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ORDENANZA 1.05
IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artigo 1. Natureza e feito impoñible
De conformidade co previsto nos artigos 78 e seguintes do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais (TRLFL), o
imposto de actividades económicas é un tributo obrigatorio, directo e de carácter real, que grava o
mero exercicio, en territorio nacional, de actividades empresariais, profesionais ou artísticas, que
se ejerzan ou non nun local determinado e se atopen ou non especificadas nas tarifas do imposto.
Artigo 2. Exencións
1. Están exentos do imposto os suxeitos pasivos previstos no artigo 82.1 do TRLFL.
2. As exencións especificadas nas letras e), f) do devandito artigo 82.1 terán carácter rogado,
debendo presentar coa declaración de alta, a seguinte documentación:
- No suposto da letra e) de organismos públicos de investigación e establecementos de
ensinanza: certificación da administración correspondente acreditativa do financiamento da
entidade
- No caso da letra f) de asociacións sen ánimo de lucro de diminuídos: certificación do órgano do
que dependan, acreditativo da natureza e fins da entidade.
Artigo 3. Bonificacións
1 Os suxeitos pasivos terán dereito ás bonificacións previstas no art. 88.1 do TRLFL.
2 Os suxeitos pasivos que tributen por cota municipal e que teñan incrementado o promedio da
súa plantilla de traballadores con contrato indefinido durante o período impositivo inmediato
anterior ao da aplicación da bonificación, en relación co período anterior a aquel, disfrutarán da
seguinte bonificación sobre a cota tributaria:
Incremento no nº empregados con contrato indefinido

Bonificación

Entre o 5 e 10%

15%

Máis de 10% e ata o 20 %

30 %
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45 %

A documentación acreditativa será a seguinte:
- Certificado/s da Tesourería Xeral da Seguridade Social da vida laboral da empresa acreditativo
dos extremos especificados no punto dous deste artigo.
- Fotocopia dos contratos laborais dos traballadores contratados no período impositivo inmediato
anterior ao de aplicación da bonificación.
Artigo 4. Procedemento de concesión dos beneficios fiscais
1. Para o recoñecemento dos beneficios fiscais de carácter rogado, os interesados deberán
presentar solicitude acompañando a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos
esixidos.
2. A concesión ou denegación dos beneficios fiscais resolveranse por acordo da Xunta de
Goberno Local previo informe do Servizo de xestión, inspección e recadación do Concello.
Artigo 5. Coeficientes de situación
1. Para os efectos do previsto no artigo 87 do TRLFL, as vías públicas do Concello de Santiago de
Compostela clasificaranse de acordo co disposto no artigo 16 e no Anexo de categoría das vías
da Ordenanza Xeral de Xestión, Recadación e Inspección dos tributos e doutros ingresos de
dereito público local do Concello de Santiago de Compostela
2. Sobre as cotas incrementadas por aplicación do coeficiente sinalado no artigo 86 do TRLFL, e
atendendo á categoría fiscal da vía pública onde radica fisicamente o local en que se realiza a
actividade económica, aplicaránse os coeficientes de situación fixados no citado Anexo
Artigo 6. Período impositivo e data de esixibilidade do imposto
1. O período impositivo coincide co ano natural, agás cando se trate de declaracións de alta.
Neste caso abranguerá dende a data de comezo da actividade ata o final do ano natural.
2. O imposto será esixible dende o primeiro día do período impositivo e as cotas serán
irreductibles, agás cando, nos casos de declaración de alta, o día de comezo da actividade non
coincida co ano natural. Neste suposto, as cotas calcularanse proporcionalmente ao número de
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trimestres naturais que resten para finalizar o ano, incluído o do comezo do exercicio da
actividade.
3. Así mesmo, e en caso de baixa por cesamento no exercicio da actividade, as cotas serán
prorrateables por trimestres naturais, excluído aquel en que se produza o dito cesamento. Para
este fin, os suxeitos pasivos poderán solicitar a devolución da parte da cota correspondente aos
trimestres naturais en que non se exercera a actividade.
4. Malia o disposto nos parágrafos anteriores, nos supostos de fusións, escisións e achega
doutras ramas de actividade regulados no Capítulo VIII do Título VII do Real Decreto lexislativo
4/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades,
as declaracións de alta e baixa que presenten respectivamente as entidades que inicien ou cesen
o exercicio da actividade, producirán efectos a partires do 1 de xaneiro do ano seguinte a aquel no
que se produza a fusión, escisión ou achega de rama da actividade de que se trate. En
consecuencia, respecto ao ano en que teña lugar a operación non procederá a devolución ou
ingreso ningún derivados do prorrateo das cotas polos trimestres durante os cales estas
actividades realizaran efectivamente a actividade.
5. Nas actividades de servizos de espectáculos e de promoción inmobiliaria, a parte da cota
correspondente aos espectáculos celebrados e aos metros cadrados de terreo ou edificación
vendidos será esixible cando se celebren os espectáculos ou se formalicen os alleamentos,
respectivamente.
Artigo 7º. Infracións e sancións
Para todo o relativo á cualificación de infracións tributarias e a imposición das sancións
correspondentes, rexerá o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de
decembro, xeral tributaria.
Disposición derradeira
A presente Ordenanza foi aprobada de xeito provisorio polo Pleno da Corporación na sesión
celebrada o día vinte e un de outubro de dous mil catorce, quedando definitivamente aprobada por
acordo do Pleno da Corporación na sesión de dezanove de decembro de dous mil catorce.
Comezará a aplicarse a partir do primeiro de xaneiro do ano dous
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