BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL,
POLÍTICAS AMBIENTAIS, IMPULSO DA
PROMOCIÓN ECONOMICA E CREACIÓN DO
EMPREGO
CONCELLO DE CAMBADOS – CONSELLARÍA DE FACENDA

BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL, POLÍTICAS
AMBIENTÁIS, IMPULSO DA PROMOCIÓN ECONOMICA E
CREACIÓN DO EMPREGO

Como afectan as ordenanzas fiscais aos fogares:
1) O recibo do IBI baixa un 5%, muda o gravame do 0,58 ao 0,55.

2) O IVTM conxélase.
3) O imposto sobre construcións, instalacións e obras por realizar unha
obra conxélase con carácter xeral e redúcese para determinados
supostos.
4) O imposto sobre plusvalías conxélase con carácter xeral e redúcese
para as vivendas habituais.
5) A taxa de lixo conxelase con carácter xeral e redúcese para
determinados supostos.

BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL, POLÍTICAS
AMBIENTÁIS, IMPULSO DA PROMOCIÓN ECONOMICA E
CREACIÓN DO EMPREGO

Como afectan as ordenanzas
autónomos e comercios:

fiscais

ás

empresas,

1) Para o cen por cento das empresas, autónomos e comercios, o IBI
redúcese o 5%.
2) Conxelase o IAE para as empresas que facturan máis de un millón
de euros. Establécense unha serie de bonificacións fiscais
3) Establecese unha dedución no IBI para autónomos, empresas e
comercios que creen emprego indefinido.
4) Conxelase a taxa para realizar obras e bonificase en varios supostos
e aumentan as facilidades para as transmisións mortis causa.

BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL, POLÍTICAS
AMBIENTÁIS, IMPULSO DA PROMOCIÓN ECONOMICA E
CREACIÓN DO EMPREGO

Como axudar aos emprendedores a montar as súas
empresas:
1) Exencións fiscais e bonificacións no IAE para os primeiros anos de
actividade de unha nova empresa.
2) Bonificacións no IBI durante os tres primeiros anos.
3) Bonificacións en o ICIO para reformas e obras para novas empresas.
4) Bonificacións en permisos e licenzas de obras para novos
autónomos.

BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL, POLÍTICAS
AMBIENTÁIS, IMPULSO DA PROMOCIÓN ECONOMICA E
CREACIÓN DO EMPREGO

Como axudar a crear emprego:
1) Xérase unha bonificación fiscal no IBI do 50 % para autónomos,
empresas e comercios que creen emprego indefinido.
2) Redución na taxa pola prestación de servizos urbanísticos vinculada
a constitución como autónomos de desempregados. As Taxa por
outorgamento das licenzas urbanísticas esixidas pola lexislación do solo
e ordenación urbana, gozarán dunha redución do 50% da cota

BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL, POLÍTICAS
AMBIENTÁIS, IMPULSO DA PROMOCIÓN ECONOMICA E
CREACIÓN DO EMPREGO

Agrúpanse os beneficios fiscais que se
establecen en catro grandes
apartados:
• Medidas de solidariedade social
• Políticas Ambientáis
• Impulso da actividade económica
• Fomento do emprego

BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL, POLÍTICAS
AMBIENTÁIS, IMPULSO DA PROMOCIÓN ECONOMICA E
CREACIÓN DO EMPREGO

Conxélanse as taxas e diminuíndo o tipo impositivo no IBI o
0,55, establecéndose bonificacións nos seguintes impostos :
IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES
IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS
IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
IMPOSTO SOBRE INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE
NATUREZA URBANA
• TAXA POR OUTORGAMENTO DAS LICENCIAS URBANÍSTICAS
ESIXIDAS POLA LEXISLACIÓN DO SOLO E ORDENACIÓN
URBANA
• TAXA POR RECOLLIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
•
•
•
•
•

BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL
MODIFICAR PARCIALMENTE A ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO
SOBRE BENS INMOBLES.
Neste caso acórdase modificar por unha banda o artigo 8 da
ordenanza en referencia ao tipo de gravame, pasando a ser do 0,58 o
tipo de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles aplicable aos bens
de natureza urbana ao 0,55.

BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL
Bonificación no IBI das vivendas de protección oficial.
As vivendas de protección oficial e as equiparables a estas segundo
as normas da Comunidade Autónoma, disporán dunha bonificación
do 50 % durante o prazo de tres anos, contados dende o ano seguinte
á data de outorgamento da calificación definitiva.
Unha vez concluídos os tres períodos impositivos de bonificación
obrigatoria para estes Inmobles, continuarase aplicando aos mesmos
unha bonificación do 50% da cota durante tres períodos impositivos
adicionais, vencidos os cales a bonificación pasará a ser do 30% da
cota durante os seguintes tres períodos impositivos.

BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL
Bonificación no IBI para vivendas de aluguer social.
Poderán ser declaradas actividades de especial interese ou utilidade
pública municipal, por incorrer niso circunstancias sociais que o
xustifican, as actividades de arrendamento de vivendas de aluguer
social ou as incluídas no Programa Vivendas Baleiras do Plan galego
de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020.
Estas vivendas terán dereito a unha bonificación do 95% da cota
íntegra do imposto daqueles inmobles que sexan obxecto de
contratos de aluguer.

BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL
Bonificación no IBI para familias numerosas.
O importe da bonificación, atendendo ao valor catastral da vivenda e
á categoría recoñecida á familia numerosa será o seguinte:
Valor Catastral en Euros
Ata 20.000 €
De 20.001 a 60.000 €
Máis de 60.000 €

Porcentaxe de bonificación
Categoría da familia numerosa
XERAL
ESPECIAL
75 %
90 %
60 %
75 %
50 %
75 %

Non terán dereito a bonificación algunha aqueles suxeitos pasivos que
sexan titulares de máis de dous inmobles de uso residencial no
municipio de Cambados. Tampouco terán dereito a esta bonificación
aqueles suxeitos pasivos cuxos ingresos da unidade familiar superen o
límite de 60.000€ anuais, incrementado en 16.000€ por cada fillo a
partir do cuarto.

BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL
Bonificación no ICIO das obras relativas a VPO.
Terán dereito a unha bonificación do 50% da cota do Imposto sobre
Construcións, Instalacións e Obras, as obras de nova planta relativas á
construción de vivendas de protección oficial. A bonificación
estenderase tamén á construción de garaxes e faiados cando estean
vinculados en proxecto ás vivendas.
A bonificación será aplicada polo suxeito pasivo ao presentar a
declaración-liquidación do imposto á que se refire o apartado 1 do
artigo 9 da Ordenanza fiscal reguladora do ICIO, sempre que estivese
en posesión da cualificación provisional das obras

BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL
Bonificación no ICIO para as obras que favorezan as condicións de acceso e
habitabilidade para persoas con discapacidade.
Terán dereito a unha bonificación do 90% da cota do Imposto sobre
Construcións, Instalacións e Obras, as actuacións que teñan por obxecto
exclusivo favorecer as condicións de acceso e habitabilidade das persoas con
discapacidade.
No suposto de construcións de nova planta que, con arranxo á lexislación
vixente, incorporen actuacións dirixidas a facilitar o acceso e a habitabilidade
das persoas con discapacidade, non haberá dereito a bonificación algunha
sobre a parte da cota do imposto correspondente a tales actuacións.

BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL
Bonificación no ICIO para as obras de edificación de inmobles destinados a
acoller colectivos de especial atención.
Terán dereito a unha bonificación do 95% da cota do Imposto sobre
Construcións, Instalacións e Obras, as actuacións que teñan por obxecto
exclusivo a construción de nova planta, ou a rehabilitación ou reforma dunha
edificación existente, para acoller colectivos de especial atención, tales como
discapacitados, vítimas de violencia de xénero, toxicómanos, inmigrantes etc.
Para que opere a presente bonificación, as construcións ou obras deben ser
declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer
circunstancias sociais que xustifiquen tal declaración. Corresponderá dita
declaración ao Pleno da Corporación e acordarase, previa solicitude do
suxeito pasivo, por voto favorable da maioría simple dos seus membros.

BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL
Bonificación no IVTM para vehículos históricos.
Establécese unha bonificación do 100% para os vehículos cualificados como
históricos de acordo co RD 1247/1995, de 14 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento de vehículos históricos. Asemade, establécese unha bonificación
do 100% para aqueles vehículos que teñan unha antigüidade mínima de vinte
cinco anos, contados a partires da data da súa fabricación, ou, se esta non se
coñecera, tomando como tal a da súa primeira matriculación ou, no seu
defecto, a data en que o correspondente tipo ou variantes se deixou de
fabricar.

BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL
Bonificación no IIVTNU pola adquisición mortis causa da vivenda habitual.
Nas transmisións mortis causa da vivenda habitual do causante, realizada a
favor do cónxuxe, descendentes ou adoptados e ascendentes ou adóptante,
a cota devindicada polo Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de
Natureza Urbana, terá a seguinte bonificación atendendo ao valor catastral
Valor catastral correspondente á vivenda obxecto da transmisión
Cota Tributaria
Igual ou inferior a 601,01€
Entre 601,01 e 3000 €
Entre 3000 e 6000 €
Máis de 6000 €

Importe da bonificación Porcentaxe
95%
85%
80%
70%

BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL
Redución na Taxa pola prestación de servizos urbanísticos para familias
numerosas.
As licenzas ou tramitación de declaracións responsables, ás que se refire a Taxa
por outorgamento das licenzas urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e
ordenación urbana, gozarán dunha redución do 50% da cota resultante
sempre que se cumpran as seguintes condicións:
a. Que as obras para as que se tramita a licenza sexan de reforma de inmobles
de uso residencial.
b. Que o orzamento da obra para a que se solicita a licenza sexa inferior a
40.000 euros.
c. Que o contribuínte beneficiado ou afectado pola licenza teña a condición
de titular de familia numerosa.

BENEFICIOS FISCAIS DE IGUALDADE SOCIAL
Redución na Taxa de recolleita domiciliaria de lixos para determinados colectivos
sociais
Estarán exentos do pago da cota fixa da tarifa doméstica os seguintes contribuíntes:
a. Os beneficiarios dunha Renda de Inserción Social de Galiza durante os tres
primeiros ano devixencia da devandita prestación.
b. As familias que teñan a condición de familia numerosa acreditarase mediante o
título expedido ao efecto pola Xunta de Galicia na vivenda habitual cuxos ingresos
da unidade familiar non superen o límite de 30.000€ anuais, incrementado en 8.000€
por cada fillo a partir do cuarto.
c. As persoas que participen no Plan de Alimentos do Concello de Cambados ou
perciban a renda de emerxencia social e presenten informe favorable de Asuntos
Sociais do Concello de Cambados.
d. As mulleres embarazadas que polas súas circunstancias persoais se atopen soas
ou estean integradas en familias con risco de exclusión social ou con especiais
dificultades para o exercicio das responsabilidades parentais, dende a data da
concesión ata que o menor cumpra 3 anos de idade.
e. Os xubilados ou pensionistas cunha renda familiar inferior ao salario mínimo
interprofesional.

BENEFICIOS FISCAIS DE POLÍTICAS AMBIENTAIS
Bonificación no IBI para inmobles nos que se instalen sistemas de
aproveitamento da enerxía solar.
Terán dereito a unha bonificación do 20% da cota íntegra do IBI, os
inmobles de uso residencial nos que se instalaron sistemas para o
aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar. Dita
bonificación aplicarase exclusivamente ao período impositivo seguinte
á instalación de tales sistemas.

Terán dereito a unha bonificación do 10% da cota íntegra do IBI, os
inmobles de uso residencial nos que se instalaron sistemas para o
aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar nos períodos
impositivos seguintes ao primeiro ano de devandita instalación e
mentres conserve a homologación da Administración competente.

BENEFICIOS FISCAIS DE POLÍTICAS AMBIENTAIS
Bonificación no ICIO para obras de rehabilitación de edificios con
protección Integral dentro do Plan Especial do Conxunto Histórico de
Cambados .
Terán dereito a unha bonificación do 95% da cota do Imposto sobre
Construcións, Instalacións e Obras, as actuacións de rehabilitación de
edificios protexidos con niveis de protección Integral, que poidan
encadrarse nos conceptos de reforma menor, definidas no Texto Plan
Especial do Conxunto Histórico de Cambados, coa condición de que
se actúe na totalidade da edificación, e cuxo obxectivo sexa a
recuperación e posta en valor do edificio, conservando os elementos
de interese que veñan establecidos nas fichas patrimoniais do plan
especial.

BENEFICIOS FISCAIS DE POLÍTICAS AMBIENTAIS
Bonificación no IAE por inicio de actividade sostible e ecolóxica.
Unha Bonificación do 50% da taxa correspondente aos contribuíntes que pagan imposto
municipal e usan ou producen enerxía a partir de instalacións para uso de sistemas de
enerxía e coxeración renovables.
Para estes efectos, consideraranse instalacións para o uso de enerxías renovables como
veñen mencionadas e definidas como tal no Plan de desenvolvemento das enerxías
renovables. Son considerados sistemas de coxeración os equipos e instalacións que
permitan a produción conxunta de electricidade e enerxía térmica útil.

Realicen as súas actividades industriais, desde o inicio da súa actividade ou por traslado
posterior, en locais ou instalacións remotas das áreas máis poboadas do Concello.
Establezan un plan de transporte para os seus empregados que teña como obxectivo
reducir o consumo de enerxía e as emisións causadas polo desprazamento ao lugar de
traballo e fomentar o uso de medios de transporte máis eficientes como o transporte
público colectivo ou compartir transporte.

BENEFICIOS FISCAIS DE POLÍTICAS AMBIENTAIS
Bonificación no IVTM vinculada á protección do medio ambiente.
Gozarán dunha bonificación do 75% da cota do Imposto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, durante os catro primeiros anos a
partir do seu matriculación ou desde a instalación dos
correspondentes sistemas, segundo os casos, aqueles vehículos que en
función da clase de carburante utilizado, das características do motor
e da súa baixa incidencia no medio ambiente, se encadren nos
seguintes supostos:

a. Vehículos eléctricos, bimodais ou híbridos (motor eléctrico-gasolina,
eléctrico-diesel ou eléctrico-gas).
b.Vehículos impulsados mediante enerxía solar.
c. Vehículos que utilicen exclusivamente como combustible biogás,
gas natural, gas líquido, metano, metanol, hidróxeno ou derivados de
aceites vexetais.

BENEFICIOS FISCAIS DE POLÍTICAS AMBIENTAIS
Redución na Taxa de recollida domiciliaria de lixos no rural
Naquelas zonas onde non se realice a recollida diaria, e só para
vivendas, aplicarase a taxa de “rural”, e non se impoñerá a taxa a
aquelas vivendas ou locais que se atopen a máis de 200 metros de
distancia do contedor máis próximo.

BENEFICIOS FISCAIS DE IMPULSO DA
PROMOCIÓN ECONOMICA
Bonificación no IBI ós inmobles que constitúan o obxecto da
actividade das empresas de urbanización, construción e promoción
inmobiliaria
Concederase unha bonificación do 90 % na cota íntegra do imposto,
sempre que así se solicite polos interesados antes do inicio das obras,
ós inmobles que constitúan o obxecto da actividade das empresas de
urbanización, construción e promoción inmobiliaria tanto de obra
nova como de rehabilitación equiparable a esta, e non figuren entre
os bens do seu inmobilizado.
O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá dende o
período impositivo seguinte a aquel no que se inicien as obras ata o
posterior ó remate das mesmas, sempre que durante ese tempo se
realicen obras de urbanización ou construción efectiva, e sen que, en
ningún caso, poida exceder de tres períodos impositivos.

BENEFICIOS FISCAIS DE IMPULSO DA
PROMOCIÓN ECONOMICA
Bonificación no IBI para Cooperativas
Terán dereito a unha bonificación do 95% da cota íntegra os bens de
natureza rústica das cooperativas agrarias e de explotación
comunitaria da terra, nos termos establecidos na Lei 20/1990, de 19 de
decembro, sobre Réxime Fiscal das Cooperativas.

BENEFICIOS FISCAIS DE IMPULSO DA
PROMOCIÓN ECONOMICA
Bonificación IBI para o sector Primario
Establécese unha bonificación do 95% da cota íntegra do imposto a
favor de inmobles de natureza rústica nos que se desenvolvan
actividades económicas do sector primario (viticultura, sector lácteo,
cárnico, horticultura...) declarado no Concello de Cambados de
especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias
sociais, culturais, histórico artísticas ou de fomento do emprego que
xustifican tal declaración. Corresponderá dita declaración ao Pleno
da Corporación e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, por
voto favorable da maioría simple dos seus membros.

BENEFICIOS FISCAIS DE IMPULSO DA
PROMOCIÓN ECONOMICA
Bonificación IBI por inicio de actividade.
Terán dereito a unha bonificación do 50% da cota íntegra do imposto
os 3 primeiros anos de actividade aqueles inmobles nos que se inicien
ou xa se desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas
de especial interese ou utilidade municipal por concorrer
circunstancias de fomento do emprego e/ou sociais que xustifiquen tal
declaración, e que, inicien o desenvolvemento dunha actividade
económica, xa sexa empresarial, profesional ou artística, dentro do
termo municipal de Cambados. A redución afectará exclusivamente
ao imposto devindicado polos locais nos que se inicie o
desenvolvemento das novas actividades.

BENEFICIOS FISCAIS DE IMPULSO DA
PROMOCIÓN ECONOMICA
Bonificación IBI por implantación no Polígono Industrial de Sete Pías.
Terán dereito a unha bonificación do 60% da cota íntegra do imposto os 5
primeiros anos de actividade aqueles inmobles nos que se inicien ou xa se
desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial
interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do
emprego e/ou sociais que xustifiquen tal declaración, e que, especificamente,
se realicen no Polígono Industrial de Sete Pías.
O goce definitivo deste beneficio fiscal quedará condicionado, así mesmo, á
permanencia en activo dos centros de traballo situados no Polígono Industrial
de Sete Pías durante o período ao que se aplique a presente bonificación.

BENEFICIOS FISCAIS DE IMPULSO DA
PROMOCIÓN ECONOMICA
Bonificación no ICIO a favor das construcións, instalacións e obras que sexan
declaradas de especial interese ou utilidade municipal
1. En virtude do artigo 103.2.a) do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais,
aplicarase unha bonificación do 95% a favor das
construcións, instalacións e obras que sexan declaradas de especial interese
ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais,
histórico-artísticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal
declaración. Corresponderá dita declaración ó Pleno da Corporación e
acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da
maioría simple dos seus membros.
2. A bonificación ás que fan referencia neste apartado anterior deste artigo
terán carácter rogado, e será necesaria a acreditación do suxeito pasivo de
estar incurso no suposto establecido, presentando a documentación
demostrativa do mesmo.

BENEFICIOS FISCAIS DE IMPULSO DA
PROMOCIÓN ECONOMICA
Bonificación IAE ás Cooperativas
Unha bonificación do 95 % ás Cooperativas, así como ás Unións,
Federacións e Confederacións das mesmas e ás Sociedades Agrarias
de Transformación, en virtude do establecido na Lei 20/1990, de 18 de
decembro, sobre Réxime Fiscal das Corporacións.

BENEFICIOS FISCAIS DE IMPULSO DA
PROMOCIÓN ECONOMICA
Bonificación Inicio de Actividade
Unha bonificación do 50 % 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 da mesma. O período de aplicación da
bonificación caducará transcorridos cinco anos dende a finalización
da exención prevista no artigo 83.1.b) da Lei 39/1988

BENEFICIOS FISCAIS DE IMPULSO DA
PROMOCIÓN ECONOMICA
Bonificación no IIVTNU para a transmisión mortis causa de inmobles afectos
a unha actividade económica.
Cando teña lugar a transmisión mortis causa de inmobles afectos a unha
empresa individual ou a un negocio profesional, a favor do cónxuxe,
descendentes ou adoptados e ascendentes ou adóptante, a cota
devindicada polo IIVTNU terá unha bonificación do 60% do seu importe,
sempre que se cumpran as seguinte condicións
a. Que o patrimonio empresarial ou profesional transmitido polo causante,
no que se integrasen os inmobles, tivese dereito á exención regulada no
apartado oitavo do artigo 4 da Lei 19/1991 do Imposto sobre o Patrimonio.
b. Que o adquirente ou adquirentes manteñan o inmoble ou inmobles
adquiridos afecto ao desenvolvemento da actividade económica que
viñese desenvolvendo o causante durante, polo menos, tres anos a partir
da data da devindicación.

BENEFICIOS FISCAIS DE IMPULSO DE CREACIÓN
DO EMPREGO
Bonificación do IBI por creación de emprego.
Terán dereito a unha bonificación do 50% da cota íntegra do imposto aqueles
inmobles nos que se realicen actividades económicas nas que se incrementen o seu
persoal medio correspondente ao exercicio 2016, respecto do seu persoal medio
durante 2015 e se desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de
especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do
emprego e/ou sociais que xustifiquen tal declaración.
A efectos do cálculo do persoal medio terase en conta o seguinte:
a. O cálculo irá referido exclusivamente aos traballadores empregados en centros
de traballo da empresa situados no municipio de Cambados.
b. Para o cálculo do persoal medio e do seu incremento tomaranse as persoas
empregadas, nos termos que dispoña a lexislación laboral, tendo en conta a
xornada contratada en relación coa xornada completa.
c. Non procederá a estimación do incremento se durante 2015 non se exerceu a
actividade, como mínimo, durante os últimos seis meses do ano.
d. Canto aos traballadores incorporados pola empresa durante 2016, para o
cómputo do persoal medio correspondente a devandito exercicio, só se terán en
conta aos traballadores con contrato indefinido.

BENEFICIOS FISCAIS DE IMPULSO DE CREACIÓN
DO EMPREGO
Redución na taxa pola prestación de servizos urbanísticos vinculada a
constitución como autónomos de desempregados.
As licenzas ou tramitación de declaracións responsables, ás que se refire Taxa
por outorgamento das licenzas urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e
ordenación urbana, gozarán dunha redución do 50% da cota resultante
sempre que se cumpran as seguintes condicións:
a. Que as obras para a que se solicita a licenza sexan de reforma e/ou
adecuación de locais para o exercicio dunha actividade económica.
b. Que o orzamento da obra proxectada non supere os 50.000 euros.
c. Que o contribuínte beneficiado ou afectado pola licenza acredite
documentalmente perder un emprego por conta allea nos doce meses
anteriores á solicitude da licenza e atoparse en situación legal de
desemprego.

