
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DO 
CONCELLO DE FORCAREI. 
 
ARTIGO 1. NATUREZA E FEITO IMPOÑIBLE. 

1. O Imposto sobre Actividades Económicas é un tributo municipal directo de carácter real, do 
que o feito impoñible está constituído polo mero exercicio, en territorio nacional, de actividades 
empresariais, profesionais e artísticas, exérzanse ou non nun local determinado e estean ou non 
especificadas nas Tarifas do imposto.  O imposto regulado nesta Ordenanza, rexirase polos artigos 78 
a 91 do RDL 2/2004 de 5 de marzo, que aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais (TRLFL). 
 

2. Consideraranse, ós efectos deste imposto, actividades empresariais as gandeiras, cando 
teñan carácter independente, as mineiras, industriais, comerciais e de servicios. Non teñen tal 
consideración as actividades agrícolas, as gandeiras dependentes, as forestais e as pesqueiras, non 
constituíndo o feito impoñible polo imposto ningunha delas. 
 

A efectos do previsto no parágrafo anterior, terá a consideración de gandería independente o 
conxunto de cabezas de gando que se atope comprendido nalgúns dos casos seguintes: 
 

a) Que paste ou se alimente fundamentalmente en terras que non sexan explotadas agrícola 
ou forestalmente polo dono do gando. 

b) O estabulado fóra das fincas rústicas. 
c) O transhumante ou trasterminante. 
d) Aquel que se alimente fundamentalmente con pensos non producidos na finca na que se 

críe. 
 

3. Considérase que unha actividade se exerce con carácter empresarial, profesional ou 
artístico, cando supoña a ordenación por conta propia de medios de producción e de recursos 
humanos, ou dun de ambos, coa finalidade de intervir na producción ou distribución dos bens e 
servicios. 
 

4. O contido das actividades gravadas está definido nas tarifas do imposto, aprobadas polo 
R.D. Lex. 1175/90, do 28 de setembro, e 1259/91, de 2 de agosto. 
 

5. O exercicio das actividades gravadas aprobaranse por calquera medio admisible en dereito, 
e en particular, polos contemplados no art. 3 do Código de Comercio. 
 
ARTIGO 2. SUPOSTOS DE NON SUXEICIÓN. 

Non constitúe o feito impoñible o exercicio das seguintes actividades:  
1) A enaxenación de bens integrados no activo fixo das empresas que houbesen figurado 

debidamente inventariados como tal inmobilizado con máis de dous anos de antelación na data de 
transmisión, e a venta de bens de uso particular e privado do vendedor sempre que os houbese 
utilizado durante igual período de tempo 
 

2) A venta de productos recibidos en pago de traballos persoais ou servicios profesionais. 
 

3) A exposición de artigos co fin exclusivo de decoración ou adorno do establecemento. Se 
está suxeita ó imposto a exposición dos artigos para regalo ós clientes. 
 

4) Cando se trate de venda ó por menor, a realización dun só acto ou operación illada. 
 
ARTIGO 3. EXENCIÓNS. 

1. Están exentos do imposto: 
a) O Estado, Comunidades Autónomas e Entidades Locais, así como os Organismos 

autónomos do Estado e as entidades de dereito público de análogo carácter das Comunidades 
Autónomas e das Entidades Locais. 



b) Os suxeitos pasivos que inicien a súa actividade en territorio español, durante os dous 
primeiros períodos impositivos no que se desenvolve a mesma. 
A estes efectos, non se considerará que se produciu o inicio do exercicio dunha actividade cando a 
mesma se exerceu anteriormente baixo outra titularidade, circunstancia que se entenderá que 
concorre, entre outros supostos, nos casos de fusión, escisión ou aportación de ramas da actividade. 

c) Os seguintes suxeitos pasivos: 
— As persoas físicas. 
— Os suxeitos pasivos do Imposto de Sociedades, as sociedades civís e as entidades do art. 

35.4 da Lei Xeral Tributaria, Lei 58/2003 do 17 de decembro, que teñan un importe neto da 
cifra de negocios inferior ós 1.000.000 euros. 

— Os contribuíntes polo Imposto sobre a Renda de non Residentes que operen en España 
mediante establecemento permanente e teñan un importe neto da cifra de negocios inferior ós 
1.000.000 euros. 

 
A efectos de aplicación desta exención teranse en conta as seguintes regras: 
1º. O importe neto da cifra de negocios determinarase de acordo co previsto no art. 191 do T.R. da 

Lei de Sociedades Anónimas, aprobado polo R.D. Lex.1564/89, de 22 de decembro. 
2º. O importe neto da cifra de negocios será, no caso dos suxeitos pasivos do Imposto sobre 

sociedades ou dos contribuíntes polo Imposto da renda dos Non Residentes, o do período impositivo 
no seu prazo de presentación das declaracións por ditos tributos finalizase o ano anterior ao do 
nacemento do dereito ao cobro deste imposto. No caso das sociedades civís e das entidades do art. 
35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria o importe neto da cifra de negocios será o 
que corresponda ó penúltimo ano anterior ó do nacemento do dereito ao cobro deste imposto. Se dito 
período impositivo tivese unha duración inferior ao ano natural, o importe neto da cifra de negocios 
elevarase ao ano. 

3º. Para o cálculo da cifra de negocios do suxeito pasivo terase en conta o conxunto de actividades 
económicas exercidas polo mesmo. Non obstante, cando a entidade forme parte do grupo de 
sociedades, segundo o art. 42 do Código de Comercio, o importe neto da cifra de negocios referirase o 
conxunto de entidades pertencentes o grupo. 

A efectos do disposto no paragrafo anterior, entenderase cós casos do art. 42 do Código de 
Comercio son os recollidos na sección 1ª do capítulo I das normas para a formulación das contas 
anuais consolidadas, aprobadas polo R.D. 1815/91, do 20 de decembro.  

4º. No suposto que os contribuíntes polo Imposto da Renda dos Non Residentes, atenderase ó 
importe neto da cifra de negocios imputable ó conxunto dos establecementos permanentes situados en 
territorio español. 
 

d) As Entidades Xestoras da Seguridade Social e as Mutualidades de Previsión social 
reguladas na Lei 30/95, de 8 de novembro, de Ordenación e Supervisión dos Seguros Privados. 

e) Os Organismos públicos de investigación, os establecementos de ensino en tódolos seus 
grados costeados integramente con fondos do estado, das Comunidades Autónomas ou das entidades 
Locais, ou por fundacións declaradas benéficas ou de utilidade pública, e os establecementos de 
ensino en tódolos seus grados que, carecendo de ánimo de lucro, estiveran en réxime de concerto 
educativo, incluso se facilitasen os seus alumnos libros ou artigos de escritorio ou lles prestasen os 
servicios de media pensión ou internado e anque por excepción vendan no mesmo establecemento os 
productos dos talleres dedicados a dito ensino, sempre que o importe de dita venda, sen utilidade para 
ningún particular ou terceira persoa, se destine exclusivamente á adquisición de materias primas ou ó 
sostemento do establecemento. 

f) As asociacións e fundacións de diminuídos físicos, psíquicos e sensoriais, sen ánimo de 
lucro, polas actividades de carácter pedagóxico, científico e asistenciais e de emprego que realicen 
para o ensino, educación, rehabilitación e tutela de minusválidos, anque vendan os productos dos 
talleres dedicados a tales fins, sempre que co importe de dita venda, sen utilidade para ningún 
particular ou terceira persoa, se destine exclusivamente á adquisición de materias primas ou o 
sostemento do establecemento. 

g) A Cruz Vermella Española. 
h) Os suxeitos pasivos ós que lles sexa de aplicación a exención en virtude de Tratados ou 

Convenios internacionais. 
2. Os suxeitos pasivos ós que se refiren os apartados a), d), g) y h) do apartado anterior non 

estarán obrigados a presentar declaración de alta na matrícula do imposto. 



3. O Ministerio de Facenda establecerá en qué supostos a aplicación da exención prevista no 
parágrafo c) do apartado 1 anterior esixirá a presentación dunha comunicación dirixida á Axencia 
Estatal da Administración Tributaria na que se faga constar que se cumpren os requisitos establecidos 
en dito parágrafo para a aplicación da exención. Dita obriga non se esixirá, en ningún caso, cando se 
trate de contribuíntes polo Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.  

Os suxeitos pasivos que aplicaran a exención prevista no parágrafo b) do apartado 1 anterior 
presentarán a comunicación, no seu caso, o ano posterior ó de inicio da súa actividade. 

A estes efectos o Ministerio de Facenda establecerá o contido, o prazo e a forma de 
presentación de dita comunicación así como os supostos nos que se presentará por vía telemática. 

En canto ás variacións que poidan afectar á exención prevista no parágrafo c) do apartado 1) 
anterior, estarase ó previsto no párrafo terceiro do apartado 2 do artigo 90 do RDL 2/2004 de 5 de 
marzo (TRLFL). 

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

 
ARTIGO 4. SUXEITOS PASIVOS. 

 
Son suxeitos pasivos deste imposto as persoas físicas e xurídicas, e as entidades ás que se 

refire o art. 35.4 da Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria, sempre que se realicen en 
territorio nacional calquera das actividades que orixinan o feito impoñible. 
 
ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA. 
 

A cota tributaria será a resultante de aplicar as tarifas do imposto, de acordo coas disposicións 
do RDL 2/2004 de 5 de marzo que aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais 
(TRLFL), así como os R.D. Lex.1175/90, de 28 de setembro, e 1259/91, de 2 de agosto, e os 
coeficientes e bonificacións previstas nesta ordenanza. 
 
ARTIGO 6 COEFICIENTE DE PONDERACIÓN. 
 

Sobre as cotas municipais, provinciais ou nacionais fixadas nas tarifas do imposto aplicarase, 
en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función do importe neto da cifra de 
negocios do suxeito pasivo, de acordo co seguinte cadro previsto no art. 86 RDL 2/2004 de 5 de marzo 
que aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLFL): 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARTIGO 7. COEFICIENTES DE SITUACIÓN. 
De conformidade co previsto no artigo 87 do RDL 2/2004 de 5 de marzo que aproba o texto 

refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLFL), sobre as cotas modificadas pola aplicación 
do coeficiente de ponderación, aplicarase a seguinte escala de coeficientes que pondera a situación 
física do local, atendendo á  categoría da rúa na que radique. Os coeficientes de situación establecidos 
neste concello serán os seguintes: 
 

-Rúas de primeira categoría .....1,8 
-Rúas de segunda categoría ....1,7 
-Rúas de terceira categoría ......1,6 
-Rúas de cuarta categoría ........1,5 
 

Importe neto da cifra de 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 
Mais de 100.000.000,00        1,35 
Sen cifra neta de negocio     1,31 



Terán a consideración de rúas de primeira categoría as seguintes: 
- Rúa progreso e Regueira de Forcarei; Cta. de Ourense en Soutelo. 

 
Terán a consideración de rúas de segunda categoría as seguintes: 
-     Rúa Francisco Filgueiras, Rodríguez Fraíz e Ctra. Dúas Igrexas  

en Forcarei e Parque de Venezuela e Rúa Piscinas e do Colexio en Soutelo. 
 

Terán a consideración de rúas de terceira categoría as seguintes: 
-      Rúa Estrada en Cachafeiro, e resto de rúas de Forcarei e Soutelo.  
 
Terán a consideración de rúas de cuarta categoría as seguintes: 
-      Rúas dos Polígonos Industriais da Freixeira, e Vilapouca e resto de vías dos núcleos rurais

  
 
ARTIGO 8. BONIFICACIÓNS. 

Sobre a cota do imposto aplicaranse as seguintes bonificacións: 
a) As cooperativas, así como as unións, federacións ou confederacións das mesmas, e as 

sociedades agrarias de transformación, terán a bonificación prevista na lei 20/90, de 19 de decembro, 
sobre Réxime Fiscal de Cooperativas. 

b) Bonificacións do 50 por 100 da cota correspondente, para os que inicien exercicio de 
calquera actividade profesional, durante os cinco anos de actividade seguintes á conclusión do 
segundo período impositivo de desenrolo da mesma. O período de aplicación desta bonificación 
caducará transcorridos cinco anos dende a finalización da exención prevista no art. 82.1.b) do RDL 
2/2004 de 5 de marzo (TRLFL), e 3.1.b) desta ordenanza. 
 
ARTIGO 9. PERÍODO IMPOSITIVO E DEVENGO. 

1. O período impositivo coincide co ano natural, excepto nas declaracións de alta, caso no que 
o período impositivo abarcará dende a data de comezo da actividade ata o final do ano natural.  
 

2. O imposto se devenga o primeiro día do período impositivo e as cotas serán irreductibles, 
salvo cando, nos casos de declaración de alta, o día de comezo da actividade non coincida co ano 
natural, neste suposto as cotas calcularanse proporcionalmente ó número de trimestres naturais que 
restan para finaliza-lo ano, incluído o do comezo do exercicio da actividade. 
 

No caso de baixa polo cese no exercicio da actividade as cotas calcularanse 
proporcionalmente por trimestres naturais, excluído aquel no que se produza dito cese. A tal fin, os 
suxeitos pasivos poderán solicita-la devolución da parte da cota correspondente ós trimestres naturais 
nos que non se houbera exercido a actividade. 
 

3. Tratándose de espectáculos, cando as cotas estean establecidas por actuacións illadas, o 
nacemento do dereito ao cobro producirase pola realización de cada unha delas, debéndose presenta-
las correspondentes declaracións na forma que se establezan regulamentariamente. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 

1. No non previsto na presente Ordenanza serán de aplicación as disposicións contidas na 
Ordenanza Fiscal Xeral do Concello e restante lexislación tributaria aplicable 
 

2. A presente modificación entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial 
da Provincia e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2005 permanecendo en vigor en tanto non se 
acorde a súa modificación ou derrogación expresas.  

 
3.-  A partir da entrada en vigor desta ordenanza queda derrogada a anterior ordenanza 

reguladora deste imposto. 
  
 
SEGUNDO.- Ditas Ordenanzas fiscais se exporán no Taboleiro de anuncios do Concello e no 



Boletín Oficial da Provincia durante trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán 
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. 

 
TERCEIRO.- No caso de que no se presenten reclamacións durante o período de exposición 

pública, se entenderá definitivamente adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de 
novo acordo plenario. 

 
CUARTO.-  Os acordos definitivos ou os provisionais elevados automaticamente a tal 

categoría, e o texto íntegro das ordenanzas ou súas modificacións, deberán de ser publicados no 
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e entrarán en vigor tras dita publicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-10-04.-   APROBASE UN NOVO TEXTO 
 
18-11-05 .-  MODIFICASE O ARTIGO 7  


