CONCELLO DO CORGO
ORDENANZA FISCAL DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Ordenanza fiscal do Imposto sobre Actividade Económicas

Art. 1º.- O Imposto de Actividades Económicas rexirase polo establecido nos
Arts 78 a 91 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Ley de Facendas Locales.
Art.2º.- Sobre a cota tributaria íntegra establecese unha bonificación de ata
o 95 % da cota tributaria correspondente para os suxeitos pasivos que
tributen pola cota municipal e que desenvolvan actividades económicas que
sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer
circunstancias de fomento do emprego estable que xustifique tal declaración.
Esta medida será de aplicación únicamente a aqueles supostos de
implantación dunha nova actividade económica u empresarial, así como a
aqueles outros que consistan nunha ampliación das instalación sempre e
cando impliquen creación de emprego estable.
Art 3º.- En relación coa bonificación potestativa regula no artigo anterior,
establecese os seguintes tramos:
–Ata o 95 % de bonificación da cota tributaria integra pola creación de máis
de vinte postos de traballo estables.
-O 75 % de bonificación da cota tributaria íntegra pola creación de entre 11
e 20 postos de traballos estables.
-O 50 % de bonificación da cota tributaria pola creación de ata 10 postos de
traballo estables.
Art. 4º.- As bonificacións aplicaranse durante un máximo de tres períodos
impositivos, é farase efectiva o día 1º de xaneiro do ano natural seguinte ao
da concesión deste beneficio fiscal.
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Art. 5º.- Este beneficio é rogado polo que os suxeitos pasivos deberán
aportar a seguinte documentación:
-

Solicitude de bonificación en modelo normalizado, onde se expresará:
● A actividade económica ou empresarial a que se adica a empresa ou
empresario autónomo.
● Indicación do código CNAE e do epígrafe do Imposto sobre
Actividades Económicas.
● Número total de traballadores que ten o centro de traballo sito no
termo municipal no mes anterior á solicitude, distinguindo entre
temporais e fixos.
● Número de traballadores contratados fixos desde o mes anterior á
solicitude ata a data da solicitude.

-

NIF da empresa ou autónomo.

-

Acreditación de estar ao corrente nos pagos dos tributos

coa

Administración do Estado, Comunidade Autónoma de Galicia, e este
concello (este último se fará de oficio) e nas cotizacións coa Tesoureria
da Seguridade Social.
-

Certificado do Ministerio de Facenda da situación censal do titular da
actividade económica.

-

No suposto de nova construción ou ampliación: certificado final do
director da obra expedido polo seu director e comunicación previa de
inicio da actividade económica (Estes documentos en caso de estar en
posesión do concello, incorporaranse de oficio).

-

Acreditación dos postos existentes fixos e temporais á data da
solicitude de bonificación, debendo aportar a relación nominal de
traballadores da cotización á Tesoureria da Seguridade Social realizada
no mes anterior á solicitude (derradeira cotización) e, no seu caso, os
contratos laborais indefinidos formalizados con posterioridade ao
derradeiro mes cotizado ata o día anterior á solicitude.

Art. 6º.- A bonificación requerirá o acordo adoptado polo Pleno do concello,
adoptado por maioría simple, no que se declare o especial interese ou
utilidade municipal, por fomento de emprego estable no término municipal
de O Corgo.
Esta bonificación terá una duración máxima de tres periodos impositivos.
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A partir do primeiro periodo impositivo, a empresa ou o autónomo deberá
solicitar novamente a bonificación acreditando que mantén os postos de
traballo estables creados.
A solicitude deberá presentarse antes do 1 novembro de cada ano. No
suposto de que non se formule ésta no término indicado, a solicitude
rexeitarase.
No suposto que no segundo e terceiro periodo impositivo se reducise ou
ampliase os empregos estables creados no primeiro, a bonificación
axustarase a alza ou a baixa para os restantes periodos impositivos, conforme
aos tramos establecidos, se que as contratacións laborais indefinidas
anteriores sexan acumulables.
En ningún caso, considerarase creación de postos de traballo o traslado de
traballadores da empresa ou autónomo dun dos centros de traballo sitos
noutro concello ao novo centro de traballo ubicado o Corgo.
DISPOSICIÓN FINAL.A presente disposición entrará en vigor ao día seguinte ao da súa publicación
no BOP de Lugo e producirá efectos a partir do 1 de xaneiro de 2019.

