 
763/1979, de 16 de marzo, se sinalan a continuación. 

a) Cen cesión e expedición de liciencias. 

b) Autorización para transmisión de licencias, cando 
proceda o seu otorgamento, con arranxo á lexisla
ción vixente. 

c) Autorización para sustitución de vehículos afectos 
ás licencias, ben sexa este troco de tipo voluntario 
ou por imposición legal. 

d) Revisión anual ordinaria dos vehículos e revisión 
extraordinaria a instancia de parte. 

e) Dilixenciamento dos libros rexistro das empresas 
de servicios de transporte das clases C e D. 

ARTIGO 3. SUXEITO PASIVO 

Están obrigados o pagamento da Taxa, en concepto 
de suxeito pasivo contribuintes, as peroas físicas ou xurí
dicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 
58/2003, de 17 de decembre, Xeral Tributaria seguintes: 

1. A persoa ou entidade a favor da que se otorgue a 
concesión e expedición de licencia, ou a favor de 
quen se autorice a transmisión desta licencia. 

2. O titular da licencia cuia vehículo sexa sustituido 
ou obxeto de revisión, tanto ordinaria como extra
ordinaria, a os libros rexistro sesan dilixenciados. 

ARTIGO 4. RESPONSABLES TRIBUTARIOS 

1. Serán responsables solidarios das débedas tributa
rias as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da 
Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios das débedas tribu
tarias as persoas ou entidades a que se refire o artigo 43 
da lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria. 

ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA 

A cota tributaria determinarase por unha cantidade 
fixa sinalada segundo a natureza do servicio ou activida
de, dacordo coas tarifas que se sinalan no apartado se
guinte: 

a) Concesión, expedición e rexistro de licencias, por 
cada licencia: 

- Da clase A: 450,76 €. 

- Da clase B: 360,61 €. 

- Da clase C: 240,40 €. 

b) Por uso e explotación de licencias, por cada licen
cia ó ano; 

- Da clase A: 39,67 €. 

- Da clase B: 30,05 € . 

- Da clase C: 24,64 € . 

c) Sustitución de vehículos, por cada licencia: 

- Da clase A: 26,44 € . 

- Da clase B: 21,04 € . 

- Da clase C: 18,03 € . 

d) Troco de titular ou traspaso: 

Licencia con vixencia menor de 2 anos: o 80 % de 
que corresponde á expedición dunha nova licen
cia. 

Licencia con máis de 2 anos de vixencia: a mesma 
contía que unha nova concesión de licencia. 
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ARTIGO 6. EXENCIONS E BONIFICACIONS 

Non se concederá exención ou bonificación algunha 
na exacción da presente taxa. 

ARTIGO 7. DEVENGO E PERIODO IMPOSITIVO 

A taxa devéngase e nace a obriga de contribuir, cando 
se inicie a actividade municipal que constitúe este feito 
impoñible. A estos efectos, nos casos nos que se esixe, en
tenderase iniciada dita actividade na data de presenta
ción da oportuna solicitude. 

ARTIGO 8. XESTION, LIQUIDACION E RECADACION 

1. A realización das actividades e a prestación dos 
servicios suxeitos a esta taxa, levaránse a cabo a instan
cia de parte. 

2. As taxa reguladas nesta Ordenanza pola concesión, 
expedición e rexistro de licencias esixiranse en réxime de 
autoliquidación, as persoas interesadas na tramitación 
do expediente ou documento que constitua o feito impo
ñible desta taxa, presentarán previamente no Rexistro 
Xeral a oportuna solicitude, acompañando o xustificante 
de ter pagada a taxa correspondente, sin cuia requisito 
non será tramitado o mesmo. 

3. Nos restantes conceptos de feito impoñible, as 
cotas serán obxeto de liquidación para ingreso directo, 
unha vez concedida a autorización de que se trate ou re
alizados os servicios solicitados, procedendo os contri
buintes ó seu pagamento nos prazos legamente estableci
dos. 

ARTIGO 9. INFRANCIONS E SANCIONS 

No relativo á cualificacións de Infrancións Tributa
rias, así como ó relativo ás sancións que correspondan en 
cada caso, estarase ó disposto na Lei 58(2003, de 17 de 
decembro, Xeral Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor e será 
de aplicación, unha vez aprobada con carácter definitivo 
polo Pleno do Concello, ó día seguinte da súa publicación 
no Boletín Oficial da Provincia, pennanecendo en vigor 
ata a súa modificación ou derogación expresas. 

ORDENANZA fiSCAL N' 8 REGULADORA DA TAXA POR 
LICENCIA DE ACTIVIDAD PARA 

APERTURA DE ESTABLECEMENTOS. 

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, de 
2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de 
confonnidade co disposto nos artigos 15 e seguintes do 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facen
das Locais (TRLRFL en adiante), este Concello acorda a 
imposición e ordeación da TAXA POLA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS POR LICENCIA PARA A APERTURA 
DE ESTABLECEMENTOS, que se rexerá pola presente 
Ordenanza fiscal. 

ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE 

1. Constitúe o feito imponible da Taxa a actividade 
municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a 
verificar se os establecementos industriais, comerciais, 
profesionais e de servicios, reúnen as condicións de tran
quilidade, seguridade, sanidade, salubridade, así como 
outras esixidas polas correspondentes Ordenanzas ou Re-
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gulamentos municipais ou xerais para o seu normal fun
cionamento, como requisito necesario e previo para o 
otourgamento por este Concello da Licencia de Apertura 
á que se refire o artigo 22 do Regulamento de Servicios 
das Corporacións Locais, tanto si esa actividade se pro
duce como consecuencia dunha petición do interesado, 
como se se orixina por comprobacións ou inspección nos 
supostos en que se descubra a existencia de actividades 
que non estén plenamente amparadas pola correspon
dente licencia. 

2. A tal efecto terán a consideración de apertura: 

a) A instalación por primeira vez da actividade de
senrolada no establecemento para dar comenzo a 
súa actividade. 

b) A variación ou ampliación da actividade desenro
lada no establecemento, anque continúe o mesmo 
titular. 

c) A ampliación do establecemento e calquera alte
ración que se leve a cabo neste e que afecte ás 
condicións sinaladas no apartado 1 deste artigo. 

3. Entenderase por establecemento que esixe a obten
ción de licencia para a súa apertura, toda edificación ha
bitable, estea ou non aberta ó público, que non se destine 
exclusivamente a vivenda, e que: 

a) Se adique ó exercicio dalgunha actividade econó
mica de carácter comercial, industrial, de servi
cios, profesional e artística suxeita ou non ó Im
posto sobre Actividades Económicas. 

b) Aínda sen desenrolarse aquelas actividades, sir
van de auxilio ou complemento para as mesmas, 
ou teñan relación con elas na fonna que lles pro
porcione beneficios ou aproveitamento, como, por 
exemplo, sedes sociais, axencias, delegacións ou 
sucursais de entidades xurídicas, escritorios, ofi
cinas, despachos ou estudios. 

4. Terá tamén a consideración de feito impoñible 
desta taxa a actividade municipal, tanto técnica como 
administrativa, tendente a concesión, no seu caso, da 
preceptiva autorización ou licencia para: 

a) Apertura de furanchos. 

b) Instalación de quioscos de tempada nas praias. 

c) Instalación de quioscos de tempada en terreos pri
vados. 

ARTIGO 3. SUXEITO PASIVO 

Son suxeitos pasivos contribuintes, as peroas físicas 
ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 
da Lei 58(2003, de 17 de decembre, Xeral Tributaria titu
lares da actividade que se pretende realizar que inicien o 
expediente de solicitude de licencia ou similar para a 
mesma, ou, no seu caso, xa se esté desenrolando en cal
quera establecemento industrial ou mercantil en xeral. 

ARTIGO 4. RESPONSABLES TRIBUTARIOS 

1. Serán responsables solidarios das débedas tributa
rias as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da 
Lei 58(2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios das débedas tribu
tarias as persoas ou entidades a que se refire o artigo 43 
da lei 58(2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria. 

ARTIGO 5. BASE IMPOÑIBLE E TARIFAS 

Constitúe a base impoñible desta Taxa: 


