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ORDENANZA FISCAL Nº I.1 REGULADORA
DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

********************

Artigo 1.- NATUREZA E FUNDAMENTO

1.- O Imposto sobre Actividades Económicas
é un tributo directo de carácter  real,  establecido con
carácter  obrigatorio no RDL 2/2004, de 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Regula-
dora das Facendas Locais.

2.- De conformidade co artigo 59.1 b), 15.2 e
16 do citado RDL 2/2004, o Concello de Vilagarcía de
Arousa acorda a imposición e ordenación deste tributo,
segundo as normas que contén a presente ordenanza,
en concordancia co disposto nos artigos 78 a 91, am-
bos inclusive,  do RDL 2/2004 e demais disposicións
que resultan de aplicación.

Artigo 2.- COEFICIENTE DE PONDERACIÓN

Sobre as cotas municipais fixadas nas tarifas

do imposto aplicarase, en todo caso, un coeficiente de

ponderación en función do importe neto da cifra de ne-

gocios do suxeito pasivo, de conformidade co disposto

no artigo 86 do RDL 2/2004:

Importe neto da cifra

de negocios en euros

Coeficiente

Ponderación

Dende      1.000.000,00   ata    5.000.000,00 1,29

Dende     5.000.000,01   ata  10.000.000,00 1,30

Dende   10.000.000,01  ata  50.000.000,00 1,32

Dende  50.000.000,01  ata 100.000.000,00 1,33

Máis de                              100.000.000,00 1,35

Sen cifra neta de negocio. 1,31

Artigo 3.- ÍNDICES DE SITUACIÓN

1.- Sobre as cotas modificadas pola aplicación

do coeficiente de ponderación, o Concello de Vilagar-

cía de Arousa establece a seguinte escala  de índices

que ponderan a situación física do local, atendendo ás

categorías das rúas nas que radique, conforme ó esta-

blecido na Ordenanza Fiscal Nº 28 Reguladora da Ca-

tegoría das Rúas do Concello.

ÍNDICES DE
SITUACIÓN

CATEGORÍA DAS RÚAS

1,7 Para rúas de 1ª, 2ª e 3ª categoría.

1,4 Para rúas de 4ª e 5ª categoría.

2.- Cando algunha rúa, por omisión, non figu-

re na Ordenanza Nº 28, aplicaráselle, provisionalmen-

te, o índice de situación máis baixo.

3.- Para determina-lo coeficiente de situación,

cando sexan varias as vías públicas á que dea a facha-

da dun establecemento ou local, tomarase o índice de

situación que corresponda á vía de categoría superior,

sempre que neste exista acceso directo e de normal uti-

lización ó recinto.

4.- No suposto de que, por atoparse en sotos,

plantas  interiores,  etc.,  os  establecementos  ou  locais

carezan propiamente de fachadas á rúa, aplicarase o ín-

dice  de  situación  correspondente  á  categoría  da  rúa

onde se atope o lugar de entrada ou acceso principal.

Artigo 4.- BENEFICIOS FISCAIS

1. Os que inicien o exercicio de calquera acti-
vidade empresarial e tributen por cota mínima munici-
pal disfrutarán durante os cinco anos de actividades se-
guintes á conclusión do segundo período impositivo de
desenvolvemento  da  mesma,  dunha  bonificación  do
50% da cota correspondente
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2.  A bonificación á que se refire o parágrafo
primeiro alcanza á cota tributaria integrada pola cota
de Tarifa modificada, no seu caso, pola aplicación do
coeficiente e do índice de situación previstos nos Arti-
go 86 e 87 do RDL 2/2004.

3.  Para  poder  disfrutar  da  bonificación  re-
quírese  que a actividade  económica  non se exercera
anteriormente baixo outra titularidade nin baixo a mes-
ma.  Entenderase  que  as  actividades   económicas  se
exerceron anteriormente baixo outra titularidade, entre
outros, nos supostos de fusión, excisión ou achega de
ramas de actividade.

4.  A bonificación establecida neste  apartado
terá en todo caso carácter rogado, e concederase ós su-
xeitos pasivos que reúnan as condicións requiridas des-
pois da solicitude, debendo dirixi-las súas instancias ó
Concello acompañando fotocopia do impreso de alta
da actividade no que se faga constar, no apartado habi-
litado ó efecto que se solicita esta bonificación de con-
formidade coa normativa aplicable.

5.  Os suxeitos pasivos que tributen por cota
municipal e incrementen  alomenos un 10%, o prome-
dio da súa plantilla de traballadores con contrato inde-
finido, durante o período impositivo inmediato anterio,
ou de aplicación, (os traballadores deberán estar em-
padroados no termo municipal  de  Vilagarcía),  terán
unha bonificación do 50% na cota do imposto para o
exercicio  para  o  que  se  solicite.  A empresa  deberá
cumprir a lexislación, non podendo estar incursa en
incumprimento grave de dita lexislación.

De se volver a solicitar esta bonificación, o
número de traballadores inicial non poderá ser inferi-
or ó total, incluídos os que deran dereitos á bonifica-
ción, que posuía o suxeito pasivo para a bonificación
anteriormente aplicada.

Para o cálculo do promedio da plantilla total
da empresa e do seu incremento, tomaránse as perso-
as empregadas, nos termos que dispoñan a lexislación
laboral, tendo en conta a xornada contratada en rela-
ción coa xornada completa.

Deberán  aportar  certificado  da  Tesourería
Xeral da Seguridade Social da vida laboral da empre-
sa,  acreditativo  do  especificado,  no  que  conste  o
número medio de traballadores con contrato indefini-
do,  indicándose  a  xornada  contratada  respecto  dos
períodos impositivos anteriores a aquel en que debe
surtir efecto a bonificación.

A bonificación aplicarase a cota resultante de
aplicar, no seu caso, as bonificacións a que se refire o
apartado 1 deste artigo.

Os interesados  deberán  efectuar  a  solicitude
antes do devengo do imposto aportando a seguinte do-
cumentación que xustifique a contratación indefinida:
a) Fotocopia do contrato de traballo indefinido co selo
de entrada no INEM; b) fotocopia dos TC1 e TC2; c)
copia dos TC1 e TC2 dos traballadores que viñan pres-
tando servizos na empresa”.

6. Establécese unha bonificación do 10% so-
bre o importe da inversión efectuada en inversión de
enerxías  renovables,  e  aplicarase  á  cota  tributaria
anual do exercicio fiscal seguinte á aquel no que se fi-
nalice a instalación, co límite máximo do 50% da cuo-
ta municipal.  A bonificación terá que  ser  solicitada
antes do 31 de decembro do exercicio no que finaliza
a instalación, para surtir efectos no exercicio seguin-
te. Á solicitude deberá adxuntarse o proxecto da exe-
cución material da instalación ou equipo de aprovei-
tamento de enerxía renovable, así como a correspon-
dente factura detallada da instalación.

DISPOSICIÓN FINAL.-

A presente Ordenanza Fiscal, da que a súa re-
dacción definitiva foi aprobada polo Pleno da Corpora-
ción, na sesión celebrada o día 18 de outubro de 2016,
entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2017, permane-
cendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación
expresas.

Fechas anteriores modificacións:

Publicado BOP (modificación coeficiente): 28/12/2000
Publicado BOP (modificación coeficiente): 17/12/2001
PUBLICADO BOP (modificación tarifas): 30/12/2002
PUBLICADO BOP (modificación tarifas): 29/12/2003
PUBLICADO BOP (inclusión Disp Adic): 29/06/2007
PUBLICADO BOP (supresión Disp Adic): 27/12/2007
PUBLICADO BOP (reordenac. Ordenanzas): 30/12/2013
PUBLICADO BOP: 30/12/2014
PUBLICADO BOP: 29/12/2015

Fecha modificación actual:
PUBLICADO BOP: 30/12/2016
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