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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
COTOBADE
Ordenanzas e Regulamentos
APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA
TRAMITACIÓN DE COMUNICACIÓNS PREVIAS PARA O EXERCICIO DE
ACTIVIDADES, CAMBIOS DE TITULARIDADE E ACTOS DE USO DO SOLO E
DO SUBSOLO NON SUXEITOS A LICENZA.
Ao non terse presentado reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda
automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario de aprobación inicial da Ordenanza
municipal reguladora da tramitación de comunicacións previas para o exercicio de actividades,
cambios de titularidade e actos de uso do solo e do subsolo non suxeitos a licenza, cuxo texto
íntegro faise público para o seu xeral coñecemento e en cumprimento do disposto no artigo
70.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

A Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de decembro de
2006 relativa aos servizos no mercado interior impón aos Estados membros a obriga de
eliminar todas as trabas xurídicas e barreiras administrativas inxustificadas á liberdade
de establecemento e de prestación de servizos que se contemplan nos artigos 49 e 57 do
Tratado de Funcionamento da Unión Europea, respectivamente, establecendo un principio
xeral segundo o cal o acceso a unha actividade de servizos e o seu exercicio non estarán
suxeitos a un réxime de autorización. A transposición parcial ao ordenamento xurídico español
realizada a través da Lei 17/2009 de 23 novembro, sobre libre acceso ás actividades de
servizos e o seu exercicio dispón que unicamente poderán manterse réximes de autorización
previa cando non sexan discriminatorios, estean xustificados por unha razón imperioso de
interese xeral e sexan proporcionados. En particular, considerarase que non está xustificada
unha autorización cando sexa suficiente unha comunicación ou unha declaración responsable
do prestador para facilitar, se é necesario, o control da actividade.
No ámbito local, a licenza de apertura de establecemento constituíu un instrumento de
control municipal co fin de manter o equilibrio entre a liberdade de creación de empresa e a
protección do interese xeral xustificado polos riscos inherentes das actividades de producir
incomodidades, alterar as condicións normais de salubridade e ambientais, incidir nos usos
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urbanísticos, ou implicar riscos graves para a seguridade das persoas ou bens. Con todo, as
recentes modificacións outorgan á licenza de apertura un carácter potestativo para o municipio
salvo cando se trate do acceso e exercicio de actividades de servizos incluídas no ámbito de
aplicación da Lei 17/2009, nese caso os réximes de autorización previa atópanse limitados
conforme ao indicado no parágrafo anterior.
Por outra banda, o análise do procedemento administrativo en orde á concesión de
licenzas pon de manifesto aspectos da burocracia administrativa que supoñen demoras e
complicacións, non sempre necesarias, que han de ser superadas en atención ao principio de
eficacia que consagra o artigo 103.1 da Constitución Española e ao principio de celeridade
expresado nos artigos 74 e 75 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e en aplicación da Lei
17/2009, de 23 novembro, sobre libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio,
pola que se deberán revisar os procedementos e trámites para eliminar os que non sexan
necesarios ou substituílos por alternativas que resulten menos gravosas para os prestadores.
De igual forma o artigo 84 bis da Lei 7/1985 de 2 de abril, de bases de réxime local establece
que, con carácter xeral, o exercicio de actividades non se someterá á obtención de licenza ou
otro medio de control preventivo.

No ámbito territorial da nosa Comunidade Autónoma ven de ditarse a Lei 9/2013 do 19 de
decembro do emprendemento e da competitividade económica de Galicia que entre outras
cuestións sumprime con carácter xeral a necesidade de obtención de licenza municipal
de actividade, apertura ou funcionamento para a instalación, implantación ou exercicio de
calquera actividade económica, empresarial, profesional, industrial ou comercial establecendo
o réxime de comunicación previa para a execución de obras menores.
Como consecuencia este Concello dentro das medidas de adaptación á nova normativa
mediante a presente Ordenanza pretende facilitar e facultar a posta en marcha de actividades
económicas incluídas no ámbito de aplicación da Lei 17/2009 así como outras actividades non
incluídas de menor impacto ambiental co fin de estender a eliminación de trabas e axilización
administrativa a outras actividades, de forma que poderán iniciarse sen previa licenza municipal
desde o mesmo día da presentación da comunicación previa, sen necesidade de esperar á
finalización do control municipal, o cal se mantén aínda que se articule a posteriori.
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A maiores, o artigo 84 ter da Lei 7/1985, de 2 de abril de bases de réxime local obriga ás
entidades locais a que, cando o exercicio de actividades non precise autorización habilitante
e previa, establecer e planificar os procedementos de comunicación necesarios, así como os
de verificación posterior do cumprimento dos requisitos precisos para o exercicio da mesma.
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Por tanto, en virtude da autonomía local constitucionalmente recoñecida, que garante aos
municipios personalidade xurídica propia e plena autonomía no ámbito dos seus intereses,
e que lexitima o exercicio de competencias de control das actividades que se desenvolvan
no seu termo municipal, dítase a presente Ordenanza previa observancia da tramitación
establecida ao efecto polo artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local.
ARTIGO 1 OBXECTO E FINS
1.A presente ordenanza dítase para dar cumprimento ao mandato contido nos artigos 84 ter
da Lei 7/1985 do 2 de abril e 194.8 da Lei 9/2002 do 30 de decembro na súa redacción dada
pola Lei 9/2013 do 19 de decembro do emprendemento e da competitividade económica de
Galicia, e ten por obxecto regular os procedementos de intervención municipal para habilitar
o exercicio de actividades e a prestación de servizos así como os actos de uso do solo e do
subsolo non suxeitos a licenza municipal.
2.A presente ordenanza fixa, en particular, as condicións, requisitos e procedementos que
deberán observarse para a eficacia das comunicación previas para a instalación, implantación
ou exercicio de calquera actividade económica, empresarial, profesional, industrial ou
comercial.
ARTIGO 2 AMBITO TERRITORIAL E OBXECTIVO

2.Desde o punto de vista obxectivo regúlanse e quedan pautados os supostos, os requisitos
e os procedementos de comunicación e verificación posterior para o inicio das seguintes:
2.1.Actividades:
a) A instalación, implantación ou exercicio de actividades económicas, empresariais,
profesionais, industriais ou comerciais agás que concorran causas de orde público, seguridade
pública, saúde pública ou protección do medio ambiente no lugar concreto onde se realiza a
actividade, e non sexa posible salvaguardarse mediante a presentación da comunicación,
caso no que será precisa a correspondente licenza municipal.
b) A apertura de establecementos públicos e organización de espectáculos públicos e
actividades recreativas.
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1.O ámbito de aplicación da presente ordenanza cínguese territorialmente ao termo
municipal do Concello de Cotobade.
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Exceptúanse da aplicación do réxime de comunicación previa as actividades sometidas
a licenza ou autorización previstas no artigo 41 da Lei 9/2013 do 19 de decembro do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia ou norma que a substitúa que a
continuación se detallan:
a) A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades
recreativas que se desenvolvan en establecementos públicos cunha capacidade superior a
500 persoas, ou que presenten unha especial situación de risco, de conformidade co disposto
na normativa técnica en vigor.
b) A instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública, anexas ao establecemento.
c) A celebración de espectáculos e actividades extraordinarias e, en todo caso, os que
requiran a instalación de escenarios e estruturas móbiles.
d)A celebración dos espectáculos públicos e actividades recreativas ou deportivas
que se desenvolvan en máis dun termo municipal da comunidade autónoma, conforme o
procedemento que regulamentariamente se estableza.
e) A celebración dos espectáculos e festexos taurinos.
f) A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades
recreativas cuxa normativa específica exixa a concesión de autorización.

Os actos de edificación e uso do solo e do subsolo que, consonte á normativa xeral
de ordenación da edificación, non precisan de proxecto de obras de edificación e, a título
meramente enunciativo, os seguintes:
-Obras de conservación e mantemento de instalacións existentes
-Obras de conservación, mantemento e acondicionamento de vivenda
-Muros (Non de contención)
-Peches e valados diáfanos
-Obras e reparación da cuberta e cambio de tella de vivenda
-Pavimentacións
-Enganche á rede de sumidoiros
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2.2.Obras:
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-Calesquera outras actuacións que dean lugar a obras e instalacións de técnica simple e
escasa entidade constructiva e económica que non supoñan alteración do volume, do uso,
das instalacións e servizos de uso común ou do número de vivendas e locais, nen afecten ao
deseño exterior, a cimentación, a estructura ou as condicións de habitabilidade ou seguridade
dos edificios ou instalacións de toda clase.
2.3.Cambios de titularidade tanto de licenzas de obras, e/ou de licenzas de apertura/
actividade como os das de actividades declaradas responsablemente ou comunicadas, que
se efectúan ao abeiro do disposto no artigo 13 do Regulamento de servizos das corporacións
locais e/ou do artigo 28.4 da devandita Lei de comercio interior de Galicia ou norma que a
substitúa.
3.As restantes actividades, instalacións e obras non incluídas no ámbito de aplicación da
presente ordenanza, quedan suxeitas ao procedemento de licenza previa polos motivos de
interese xeral que se expresan nesta ordenanza.
4.Todas as actividades, servizos, instalacións e obras, comunicadas ou declaradas polos
mecanismos de intervención pautados na presente ordenanza, entenderanse habilitadas
sempre agás o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros.
ARTIGO 3 DEFINICIÓNS

1.Declaración Responsable: documento subscrito por un suxeito interesado no que
manifesta, baixo a súa responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos na normativa
vixente para acceder ao recoñecemento dun dereito ou facultade ou para o seu exercicio, que
dispón da documentación que así o acredita e que se compromete a manter o seu cumprimento
durante o período de tempo inherente a dito recoñecemento ou exercicio.
2.Comunicación Previa: documento polo que os interesados poñen en coñecemento da
administración pública competente os seus datos identificativos e demais requisitos esixibles
para o exercicio dun dereito ou inicio dunha actividade.
3.Licenza: acto administrativo regrado, expreso ou tácito, polo que o Concello autoriza,
previa comprobación das condicións establecidas pola normativa aplicable, actos de
ocupación, construción, edificación, uso do solo ou subsolo ou o exercicio de actividades.
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Aos efectos da aplicación da presente ordenanza defínese como:
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4.Obras menores: obras e instalacións de técnica simple e escasa entidade construtiva
e económica que non supoñan alteración do volume, do uso, das instalacións e servizos de
uso común e do número de vivendas e locais, sen que poidan afectar ao deseño exterior, á
cimentación, á estrutura ou ás condicións de habitabilidade ou seguridade dos edificios ou
instalacións de tódalas clases.
Abranguen as pequenas obras de simple conservación,reparación, decoración e ornato
que non precisan de proxecto técnico e non implican un orzamento elevado.
En ningún caso se entenderán como tales os parcelamentos urbanísticos, os muros de
contención, os peches con muros de fábrica de calquera clase, as intervencións en edificios
declarados bens de interese cultural ou catalogados e os grandes movementos de terra.
5.Obras Maiores: obras ou instalacións que non estean incluídas na categoría de obras
menores. Necesitan de proxecto técnico de acordo coa lexislación de ordenación da edificación.
ARTIGO 4 TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO PARA A COMUNICACIÓN
PREVIA DO EXERCICIO DE ACTIVIDADES

a) Memoria explicativa da actividade que se pretende realizar, coa manifestación expresa
do cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos.
b) Xustificante de pagamento dos tributos municipais.
c) Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de
que os locais e as instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais
previstas no planeamento urbanístico.
d) Proxecto e documentación técnica que resulte exixible segundo a natureza da actividade
ou instalación.
e) A autorización ou declaración ambiental que proceda.
f) As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación
expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
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Con carácter previo ao inicio da actividade ou da apertura do establecemento e, de ser o
caso, para o inicio da obra ou instalación que se destine especificamente a unha actividade
que non precise de proxecto, os/as interesados/as presentarán ante o Concello respectivo
comunicación previa na cal poñerán en coñecemento da Administración municipal os seus
datos identificativos e achegarán a seguinte documentación acreditativa dos requisitos exixibles
para o exercicio da actividade ou para o inicio da obra e instalación segundo o Anexo I:
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Se para o desenvolvemento da actividade é precisa a realización dunha obra que precise
de proxecto, deberá presentarse solicitude de licenza municipal de obras.
Unha vez rematadas as obras presentarase comunicación previa para o inicio da actividade
coa antelación sinalada no parágrafo 1 deste artigo.
Sométese tamén ao réxime de comunicación previa o cambio de titularidade das actividades
e instalacións, e quen exerza a nova titularidade deberá comunicalo por escrito ao Concello
de acordo co modelo descrito no Anexo II.
Efectos da comunicación previa
1. A comunicación previa presentada cumprindo con todos os requisitos constitúe un
acto xurídico do particular que, de acordo coa lei, habilita para o inicio da actividade ou a
apertura do establecemento e, de ser o caso, para o inicio da obra ou instalación, e faculta a
Administración pública para verificar a conformidade dos datos que se conteñen nela.
2. O incumprimento sobrevido das condicións da comunicación previa ou dos requisitos
legais da actividade será causa da ineficacia da comunicación previa e habilitarán ao Concello
para a súa declaración logo de audiencia do/a interesado/a.

Cando se trate de actos de uso do solo e do subsolo suxeitos ao réxime de intervención
municipal de comunicación previa, o promotor comunicará ao Concello a intención de levar a
cabo o acto cunha antelación mínima de quince días hábiles ao da data en que pretenda levar
a cabo ou comezar a súa execución de acordo co modelo descrito no Anexo I.
A comunicación, con carácter xeral, deberá ir acompañada de:
a) Memoria descritiva das obras e orzamento.
b) Xustificante de pagamento dos tributos municipais.
c) Dúas fotografías identificativas recentes.
d) Plano de situación sobre o planeamento municipal
e) Documento de avaliación ambiental, en caso de requirila o uso a que vaian destinadas
as obras.
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ARTIGO 5 TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO PARA A COMUNICACIÓN PREVIA DA
EXECUCIÓN DE ACTOS DE USO DO SOLO E DO SUBSOLO E VERIFICACIÓN POSTERIOR
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f) Copia da autorización ou ditame ambiental, así como das restantes autorizacións,
concesións ou informes sectoriais cando sexan legalmente exixibles.
Transcorrido o prazo de quince días hábiles sinalado, a presentación da comunicación
previa cumprindo con todos os requisitos exixidos constitúe título habilitante para o inicio dos
actos de uso do solo e do subsolo suxeitos a ela, sen prexuízo das posteriores facultades de
comprobación, control e inspección por parte do Concello.
Neste sentido todas as comunicacións previas serán conformadas polos servizos técnicos
municipais para a súa posterior toma de razón pola Xunta de Goberno Local.
No suposto de que a comunicación previa careza dalgún requisito o Concello requirirá ao
interesado para que, nun prazo de dez días, subsane a falta ou acompañe os documentos
preceptivos, con indicación de que, se así non o fixera, se lle terá por desistido da súa petición,
previa resolución que deberá ser dictada nos termos previstos no artigo 42.
O citado requirimento interrumpirá o prazo de quince días establecido para que a
comunicación previa constitúa título habilitante para o inicio dos actos de uso do solo e do
subsolo suxeitos a ela.
Neste suposto o interesado deberá formular nova comunicación previa, subsanando os
defectos advertidos, e presentala no Concello de acordo coas previsións do presente artigo
para a producción dos efectos correspondentes.

A comunicación previa presentada para os actos de uso do solo suxeitos a ela implica a
responsabilidade solidaria de quen promove as obras, de quen ten a propiedade dos terreos,
ou os/as empresarios/as das obras, dos/as técnicos/as redactores/as do proxecto e directores/
as das obras e da súa execución, respecto da conformidade das obras coa ordenación
urbanística de aplicación e a súa adecuación ao proxecto presentado.
ARTIGO 6 TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO PARA A COMUNICACIÓN PREVIA DA
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS DE
CARÁCTER OCASIONAL OU EXTRAORDINARIO
1. Atópanse sometidas ao réxime de comunicación previa os espectáculos públicos e
actividades recreativas que se detallan:
a) Representacións, exhibicións, actuacións, proxeccións, competicións ou audicións de
concurrencia pública, de carácter artístico, cultural, deportivo ou análogo.
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Cando se deban realizar diversas actuacións relacionadas coa mesma edificación ou
inmoble, presentarase unha única comunicación previa.
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b) Actividades que se ofrezan ao público, espectadores ou participantes, actividades,
productos ou servizos con fins de ocio, recreo ou entretenimento.
2. Atópanse sometidas ao réxime de autorización ou licenza os espectáculos públicos
e actividades recreativas detalladas no artigo 41 da Lei 9/2013 do 19 de decembro do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia e a tirada de artigos pirotécnicos
e cartuchería.
A comunicación previa deberá achegarse cunha antelación mínima de cinco días á data de
celebración do evento acompañada da seguinte documentación:
a) Modelo normalizado de solicitude debidamente cumprimentado (segundo Anexo III), que
incluirá un apartado de declaración responsable co único fin de simplificar a achega de datos.
b) Acreditación da personalidade do interesado e, no seu caso, do seu representante, así
como o documento no que conste a representación nos casos en que proceda.
c) Copia do abono da taxa correspondente á concesión de autorización.
d) Copia da póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio en materia de espectáculos
públicos e actividades recreativas por un importe non inferior a 300.000 €, e xustificante do
pago do último recibo.

A presentación da comunicación previa surtirá os efectos descritos no artigo 4.
ARTIGO 7. VERIFICACIÓN POSTERIOR
1. As actuacións de comprobación e inspección axustaranse ás normas sectoriais que
correspondan. En ausencia das mesmas serán de aplicación os preceptos contidos na
presente Ordenanza.
2. Os servizos municipais competentes realizarán, en calquera momento, as inspeccións e
comprobacións que se consideren necesarias en relación coas actividades e obras obxecto da
ordenanza no exercicio das competencias atribuídas pola lexislación vixente, sen prexuízo de
que poida esixirse a presentación da documentación acreditativa do cumprimento de calquera
extremo baseado na normativa de aplicación.
ARTIGO 8. ACTAS DE COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN
1. Da actuación de comprobación ou inspección levantarase acta, cuxo informe poderá ser:
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e) Boletín de instalación eléctrica expedido pola consellería competente en materia de
industria que dea cumprimento ao Real Decreto electrotécnico de baixa tensión 842/2002 do
20 de agosto
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a) Favorable: Cando a actividade ou as obras inspeccionadas se exerzan conforme á
normativa de aplicación.
b) Condicionado: Cando se aprecie a necesidade de adoptar medidas correctoras.
c) Desfavorable: Cando as actividades ou obras inspeccionadas presenten irregularidades
substanciais ou non se axusten á comunicación previa efectuada.
A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación
ou documento que se achega ou incorpora á comunicación previa comporta, logo de audiencia
da persoa interesada, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide o
exercicio do dereito ou da actividade afectada desde o momento en que se coñece, sen
prexuízo das sancións que proceda impoñer por tales feitos.
A resolución administrativa que constata as circunstancias a que se refire o número anterior
comportará o inicio das correspondentes actuacións e a exixencia de responsabilidades e
poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo
ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente,
así como a imposibilidade de instar un novo procedemento durante un período de tempo
determinado entre tres meses e un ano.

1. No suposto de informe condicionado ou desfavorable, os servizos competentes
determinarán o prazo para a adopción das medidas correctoras que sinalen. Poderase
conceder de oficio ou a petición dos interesados unha ampliación de prazo establecido,
que non exceda da metade do mesmo, se as circunstancias o aconsellan e con iso non se
prexudican dereitos de terceiros conforme ao artigo 49 da Lei 30/1992, de 26 novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
2. Transcorrido o prazo concedido a que se refire o número anterior sen que polos
requiridos se adoptasen as medidas ordenadas ditarase, polo órgano competente, resolución
acordando a suspensión da actividade ata que se adopten as medidas correctoras ordenadas
sen prexuízo de iniciar o procedemento sancionador que, no seu caso, corresponda.
ARTIGO 10. PARALIZACIÓN DAS OBRAS
A execución de obras sen axustarse á comunicación previa formulada dará lugar á incoación
do correspondente expediente de reposición da legalidade urbanísitica, sen prexuízo da
posibilidade de ditar a correspodente orde de execución que proceda para garantir a plena
adecuación do acto ou os actos á ordenación urbanística dentro dos quince días seguintes ao
da adopción de calquera medida provisional.
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ARTIGO 11. PROCEDEMENTO SANCIONADOR. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
As infraccións e sancións por infraccións en materia de actividades rexiranse polo descrito
na Lei 9/2013 do 19 de decembro do emprendemento e da competitividade económica de
Galicia, ou normativa sectorial que a substitúa.
As infraccións e sancións por infraccións en actos de uso do solo e do subsolo rexiranse
polo descrito na Lei 9/2002 de 30 de decembro de ordenación urbanísitica e de protección do
medio rural de Galicia, ou normativa sectorial que a substitúa.
Disposicion adicional primeira: Modelos normalizados
1. Os correspondentes modelos de comunicación previa e de comunicación de
cambio de titularidade de comunicacións previas, declaracións responsables e licenzas,
manteranse permanentemente publicados e actualizados na páxina web municipal www.
concellodecotobade.org.
2. Os anexos que se incorporan a esta ordenanza non teñen carácter regulamentario e o
seu contido poderá ser adaptado, modificado ou ampliado por Decreto da Alcaldía.
Disposicion adicional segunda: Obrigas tributarias

Disposicion derrogatoria
Queda derrogada a Ordenanza reguladora da apertura de establecementos para o exercicio
de actividades económicas (BOP nº 132 de 10.07.2012) e cantas disposicións municipais de
igual ou inferior rango se opoñan ao que se establece na presente ordenanza.
Disposicion derradeira
A presente ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación íntegra no
Boletín Oficial da Provincia, sempre que tivese transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Edita: Deputación de Pontevedra • Deposito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación: GB0J1DI74ISFKADF
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Contra o presente acordo poderase interpoñer polos interesados recurso contencioso –
administrativo, ante a Sala do Contencioso – administrativo do Tribunal Superior de Xustiza da
Comunidade Autónoma de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte
ao da súa publicación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1988, de 13 de xullo, reguladora
da Xurisdición Contencioso – Administrativa.
Cotobade 07 de xaneiro de 2015.—O alcalde, P.D. O 1º Tenente de alcalde, Fernando
Vázquez Corbacho. (R.A. de data 02.01.2015)
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