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MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DO IMPOSTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ARTIGO 1º.—DISPOSICIÓN XERAL
No 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 establecido nos artigos 15.2 e 59.1 do R.D.
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora
das Facendas Locais, o Concello de Sanxenxo regula o Imposto sobre Actividades Económicas,
que se esixirá conforme ao disposto no citado texto refundido, na presente ordenanza e no
resto da normativa aplicable.
ARTIGO 2º.—NORMATIVA APLICABLE

A natureza, feito impoñible, exencións, suxeitos pasivos, cota tributaria, período impositivo,
así como os réximes de administración e xestión deste imposto regúlanse segundo o disposto no
R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora
das Facendas Locais e nas demais disposicións complementarias e de desenvolvemento da lei,
tanto de rango legal como regulamentario, ademais do establecido nesta Ordenanza.

Os suxeitos pasivos terán dereito ás bonificacións previstas no artigo 88.1 do R.D. Lexislativo
2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

En particular establécese unha bonificación da cota correspondente para os suxeitos pasivos
que tributen por cota municipal e que desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas
de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancia de fomento do emprego
que xustifiquen tal declaración, regulada no artigo 88.2 letra e) do R.D. Lexislativo 2/2004, de
5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Esta
medida será de aplicación unicamente a aqueles supostos de implantación dunha nova actividade
económica ou empresarial, así como a aqueles outros que consistan nunha ampliación das
instalacións sempre e cando impliquen creación de emprego. As porcentaxes de bonificación
son as seguintes:
—— Dun 95% pola creación de máis de 20 postos de traballo.

—— Dun 75% pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo.
—— Dun 50% pola creación de ata 10 postos de traballo.
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ARTIGO 4º.—BONIFICACIÓNS
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De conformidade co disposto no artigo 87 do R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aplicarase sobre as cotas
modificadas pola aplicación do coeficiente de ponderación establecida no artigo 86 do citado
texto legal, un coeficiente único de 1 para todas as actividades exercidas neste termo municipal.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

ARTIGO 3º.—COEFICIENTES DE SITUACIÓN
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No caso de ampliación das instalacións a creación de emprego deberá supoñer, alomenos, un
incremento do 50% do número de traballadores da plantilla inicial. Os postos creados, tanto no
suposto de nova actividade económica como no de ampliación de instalacións, deben ser pola
totalidade da xornada laboral e por todo o período anual, sen interrupcións.

As anteriores bonificacións, que manteranse durante tres exercicios orzamentarios para o
suxeito pasivo, concederanse a petición do interesado, unha vez que acredite que se cumpren
as condicións requiridas para seren beneficiario das mesmas. Quedarán sen efecto de non
cumprirse as condicións por razón das cales se concederon as mesmas.
Considerarase que existen circunstancias de especial interese ou utilidade municipal por
concorrer circunstancias de fomento do emprego cando se creen novos postos de traballo.

As bonificacións establecidas neste artigo non serán compatibles entre si nin acumulables.
MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DO IMPOSTO
SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS

ARTIGO 7º.2
Establécese unha bonificación de ata o 95% a favor das construcións instalacións e obras que
sexan declaradas de especial interese ou utilidade pública municipal por concorrer circunstancias
sociais, culturais ou histórico-artísticas que xustifiquen tal declaración. Corresponderá dita
declaración, así como o establecemento da porcentaxe aplicable, ao pleno da corporación e
acordarase previa solicitude do suxeito pasivo e previa proposta da alcaldía/presidencia, -que
tamén propoñerá a bonificación a aplicar a cada caso-, co voto favorable da maioría simple
dos seus membros. Esta bonificación deberá ser solicitada no mesmo intre no que se solicite
a licenza de construción, ou se rexistre a comunicación previa, acreditando fidedignamente o
carácter non lucrativo da construción, instalación ou obra e o seu destino social, cultural ou
histórico-artístico.
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Corresponde ao pleno de concello a declaración de especial interese ou utilidade municipal por
concorrer circunstancias de fomento do emprego así como o outorgamento de ditas bonificacións,
debendo contar co voto favorables da maioría simple dos seus membros.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Para poder gozar da bonificación prevista neste parágrafo, o suxeito pasivo beneficiario
deberá estar ao corrente do pagamento das súas débedas con Facenda Estatal, Autonómica e
Local así como das cotas correspondentes á Seguridade Social.
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Os beneficiarios deberán solicitar a bonificación no primeiro trimestre do ano no que se aplique
presentando as altas na Seguridade Social e os contratos de traballo dos novos traballadores/
as, podendo requirir en calquera momento o Concello de Sanxenxo a documentación que
corresponda para a comprobación do mantemento das circunstancias que se tiveron en conta
para a concesión da respectiva bonificación. As solicitudes presentadas fóra do primeiro trimestre
do ano producirán efectos no exercicio seguinte.

