
ORDENANZA FISCAL DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 
          (BOP Nº 45 DE FECHA 24-02-2003) 
 
 
O abeiro das facultades normativas outorgadas polos artigos 133.2 e 142 da 
Constitución Española e artigo 106 da Lei 7/1985,  do 2 de abril, 
reguladora das bases de réxime local, sobre potestade normativa en materia 
de tributos locais, e de conformidade, así mesmo, co establecido nos artigos 
15 e seguintes, así como no Título II e artigos 79 e seguintes, todos eles da 
Lei 39/1988,  do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, na súa 
redacción dada pola Lei 51/2002, do 27 de decembro, de modificación de 
dita norma, regúlase mediante a presente Ordenanza fiscal o Imposto sobre 
Actividades Económicas. 
 
ARTIGO 1. NATUREZA E FEITO IMPOÑIBLE. 
O imposto sobre actividades económicas é un tributo directo de carácter 
real constituíndo o seu feito impoñible  o mero exercicio  en territorio 
nacional de actividades empresariais, profesionais ou artísticas, exérzanse 
ou non en local determinado e estean ou non especificadas nas tarifas do 
imposto. 
 
ARTIGO 2. SUXEITOS PASIVOS. 
Son suxeitos pasivos do imposto  as persoas físicas ou xurídicas e as 
entidades ás que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, sempre que 
realicen en territorio nacional calquera das actividades que orixinan o feito 
impoñible. 
 
ARTIGO 3. RESPONSABLES. 
3.1. Responden solidariamente das obrigas tributarias tódalas persoas que 
sexan causantes dunha infracción tributaria ou que colaboren na súa 
comisión. 
3.2. Os copartícipes ou cotitulares das entidades xurídicas ou económicas a 
que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria responderán solidariamente 
en proporción ás súas respectivas participacións das obrigas tributarias 
destas entidades. 
3.3. No caso de sociedades ou entidades disoltas e liquidadas, as súas 
obrigas tributarias pendentes transmitiranse ós socios ou partícipes no 
capital, que responderán das mesmas solidariamente e ata o límite do valor 
da cota de liquidación que se lles adxudicara. 
3.4. A responsabilidade esixiráse en todo caso nos termos e de acordo co 
procedemento previsto na Lei xeral tributaria. 
 



ARTIGO 3. COTA TRIBUTARIA. 
A cota tributaria será a resultante de aplicar ás tarifas do imposto o 
coeficiente de ponderación regulado no artigo 87 da Lei 51/2002, do 27 de 
decembro, de reforma da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das 
facendas locais, tendo en conta o seguinte cadro: 
 
IMPORTE NETO DA CIFRA E NEGOCIOS 
(EUROS) 

COEFICIENTE 

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 
 
Ós efectos da aplicación do coeficiente ó que se refire este artigo, o importe 
neto da cifra de negocios do suxeito pasivo será o correspondente ó 
conxunto de actividades económicas exercidas polo mesmo e 
determinarase de conformidade co previsto  no párrafo c) do apartado 1º do 
artigo 83 da Lei 39/1988, na súa redacción dada  polo artigo 23 da Lei 
51/2002, do 27 de decembro. 
 
ARTIGO 4. PERÍODO IMPOSITIVO E DEVENGO. 
4.1. O período impositivo coincide co ano natural, excepto cando se trate 
de declaracións de alta, abarcando neste caso dende a data de comezo da 
actividade ata o remate do ano natural. 
4.2. O imposto devéngase o primeiro día  do período impositivo e as cotas 
serán irreducibles, agás cando, nos casos de declaración de alta, o día de 
comezo da actividade non coincida co ano natural, calculándose neste 
suposto as cotas de xeito proporcional o número de trimestres naturais que 
restan para finaliza-lo ano, incluído o de comezo do exercicio da 
actividade. 
Do mesmo xeito, no suposto de baixa  por cese no exercicio da actividade, 
as cotas serán prorrateables por trimestres naturais, excluído aquel no que 
se produza o devandito cese. A tal fin os suxeitos pasivos poderán solicita-
la devolución da parte da cota correspondente ós trimestres naturais nos 
que non se tivese exercicio a actividade. 
4.3. Tratándose de espectáculos, cando as cotas  estean establecidas por 
actuacións illadas, o devengo prodúcese pola realización de cada unha 
delas , debéndose presenta-las correspondentes declaracións na forma na 
que se estableza regulamentariamente. 
 
ARTIGO 5. XESTIÓN DO IMPOSTO. 



O imposto xestiónase a partires da matrícula do mesmo. Dita matrícula 
formarase anualmente  para cada termo municipal e estará constituída  por 
censos comprensivos das actividades económicas, suxeitos pasivos, cotas 
mínimas e, no seu caso, da recarga provincial. 
 
ARTIGO 6.CUESTIÓNS NON PREVISTAS NESTA ORDENANZA. 
Para o non previsto nesta ordenanza estarase ó disposto na Lei 39/1988, do 
28 de decembro, reguladora das facendas locais, na súa redacción dada pola 
Lei 51/2002, do 27 de decembro, e demais lexislación aplicable en materia 
de xestión tributaria. 
  
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
As modificacións producidas pola Lei de Presupostos Xenerais do Estado 
ou por outra norma de rango legal que afecten a calquera elemento deste 
imposto serán de aplicación automática dentro do ámbito desta Ordenanza. 
 
DISPOSICIÓN DERRADEIRA. 
A entrada en vigor da presente Ordenanza producirase dende o mesmo día  
da publicación do texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia, e comezará 
a aplicarse con efectos a partires do 1 de xaneiro de 2003, permanecendo 
en vigor ata a súa modificación ou derrogación. 
Esta ordenanza derroga  tódalas ordenanzas anteriores referidas á mesma 
materia impoñible. 


