
to en dous prazos, sen esixencia de xuros de demora, nos casos
en o pago se realice mediante domiciliación bancaria. O frac-
cionamento da débeda será sempre de carácter rogado.

O cobro do primeiro dos prazos realizarase na metade do perí-
odo voluntario de cobro e será por importe do 50% da débeda
tributaria. O cobro do 50% restante realizarase tres meses des-
pois do último día do período voluntario de cobranza.

De non realizarse o pago do primeiro dos prazos por causas
non imputables á Administración, anularanse automaticamente
o segundo prazo de ingreso e procederase ao cobro da totalida-
de da débeda en vía executiva xunto coas recargas e xuros de
demora que, se é o caso, correspondan. No caso de que a falta
de pago por causas non imputables á Administración se refira
ao segundo prazo, esixirase a parte da débeda correspondente
a este segundo prazo en vía executiva, xunto coas recargas e
xuros de demora correspondentes.

Artigo 17. Infraccións e sancións
En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias, así

como á determinación das sancións que por estas correspondan
en cada caso, aplicarase o réxime establecido na Lei xeral tribu-
taria e nas disposicións que a complementen e desenvolvan.

Disposición final
1ª. No non previsto nesta ordenanza será de aplicación o esta-

blecido na Lei 58/2003 xeral tributaria, e restante normativa
de aplicación.

2ª. A presente ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e comezará a
aplicarse o día 1 de xaneiro do ano 2017, permanecendo en
vigor en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación
expresas.

Ordenanza fiscal número 21, reguladora do imposto sobre
actividades económicas. 

No uso das facultades concedidas polo artigo 106 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e
de conformidade co establecido nos artigos 15.1 e 59.2 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o
Concello de Ribadavia regula o imposto sobre actividades eco-
nómicas, que se esixirá conforme ao disposto na presente orde-
nanza e no resto de normativa aplicable.

A natureza, feito impoñible, exencións, suxeitos pasivos, cota
tributaria, período impositivo, devindicación e xestión deste
imposto regúlase segundo o disposto en:

- Os artigos 78 a 91 do Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado mediante Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo.

- O Real decreto lexislativo 1.175/1990, do 28 de setembro,
polo que se aproban as tarifas e instrución do imposto sobre
actividades económicas.

- O Real decreto lexislativo 1.259/1991, do 2 de agosto, polo
que se aproban as tarifas e a instrución correspondente á acti-
vidade gandeira independente.

- O Real decreto lexislativo 243/1995, do 17 de febreiro, polo
que se ditan normas para a xestión do imposto sobre activida-
des económicas

- E nas demais disposicións complementarias e de desenvolve-
mento da lei, tanto de rango legal, como regulamentario, ade-
mais do establecido nos artigos seguintes desta ordenanza

Artigo 1. Feito impoñible
1. O imposto sobre actividades económicas é un tributo

municipal directo de carácter real, o feito impoñible do cal
está constituído polo mero exercicio, no territorio nacional,

de actividades empresariais, profesionais ou artísticas que
non estean exentas, tanto se se exercen nun local determi-
nado como se non, se atopen ou non especificadas nas tarifas
do imposto.

2. Para os efectos deste imposto, considéranse actividades
empresariais as da gandería independente, as mineiras, indus-
triais, comerciais e de servizos. Polo tanto, non teñen esta con-
sideración, as actividades agrícolas, as gandeiras dependentes,
as forestais e as pesqueiras.

Artigo 2. Suxeitos pasivos
Son suxeitos pasivos as persoas físicas ou xurídicas e as enti-

dades ás que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, sem-
pre que realicen en territorio nacional calquera das actividades
que orixinen o feito impoñible.

Artigo 3. Responsables
1. Responden solidariamente das obrigas tributarias todas as

persoas que sexan causantes dunha infracción tributaria ou que
colaboren na súa comisión.

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. No caso de sociedades ou entidades disoltas e liquidadas, as
súas obrigas tributarias pendentes transmitiranse aos socios ou
partícipes no capital, que responderán delas solidariamente e ata
o límite do valor da cota de liquidación que se lles adxudicara.

4. A responsabilidade esixirase en todo caso nos termos e de
acordo co procedemento previsto na Lei xeral tributaria.

Artigo 4. Exencións
1. Están exentos do imposto:
a) O Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais,

así como os organismos autónomos do Estado e as entidades de
dereito público de análogo carácter das comunidades autóno-
mas e das entidades locais.

b) Os suxeitos pasivos que inicien o exercicio da súa activida-
de en territorio español, durante os dous primeiros períodos
impositivos deste imposto en que se desenvolva aquela.

Para estes efectos, non se considerará que se produciu o inicio
do exercicio dunha actividade cando esta se desenvolveu ante-
riormente baixo outra titularidade, circunstancia que se enten-
derá que concorre, entre outros supostos, nos casos de fusión,
escisión ou achega de ramas de actividade.

c) Os seguintes suxeitos pasivos:
- As persoas físicas.
- Os suxeitos pasivos do imposto sobre sociedades, as socieda-

des civís e as entidades do artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, que teñan un importe neto da cifra
de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

En canto aos contribuíntes polo imposto sobre a renda de non
residentes, a exención só alcanzará aos que operen en España
mediante establecemento permanente, sempre que teñan un
importe neto da cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

d) As entidades xestoras da Seguridade Social e as mutualida-
des de previsión social reguladas na Lei 30/1995, do 8 de
novembro, de ordenación e supervisión dos seguros privados.

e) Os organismos públicos de investigación, os establecemen-
tos de ensino en todos os seus graos custeados integramente
con fondos do Estado, das comunidades autónomas ou das enti-
dades locais, ou por fundacións declaradas benéficas ou de uti-
lidade pública, e os establecementos de ensino en todos os seus
graos que, carecendo de ánimo de lucro, estiveren en réxime
de concerto educativo, mesmo se facilitasen aos seus alumnos
libros ou artigos de escritorio ou lles prestasen os servizos de
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media pensión ou internado e aínda que por excepción vendan
no mesmo establecemento os produtos dos talleres dedicados
ao devandito ensino, sempre que o importe da devandita
venda, sen utilidade para ningún particular ou terceira persoa,
se destine, exclusivamente, á adquisición de materias primas
ou ao sostemento do establecemento.

f) As asociacións e fundacións de diminuídos físicos, psíquicos
e sensoriais, sen ánimo de lucro, polas actividades de carácter
pedagóxico, científico, asistenciais e de emprego que para o
ensino, educación, rehabilitación e tutela de minusválidos rea-
licen, aínda que vendan os produtos dos talleres dedicados ao
devanditos fin, sempre que o importe da devandita venda, sen
utilidade para ningún particular ou terceira persoa, se destine
exclusivamente á adquisición de materias primas ou ao soste-
mento do establecemento.

g) A Cruz Vermella Española.
h) Os suxeitos pasivos aos que lles sexa de aplicación a exen-

ción en virtude de tratados ou convenios internacionais.
2. Os suxeitos pasivos a que se refiren os parágrafos a), d), g)

e h) do apartado anterior non estarán obrigados a presentar
declaración de alta na matrícula do imposto.

3. O Ministro de Facenda establecerá en que supostos a apli-
cación da exención prevista no parágrafo c) do apartado 1
anterior esixirá a presentación dunha comunicación dirixida á
Axencia Estatal de Administración Tributaria na que se faga
constar que se cumpren os requisitos establecidos no devandito
parágrafo para a aplicación da exención. A dita obrigación non
se esixirá, en ningún caso, cando se trate de contribuíntes polo
imposto sobre a renda das persoas físicas.

Os suxeitos pasivos que aplicasen a exención prevista no pará-
grafo b) do apartado 1 anterior presentarán a comunicación, se
é o caso, o ano seguinte ao posterior ao de inicio da súa activi-
dade.

A estes efectos, o Ministro de Facenda establecerá o contido,
o prazo e a forma de presentación da devandita comunicación,
así como os supostos en que haberá de presentarse por vía tele-
mática.

En canto ás variacións que poidan afectar á exención prevista
no parágrafo c) do apartado 1 anterior, ateranse ao previsto no
parágrafo terceiro do apartado 2 do artigo 90, do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

4. As exencións previstas nos parágrafos e) e f) do apartado 1
deste artigo terán carácter rogado e concederanse, cando cum-
pra, a instancia de parte.

As exencións de carácter rogado que sexan solicitadas antes de
que sexa firme a liquidación correspondente terán efectos desde
o inicio do período impositivo a que se refira a solicitude, sempre
que na data da obriga de contribuír do tributo concorreran os
requisitos legalmente esixibles para o goce da exención.

Artigo 5. Cota tributaria
A cota tributaria será a resultante de aplicar ás tarifas do

imposto, incluído o elemento superficie, o coeficiente de pon-
deración determinado en función do importe neto da cifra de
negocios do suxeito pasivo e o coeficiente que pondere a situa-
ción física do local onde se realiza a actividade regulados nos
artigos 6 e 7 da presente ordenanza.

Artigo 6. Coeficiente de ponderación en función da cifra de
negocios.

De acordo co artigo 86 do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, sobre as cotas municipais fixadas nas tarifas do
imposto aplicarase, en todo caso, un coeficiente de pondera-
ción, determinado en función do importe neto da cifra de nego-
cios do suxeito pasivo, de acordo co seguinte cadro:

Importe neto da cifra de negocios (euros); Coeficiente

De 1.000.000,00 ata 5.000.000,00; 1,29
De 5.000.000,01 ata 10.000.000,00; 1,30
De 10.000.000,01 ata 50.000.000,00; 1,32
De 50.000.000,01 ata 100.000.000,00; 1.33
De máis de 100.000.000,01; 1,35
Sen cifra neta de negocio; 1,31
Para os efectos da aplicación do coeficiente a que se refire

este artigo, o importe neto da cifra de negocios do suxeito pasi-
vo será o correspondente ao conxunto de actividades económi-
cas exercidas por el e determinarase de acordo co previsto na
parágrafo c) do apartado 1 do 82.1.c) do Real decreto lexisla-
tivo 2/2004, do 5 de marzo.

Artigo 7. Coeficiente de situación
1. Para os efectos do previsto no artigo 87 do Real decreto

lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, as vías públicas deste muni-
cipio clasifícanse en dúas categorías fiscais. 

Categorías das rúas e polígonos:
Categoría 1: parque empresarial de San Cristovo.
Categoría 2: rúa Ribeiro-Carballiño, rúa Progreso e rúa

Redondela.
Categoría 3: o resto das rúas e núcleos do municipio de

Ribadavia.
2. As vías públicas que non aparezan sinaladas no índice antes

indicado consideraranse de última categoría e permanecerán
na antedita clasificación ata o día 1 de xaneiro do ano seguinte
a aquel no que o Pleno desta Corporación aprobe a categoría
fiscal correspondente e aprobe a súa inclusión no índice alfabé-
tico de vías públicas.

3. Sobre as cotas incrementadas pola aplicación do coeficien-
te sinalado no artigo 7º desta ordenanza, e atendendo á cate-
goría fiscal da vía pública na que radica fisicamente o local no
que se realiza a actividade económica, establécese a seguinte
táboa de coeficientes: 

Categoría fiscal das vías públicas; Índice aplicable

Primeira; 1,00
Segunda; 2,00
Terceira; 1,50
3. O coeficiente aplicable a calquera local vén determinado

polo correspondente á categoría da rúa na que teña sinalado o
número de policía ou no que se atope situado o acceso principal.

Artigo 8. Bonificacións
1. Sobre a cota do imposto aplicaranse, en todo caso, as

seguintes bonificacións:
a) As cooperativas, así como as unións, federacións e confe-

deracións daquelas e as sociedades agrarias de transformación
terán a bonificación prevista na Lei 20/1990, do 19 de decem-
bro, sobre réxime fiscal das cooperativas.

b) Unha bonificación do 50 por cento da cota correspondente,
para quen inicie o exercicio de calquera actividade profesional,
durante os cinco anos de actividade seguintes á conclusión do
segundo período impositivo de desenvolvemento daquela. O
período de aplicación da bonificación caducará transcorridos
cinco anos desde a finalización da exención prevista no artigo
82.1.b) desta lei.

c) Unha bonificación por creación de emprego da cota corres-
pondente, para os suxeitos pasivos que tributen pola cota
municipal e que incrementen o termo medio do seu cadro de
persoal de traballadores por contrato indefinido durante o perí-
odo impositivo inmediato anterior o da aplicación da bonifica-
ción, en relación co período anterior a aquel, de acordo co
seguinte cadro:
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Ata 2 traballadores, 20%.
Ata 4 traballadores, 30%.
Ata 7 traballadores, 40%.
Máis de 7 traballadores, 50%.
A bonificación aplicarase á cota resultante de aplicar, se é o

caso, as bonificacións a que se refiren os apartados a), b) e c)
deste artigo.

Artigo 9. Período impositivo e percibo do imposto
1. O período impositivo coincide co ano natural, excepto cando

se trate de declaracións de alta, nese caso abarcará desde a data
de comezo da actividade ata o final do ano natural.

2. O imposto devindicarase o primeiro día do período impositi-
vo e as cotas serán irredutibles, salvo cando, nos casos de decla-
ración de alta, o día de comezo da actividade non coincida co
ano natural, en cuxo suposto as cotas calcularanse proporcional-
mente ao número de trimestres naturais que restan para finali-
zar o ano, incluído o do comezo do exercicio da actividade.

Así mesmo, e no caso de baixa por cesamento no exercicio da
actividade, as cotas serán prorrateables por trimestres natu-
rais, excluído aquel en o que se produza devandito cesamento.
A tal fin os suxeitos pasivos poderán solicitar a devolución da
parte da cota correspondente aos trimestres naturais nos que
non se exerceu a actividade.

3. Tratándose de espectáculos, cando as cotas estean estable-
cidas por actuacións illadas, o devindicación prodúcese pola
realización de cada unha delas, debéndose presentar as corres-
pondentes declaracións na forma que se estableza regulamen-
tariamente.

Artigo 10. Fraccionamento da débeda
Establécese o fraccionamento do pago das débedas tributarias

de vencemento periódico e notificación colectiva deste impos-
to e dous prazos, sen esixencia de xuros de demora, nos casos
en que o pago se realice mediante domiciliación bancaria. O
fraccionamento da débeda será sempre de carácter rogado.

O cobro do primeiro dos prazos realizarase na metade do perí-
odo voluntario de cobranza e será por importe do 50% da débe-
da tributaria. O cobro do 50% restante realizarase tres meses
despois do último día do período voluntario de cobranza.

De non realizarse o pago do primeiro dos prazos por causas
non imputables á Administración, anularase automaticamente o
segundo prazo de ingreso e procederase ao cobro da totalidade
da débeda en vía executiva xunto coas recargas e xuros de
demora que, se é o caso, correspondan. No caso de que a falta
de pago por causas non imputables a Administración refírase ao
segundo prazo, esixirase a parte da débeda correspondente a
este segundo prazo en vía executiva xunto coas recargas e
xuros de demora correspondentes.

Artigo 11. Xestión tributaria do imposto
1. O imposto xestiónase a partir da matrícula deste. A dita

matrícula formarase anualmente e estará constituída por cen-
sos comprensivos das actividades económicas, suxeitos pasivos,
cotas mínimas e, se é o caso, da recarga provincial.

2. Os suxeitos pasivos estarán obrigados a presentar as
correspondentes declaracións censuais de alta manifestando
todos os elementos necesarios para a súa inclusión na matrí-
cula nos termos do artigo 90.1 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo e dentro do prazo que regulamenta-
riamente se estableza. A continuación practicará a
Administración competente a liquidación correspondente, a
cal se notificará ao suxeito pasivo, quen deberá efectuar o
ingreso que proceda.

Así mesmo, os suxeitos pasivos estarán obrigados a comunicar
as variacións de orde física, económico ou xurídico que se pro-

duzan no exercicio das actividades gravadas e que teñan trans-
cendencia a efectos deste imposto, e formalizaranas nos prazos
e termos regulamentariamente determinados.

Artigo 12. Réxime de declaración e de ingreso
A xestión censual é competencia da Administración tributaria

do Estado, a cal elaborará a matrícula do imposto na que cons-
ten a cualificación das actividades económicas, o sinalamento
das cotas correspondentes, titulares destas, etc. Para a forma-
ción da matrícula, a Administración tributaria do Estado é com-
petente en relación para os efectos xurídicos das declaracións
dos suxeitos pasivos de alta, baixa ou variacións na matrícula
do imposto. En todo caso, a declaración de baixa ou variación
referente a un período impositivo producirá, no censo do perí-
odo impositivo seguinte.

A xestión tributaria deste imposto é competencia municipal e
realízase conforme aos datos contidos na matrícula do mesmo
elaborado pola Administración tributaria do Estado. Esta xes-
tión alcanza á liquidación e recadación, así como a revisión dos
actos ditados en vía de xestión tributaria deste imposto, que
comprenderá as funcións de concesión e denegación de exen-
cións e bonificacións, realización das liquidacións conducentes
á determinación das débedas tributarias, emisión dos instru-
mentos de cobro, resolución dos expedientes de devolución de
ingresos indebidos, resolución dos recursos que se interpoñan
contra os devanditos actos e actuacións para a información e
asistencia ao contribuínte.

No caso de obrigados tributarios que figuren inscritos na
matrícula do imposto ao 31 de decembro do exercicio anterior,
a recadación das correspondente cotas tributarias realizarase
mediante a aprobación pola Administración municipal dun
padrón fiscal comprensivo dos recibos referentes a todos os
obxectos tributarios suxeitos ao imposto, así como os suxeitos
pasivos titulares destes.

O padrón fiscal expoñerase ao público polo prazo dun mes,
para que os interesados poidan examinalo e, se é o caso, for-
mular as reclamacións oportunas.

A dita exposición ao público e a indicación do prazo de pago
das cotas comunicarase mediante a inserción de anuncios no
taboleiro de anuncios do concello e no Boletín Oficial da
Provincia, e producirá os efectos de notificación colectiva a
que se refire o artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria.

No caso de altas na matrícula do imposto posteriores á data
do devindicación deste, a Administración municipal xirará liqui-
dación de ingreso directo ao obrigado ao pago comprensiva dos
trimestres devindicados en función da data de alta no censo do
imposto.

Artigo 13. Data de aprobación e vixencia
Esta ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación

na sesión que tivo lugar o día 30 de xuño de 2016 e entrará en
vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e será de aplicación a partir do día 1 de xaneiro de
2017, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derro-
gación expresa.

Disposición final
No non previsto nesta ordenanza será de aplicación o estable-

cido no Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, na Lei
58/2003 xeral tributaria e restante normativa de aplicación.

Disposición adicional
As modificacións producidas pola Lei de presupostos xerais do

Estado ou por calquera outra norma de rango legal que afecten
a calquera elemento deste imposto, serán de aplicación auto-
mática dentro do ámbito desta ordenanza.
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