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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
NARÓN
Intervención

Edicto aprobación definitiva modificación Ordenanza fiscal nº 6: reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras

EDICTO

Ao abeiro do disposto no artigo 17.4 do RDL 2/2004, de 5 de marzo que aproba o texto refundido da Lei reguladora 
das facendas locais, procédese á publicación do texto íntegro das modificacións da ordenanza fiscal nº 6 reguladora do 
imposto sobre construcións, instalacións e obras, aprobadas polo Concello- Pleno do Concello de Narón: provisionalmente 
en data 25/10/2018 e definitivamente o 19/12/2018.

Contra o acordo descrito no parágrafo anterior, poderán os interesados interpoñer directamente o recurso contencio-
so- administrativo, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao de publicación deste Edicto. Poderán así 
mesmo interpoñer calquera outro que estimen axeitado.

Modificacións da ordenanza fiscal nº 6 reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras, nos artigos que 
se enumeran a continuación que quedan redactados come segue:

ARTIGO 6. BONIFICACIÓNS.

1. Establécese unha bonificación do 95 por 100 a favor das construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas 
de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais ou histórico-artísticas que xustifi-
quen tal declaración. Corresponderá esta declaración ao Pleno da Corporación e acordarase coa solicitude previa do suxeito 
pasivo, por voto favorable da maioría simple de seus membros.

2. Establécese unha bonificación do 50 por 100 a favor das construcións, instalacións ou obras referentes aos aloxa-
mentos protexidos segundo o artigo 5.1.a) do Decreto 402/2009, de 22 de outubro.

A bonificación prevista neste apartado aplicarase á cota resultante de aplicar, no seu caso, as bonificacións ás que se 
refiren os apartados anteriores.

3. Establécese unha bonificación do 90% a favor das construccións, instalacións e obras de acondicionamento e 
adaptación necesarias para o acceso á habitabilidade das persoas con discapacidade.

3.1.- Requisitos para as obras:

a.- Entenderase como construccións, instalacións e obras necesarias para o acceso e habitabilidade das persoas con 
discapacidade as destinadas a:

a.1.-Reforma interior da vivenda para a adecuación á discapacidade de calquera persoa que resida na mesma.

a.2-Modificación de elementos comúns do edificio que sexan paso necesario entre a vivenda da persoa con discapa-
cidade e a vía pública tales como, escaleiras, ascensores, corredores, portais ou calquer outro elemento arquitectónico.

a.3-A aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar as barreiras de comunicación sensorial ou de 
promoción da seguridade de calquera persoa con discapacidade que resida nunha vivenda do edificio.

b.- Non se entenderán como construccións, instalacións e obras as obras necesarias para o acceso e habitabilidade 
das persoas con discapacidade ás que, calquera que sexa o seu destino se realicen en inmobles que por prescrición 
normativa deban estar adaptados ou deban adaptarse obrigatoriamente.

3.2.-Requisitos para as persoas.

a.- No inmoble no que se van a realizar as obras bonificadas deberá estar empadroada a persoa discapacitada física ou 
sensorialmente. A estos efectos, o empadronamento no inmoble deberá manterse polo menos, dende a data de finalización 
das obras ata o remate do prazo para realizar a comprobación e/ou inspección fiscal correspondente.

b.- Entenderase que teñen a condición de persoas con discapacidade as que teñan un grado de discapacidade igual ou 
superior ao 33%, que deberá acreditarse mediante certificado emitido polo órgano competente da Xunta de Galicia.
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3.3.-Requisitos mixtos.

a.-Esta bonificación alcanzará exclusivamente á parte da cota correpondente ás construccións, instalacións e obras 
destinadas estrictamente a dita finalidade.

b.-Os servizos técnicos municipais emitirán informe relativo á porcentaxe do orzamento de execución material afecto 
ás devanditas obras.

4. Bonificación fomento emprego.

4.1.- Dacordo co previsto no artigo 103.2. a) do TRLRHL, o Pleno da Corporación poderá conceder unha bonificación 
de ata o 95 por 100 sobre a cota tributaria en favor das construccións, instalacións ou obras destinadas á realización de 
actividades industriais ou comerciais, cando as mesmas sexan declaradas en cada caso concreto de especial interés ou 
utilidade municipal polo devandito órgano, por concorrer circunstancias que poñan de manifesto a creación de emprego, 
debéndose cumprir os seguintes requisitos:

1) Creación de emprego na pequena e mediana empresa:

A bonificación poderá ser concedida ás pequenas e medianas empresas, considerándose coma tales, as que se 
adiquen á fabricación ou venda de productos en áreas únicas de superficie inferior a 400 metros cadrados, ou, ainda en 
superficies superiores, cando non poidan ser encadradas nas actividades do epígrafe 2) do presente apartado, se cumpren 
os requisitos que seguen:

Creación de novos postos de traballo por parte do promotor ou titulado do establecemento mercantil das obras, que 
deben ser cubertos por persoas que non tivesen unha relación laboral dependente co promotor ou titulado do establece-
mento mercantil nos últimos cinco anos. Se o número de postos creado fose igual ou superior a catro, o 25 % dos novos 
contratos ha de ser de carácter indefinido. Cando resulte un número de contratos indefinidos non enteiro, redondearase 
ao enteiro inferior.

Acreditado o cumprimento deste requisito, a porcentaxe de bonificación determinarase en función do presuposto de 
execución material da construcción, instalación ou obra e do número de novos postos de traballo creados, de acordo cos 
seguintes cadros:

PRESUPOSTOS DE EXEC. MATERIAL PUNTOS POSTOS DE TRABALLO DE NOVA CREACIÓN PUNTOS

Ata 100.000 € 1 1 4

100.000,01 a 150.000 € 2 2 6

150.000,01 a 200.000 € 3 3 7

200.000,01 a 250.000 € 4 4 ou máis 8

Máis de 250.000 € 5

Porcentaxe de bonificación:

PUNTOS % BONIFICACIÓN

5 50%

6 60%

7 70%

8 80 %

9 95%

2) Creación de emprego por grandes empresas e superficies comerciais e áreas de comercio mixto ou multiproducto:

Considéranse grandes empresas as que teñen máis de 250 traballadores. Considéranse áreas de comercio mixto 
ás superficies de comercio en grandes almacéns, entendendo por tales aqueles establecementos que ofrezan un surtido 
amplo e, en xeral, profundo, de varias gamas de productos –principalmente artículos para o equipamento do fogar, confec-
ción, calzado, perfumería, alimentación, etc- presentados en departamentos múltiples, con ou sen a asistencia de persoal 
de venda, e que poñen, ademáis, diversos servizos a disposición dos clientes, sempre e cando a superficie total, incluidos 
toda clase de locales de explotación vinculada ou dependente, supere os 400 metros cadrados.

En tal sentido, considérase como única explotación aquela que, constando de diversos módulos constructivos, física-
mente independentes, sexa xestionada directa ou indirectamente pola mesma entidade mercantil ou por outras vinculadas 
á mesma ou pertencentes ao mesmo grupo de sociedades, aínda que desenvolvan actividades non estrictamente enca-
dradas no grupo 66 da Clasificación Nacional de Actividades Económicas contemplada no R.D. 1175/1990, do 28 de 
setembro, polo que se aproban as Tarifas e a Instrucción do Imposto sobre Actividades Económicas.
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O requisito para a concesión da bonificación nestes casos é o que segue:

Creación de novos postos de traballo por parte do promotor ou titulado do establecemento mercantil das obras, que 
deben ser cubertos por persoas que non tivesen unha relación laboral dependente co promotor ou titulado do establece-
mento mercantil nos últimos cinco anos. En todo caso, o 25 % dos novos contratos ha de ser de carácter indefinido. Cando 
resulte un número de contratos indefinidos non enteiro, redondearase ao enteiro inferior.

Acreditado o cumprimento deste requisito, a porcentaxe de bonificación determinarase en función do presuposto de 
execución material da construción, instalación ou obra e do número de novos postos de traballo creados, de acordo cos 
seguintes cadros:

Puntuación dos requisitos:

PRESUPOSTOS DE EXEC. MATERIAL PUNTOS  POSTOS DE TRABALLO DE NOVA CREACIÓN PUNTOS

Ata 3.000.000 € 1 15-50 1
De 3.000.000,01 a 6.000.000 € 2 51-125 2
De 6.000.000,01 a 9.000.000 € 3 126-200 3
De 9.000.000,01 a 12.000.000 € 4 201-275 4
De 12.000.000,01 a 15.000.000 € 5 Máis de 275 5
Máis de 15.000.000 € 6

Porcentaxe de bonificación:

 PUNTOS  % BONIFICACIÓN

7  50%

8  60%

9  70%

10  80 %

11  95%

4.2.- A bonificación regulada no apartado anterior será de carácter rogado, debendo presentar o suxeito pasivo a co-
rrespondente solicitude, coa que se adxuntarán os documentos acreditativos do cumprimento dos requisitos establecidos 
en cada caso. Para xustificar o requisito da contratación de traballadores abondará inicialmente coa presentación dunha 
declaración xurada por parte do promotor ou titulado mercantil das obras, na que figuren os datos dos traballadores que 
van a ser contratados cando se rematen as obras. Neste suposto, a bonificación concederase baixo condición resolutoria, 
de maneira que de non presentarse copia autenticada dos correspondentes contratos de traballo no prazo de seis meses 
desde o remate das obras, quedará sen efecto a bonificación concedida e a Tesourería Municipal esixirá o importe da 
bonificación pola vía de constrinximento.

4.3.-As construcións, instalacións ou obras que se inicien sen terse concedido a licenza municipal –sempre e cando 
sexa preceptiva-, ou presentado a declaración responsable ou comunicación previa, no seu caso, non poderán acollerse aos 
beneficios fiscais previstos neste artigo.

5. O importe conxunto de todas as bonificacións non poderá superar o 95% da cota íntegra do imposto.

DISPOSICIÓN FINAL

A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no B.O.P. e comezará a aplicarse a partir do día 1 de 
xaneiro de 2019, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.

Narón, 19 de decembro de 2018

A alcaldesa- presidenta

Marián Ferreiro Díaz

2018/9567
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