TÍTULO VI
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TÍTULO VI

NORMAS TRIBUTARIAS

CAPÍTULO I. Tributos propios

Artigo 50.Un.-

Taxas.

Elévanse os tipos das taxas de contía fixa vixentes na Comunidade
Autónoma de Galicia, ata a cantidade que resulte da aplicación do coeficiente do
1,025 ás contías esixibles á entrada en vigor desta lei, exceptuando as tarifas que
experimenten algunha modificación na contía no número Dous deste artigo e a
tarifa á que se fai referencia na disposición transitoria segunda; este coeficiente
seralles de aplicación tanto ás contías, de carácter mínimo ou máximo como ás
deducións, que se establecen en todo tipo de tarifas, tanto de taxas de contía fixa
como variable.
Considéranse taxas de contía fixa cando non están determinadas por unha
porcentaxe sobre unha base ou esta non se valora en unidades monetarias.
Exceptúanse do incremento establecido anteriormente aquelas taxas que se
recadan mediante efectos timbrados.

Dous.Introdúcense as seguintes modificacións na Lei 6/2003, do 9 de decembro,
de taxas, prezos e exaccións reguladoras, da Cominidade Autónoma de Galicia,
na súa redacción vixente:
1) Engádeselle o apartado 3 ao artigo 22 da Lei 6/2003, coa seguinte redacción:
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“3. Na tarifa 41 contida no Anexo 1 será suxeito pasivo substituto do
contribuínte a entidade aseguradora en cuxo rexistro de axentes figure
inscrito o axente de seguros exclusivo, o operador de banca-seguros
exclusivo ou o cargo de administración e de dirección responsable das
actividades de mediación de seguros.”
2) Engádeselle o número 10 ao artigo 23 da lei 6/2003, coa seguinte redacción:
“10.- A participación nas probas para a obtención do certificado de
profesionalidade, logo de xustificación documental, con referencia ás
seguintes persoas:
•

as que figuren inscritas como desempregadas nas oficinas de
emprego.

•

as que teñan unha discapacidade en grado igual ou superior ao
33%.”

3) Modifícase a redacción dos apartados 3 e 5 do artigo 27 da Lei 6/2003, que
quedan redactados como segue:
“3. Será suxeito pasivo substituto do contribuinte:
Un.- Nas tarifas 25 e 26 da modalidade de actuacións profesionais, que se
relacionan no anexo 3, o organismo autorizado de verificación metrolóxica
que, dado o caso, realizase, por calquera das figuras legalmente establecidas,
os labores de control metrolóxico.
Dous.- Na tarifa 27 da modalidade de actuacións profesionais, que se
relacionan no anexo 3, a empresa concesionaria do servizo de inspección
técnica de vehículos.”
“5. Na tarifa 99 da modalidade de actuacións profesionais, relacionada no
anexo 3, serán suxeitos pasivos as seguintes persoas ou entidades:
− Das tarifas X-1 e X-2, os armadores ou os seus representantes ou os
consignatarios dos barcos que utilicen os servizos gravados.
− Da tarifa X-3, os armadores ou os consignatarios dos barcos que utilicen o
servizo e os propietarios do medio de transporte cando a mercadoría entre
e saia do porto por medios exclusivamente terrestres.
− Da tarifa X-4, o armador do buque ou quen na súa representación realice a
primeira venda.
− O suxeito pasivo deberá facer repercutir o importe da tarifa X-4 sobre o
primeiro comprador da pesca, de o haber, polo que este queda obrigado a
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soportar a devandita repercusión, que se fará constar de maneira expresa e
separada na factura ou no documento equivalente. As controversias que se
susciten entre o suxeito pasivo e o comprador repercutido serán da
competencia da Xunta Superior de Facenda.
− Da tarifa X-5, con carácter solidario, o titular da embarcación ou o seu
representante autorizado e, de ser o caso, o titular do dereito de uso
preferente do amarre ou da ancoraxe. Nas zoas de concesión nas que o
titular desta se subrogue na obriga dos suxeitos pasivos, nos termos
establecidos na regra décimo primeira, letra b), desta tarifa X-5, o
concesionario será o substituto do contribuínte e terá que cumprir no lugar
daquel as obrigas formais e materiais derivadas da obriga tributaria.
− Da tarifa polo exercicio de actividades comerciais, industriais e de
servizos, o titular da actividade, calquera que sexa a natureza do título
habilítante da mesma.”
4) Engádeselle un subapartado novo ao final do apartado 2 do artigo 29 da Lei
6/2003, que queda redactado como segue:
“- Do pagamento da tarifa polo exercicio de actividades comerciais, industriais
e de servizos, o titular da concesión ou autorización de ocupación do dominio
público cando éste non sexa o suxeito pasivo da taxa.”
5) Modifícase a letra d) do artigo 40 da Lei 6/2003, que queda redactado como
segue:
“d) Cando a ocupación do dominio público portuario teña por destino a
construcción ou a explotación de lonxas coas súas correspondentes cámaras de
frío, fábricas de xeo, vestiarios, naves de redes e de almacenaxe de caixas,
para o sector pesqueiro e marisqueiro, aínda cando estas instalacións estean
situadas en naves de usos múltiples, a contía da taxa terá unha bonificación do
90%.”
6) Engádenselle as subalíneas 11, 12 e 13 á alínea 07 do Anexo 1, coa seguinte
redacción:
“11
12
13

Visita de inspección para a emisión ou renovación da guía
de circulación
Expedición da guía de circulación .........................................
Renovación da guía de circulación ........................................

77 €
16 €
3 €”
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7) Engádeselle a nova subalínea 04 á alínea 17 do Anexo 1, que queda redactada
como segue:
“04 Autorización de concursos e campionatos de pesca deportiva

22 €”

8) Engádenselle as seguintes tarifas pola expedición de títulos académicos e
profesionais de recente creación á alínea 20 do Anexo 1, que queda modificada
a tódolos efectos a cabeceira das tarifas:
Familia
Numerosa
Categ.
Especial
0€
0€

Duplicado

19,96 €
48,83 €

Familia
Numerosa
Categoría
Xeral
10 €
24,46 €

48,83 €
62,73 €

24,46 €
31,37 €

0€
0€

4,49 €
6,27 €

Titulo

Tarifa
Normal

Técnico Deportivo
Técnico Deportivo
Superior
Deseño
Superior de Arte
Dramática

2,30 €
4,49 €

9) Engádeselle a subalínea 07 á alínea 38 do Anexo 1, coa seguinte redacción:
“07 Expedición do precinto de caza maior, excepto para os
precintos expedidos en cazarías con ocasión de danos
autorizadas pola consellaría competente en materia de medio
ambiente (por cada unidade). ...................................................

0,90 €”

10) Engádeselle a subalínea 11 á alínea 39 do Anexo 1, coa seguinte redacción:
“11 Tramitación do expediente das asociacións declaradas de
utilidade pública .......................................................................

17,35 €”

11) Modifícase a alínea 40 do Anexo 1, que queda redactada como segue:
“40 Actuacións en materia de espectáculos públicos e
actividades recreativas:
01 Autorización para a súa celebración en vías públicas ...........
02 Tramitación de expedientes de apertura e funcionamento
de instalacións destinadas a espectáculos e recreos
públicos ...................................................................................

82

53,32 €

95 €

Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007

03 Autorización de ampliación de horarios.............................

30 €”

12) Engádeselle a alínea 42 ao Anexo 1, coa seguinte redacción:
“42 Participación nas probas para a obtención do certificado de
Profesionalidade .......................................................................
13) Engádeselle alínea 43 ao Anexo I, coa seguinte redacción :
“43 Habilitación profesional para a tradución e a interpretación
xurada doutras linguas para o galego e viceversa:
01 Inscrición nas probas de tradutores e intérpretes xurados
de galego para outras linguas e viceversa ...........................
02 Expedición do carné acreditativo da habilitación como
tradutor xurado e inscrición no Rexistro de tradutores e
intérpretes xurados/oficiais..................................................
03 Expedición do carné acreditativo da habilitación como
intérprete xurado e inscrición no Rexistro de tradutores e
intérpretes xurados/oficiais .................................................
04 Expedición do carné acreditativo da habilitación como
tradutor e intérprete xurado e inscrición no Rexistro de
tradutores e intérpretes xurados/oficiais..............................

31,37 €”

65 €

20 €

20 €

30 €

14) Engádeselle a alínea 44 ao Anexo I, coa seguinte redacción:
“44 Incrición nas probas homologadas para a acreditación do
nivel de competencia en lingua galega e máis a acreditación
do nivel correspondente, de ser o caso .....................................

15 €

15) Modifícanse as subalíneas 01, 02, 09, 12 e 25 da alínea 07 do Anexo 2, que
quedarán redactadas da seguinte forma:
“01 Comprobación sanitaria, loita contra enfermidades das
ganderías afectadas e nas campañas de saneamento cando a
prestación deba realizarse por incumprimento da normativa
que a regula, por perda de identificación do gando ou por
petición de parte fora do período de revisión obrigatoria:
- Por explotación:
- Por cada animal:
•

Équidos Bóvidos, ovino, cabrún e similares (por
cabeza)..........................................................................

103,012 €

3,55 €
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•

-

Mínimo ...................................................................

30 €

-

Máximo...................................................................

212,23 €

Porcino (por cabeza)..................................................... 0,721165 €
-

•

84,79 €

Aves coellos, visóns e similares (por cabeza)
-

•

Máximo...................................................................
Máximo...................................................................

42,36 €

Colmeas (por unidade) ................................................ 0,453303 €
-

Máximo...................................................................

42,36 €”

“02 Prestación de servizos facultativos relacionados coas
análises, ditames, peritaxes, etc., cando así o esixa a
normativa vixente.
- Por análises fisicoquímicas ou bromatolóxicas (por
determinación) ......................................................................

5,42 €

- Máximo .................................................................................
- Por cada mostra de mel para determinación de residuos de
antimicrobianos (por determinación)....................................

42,36 €

- Máximo .................................................................................
- Por cada 10 mostras de mel presentadas por agrupacións de
produtores para determinación de residuos de
antimicrobianos.....................................................................

42,36 €

5,42 €

30 €

- Por reconto celular:
•

Por mostra de leite........................................................ 0,357148 €

•

Por outras mostras ........................................................ 0,892869 €

Máximo .............................................................................

8,55 €

- Illamento e identificación bacteriolóxicos:
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•

Por mostra de leite........................................................ 0,721165 €

•

Por outras mostras ........................................................

2,00 €

Máximo .............................................................................
- Determinación de susceptibilidade de antimicrobianos e
inhibidores do crecemento con mostras ou tecidos ou
segregacións de animais:

8,55 €

•

Por mostra de leite........................................................ 1,064580 €

•

Por outras mostras ........................................................

2,78 €
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- Análises parasitolóxicas (por mostra) ....................................

2,78 €

- Serodiagnóstico e probas alérxicas (por determinación) .......
- Por cada trinta mostras e por enfermidade investigada
correspondentes a explotacións integradas en agrupacións
de defensa sanitaria gandeira ................................................
- Por cada trinta mostras e por enfermidade investigada
correspondentes a explotacións integradas en agrupacións
de defensa sanitaria gandeira:

3,06 €

2,96 €

-

Vacún, equino e similares (adultos) .......................

17,04 €

-

Porcino, ovino, caprino, cans e similares ...............

12,76 €

-

Aves, coellos ou similares ......................................

4,33 €

- Análise histopatolóxica (por animal) .....................................

5,56 €

- Análise virolóxica:
-

Illamento e identificación (por mostra) ..................

5,56 €

-

Outras técnicas virolóxicas (por técnica)................

3,06 €

- Contrastación de doses seminais de vacún ............................

20,60 €

Mínimo, en calquera caso ......................................................
“09 Autorización e rexistro de comerciantes de gando,
transportistas, medios de transporte e centros de
concentración de gando:
- Autorización e rexistro de operadores comerciais,
transportistas ou medios de transporte de gando ..................
- Expedición da acreditación de operador comercial,
transportista ou medios de transporte de gando....................
- Renovación da autorización de operadores comerciais de
gando, transportistas ou medios de transporte, cando así o
estableza a normativa............................................................
- Expedición de duplicados da acreditación de operador
comercial, transportista ou medios de transporte de gando ..

2,84 €”

18,54 €

- Autorización de centros de concentración de gando.............

103,01 €

- Revisión e renovación anual de centros de concentración....
“12 Por servizos facultativos veterinarios correspondentes á
autorización e control das plantas e industrias relacionadas
cos subprodutos de orixe animal non destinados a consumo

34,34 €”

9,27 €
9,27 €

9,27 €
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humano, consonte ao Regulamento (CE) 1774/2002 de 3 de
outubro:
- Por autorización e apertura ...................................................

127,18 €

- Por control e toma de mostras...............................................
“25 Autorizacións e/ou rexistros en materia de hixiene dos
pensos consonte ao Regulamento (CE) 183/2005, de 12 de
xaneiro de fabricantes e establecementos intermediarios:
- Autorización inicial, ampliación ou cambio de
localización:
• Fabricación de pensos, aditivos, produtos ou
premesturas...................................................................
• Intermediarios de pensos, aditivos, produtos ou
premesturas...................................................................

42,36 €”

240,39 €
123,62 €

- Rexistro inicial, ampliación ou cambio de localización:
• Fabricación de pensos, aditivos, produtos ou
premesturas...................................................................
• Intermediarios de pensos, aditivos, produtos ou
premesturas...................................................................

206,05 €

- Revisión:
• Fabricación de pensos, aditivos, produtos ou
premesturas...................................................................
• Intermediarios de pensos, aditivos, produtos ou
premesturas...................................................................

103,01 €

123,62 €

61,82 €”

16) Suprímese a subalínea 21 da alínea 07 do Anexo 2.
17) Engádenselle as subalíneas 26 e 27 á alínea 07 do Anexo 2, que quedan
redactadas da seguinte maneira:
“26 Probas diagnósticas establecidas nos Programas oficiais de
erradicación de tuberculose e brucelose para a realización de
movementos de animais entre explotacións.
Cando se realice a proba por primeira vez sobre un animal
concreto da explotación, cara ao seu movemento ou no caso
de operadores comerciais de gando, cando se revisen
animais por primeira vez para renovar a validez das probas
diagnósticas de orixe:
- Por explotación.....................................................................
30 €
- Por cada animal ....................................................................
10 €
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Cando deba repetirse a actuación por caducidade da validez
das primeiras probas realizadas sen que se houbera
producido o movemento:
- Por explotación..................................................................... 103,01 €
- Por cada animal ....................................................................
3,55 €
- Mínimo.................................................................................
70,04 €
- Máximo ................................................................................ 212,23 €”
“27 Probas diagnósticas establecidas nos regulamentos
específicos de concursos de gando selecto e outros certames
para animais participantes de calquera especie:
- Por explotación.....................................................................
30,00 €
- Por animal ............................................................................ 10,00 €”
18) Engádeselle a subalínea 05 á alínea 09 do Anexo 2, coa seguinte redacción:
“05 Emisión de certificado de preexportación de alimentos destinados
3,26 €”
á Federación Rusa ..............................................................................
19) Modifícase a redacción da alínea 17 do Anexo 3, que queda redactada como
segue:
“17 Instalacións: con recipientes a presión, frigoríficas, de gas e de
protección contra incendios:
Da tarifa consignada no apartado 09 ........................................
100%”
20) Modifícase a redacción da alínea 19 do Anexo 3, que queda redactada como
segue:
“19 Autorización ou rexistro de instalacións:
- Eléctricas receptoras ............................
20 +0,6*(Pot. en Kw)
- Interiores de auga .................................
22+2,4*(Caudal en l/s)
- Calefacción ou climatización ............... 30+0,6*(Pot. en Kw térmicos)”
21) Suprímese a alínea 20 do Anexo 3.
22) Modifícase a redacción da alínea 24 do Anexo 3, qu queeda redactada como
segue:
“24 Verificación primitiva, verificación primitiva da Comunidade
Europea e primeiras verificacións realizada por un laboratorio
de verificación metrolóxica oficialmente autorizado ou por un
organismo de control metrolóxico, por instrumento ................ 1,40 €”
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23) Modifícase a redacción da alínea 25 do Anexo 3, que queda redactada como
segue:
“25 Verificación logo de reparación ou modificación realizadas
por un organismo autorizado de verificación metrolóxica, por
instrumento............................................................................... 1,40 €”
24) Modifícase a redacción da alínea 26 do Anexo 3, que queda redactada como
segue:
“26 Verificacións periódicas realizadas por un organismo
autorizado de verificación metrolóxica, por instrumento......... 1,40 €”
25) Engádeselle a letra l) á alínea 27 do Anexo 3, coa seguinte redacción:
“l) Autorización de reforma de importancia xeneralizada en
vehículos...................................................................................

80,50 €”

26) Modifícase a redacción da alínea 38 e das súas subalíneas 01, 02, e 03
contidas todas elas no Anexo 3, que quedan redactadas como segue:
“38 Actuacións con respecto ás seccións 1ª e 3ª do Rexistro de
Instalacións de Distribución polo miúdo de Produtos
Petrolíferos Líquidos
01 Incrición
• Polo conxunto das dúas primeiras mangueiras.............
• Por cada mangueira que exceda de dúas ......................
02 Cambio de titularidade
• Sobre a tarifa consignada na subalínea 01 desta
mesma alínea ................................................................
03 Ampliación das instalacións
• Sobre a tarifa consignada na subalínea 01 desta
mesma alínea ................................................................

31,52 €
7,88 €

50%

100%”

27) Modifícase a redacción da alínea 46 e das súas subalíneas 01, 02, e 03
contidas todas elas no Anexo 3, que quedan redactadas como segue:
“46 Actuacións con respecto ás seccións 2ª e 4ª do Rexistro de
Instalacións de Distribución polo miúdo de Produtos
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Petrolíferos Líquidos
01 Inscrición
•

Ata 40.000 l ..................................................................

54,95 €

•

Cada 20.000 l ou fracción que exceda..........................

24,72 €

02 Cambio de titularidade
•

Sobre a tarifa consignada na subalínea 01 desta mesma
alínea ..................................................................................

50%

03 Ampliación das instalacións
•

Sobre a tarifa consignada na subalínea 01 desta mesma
alínea ..................................................................................

100%”

28) Modifícase a redacción da subalínea 02 da alínea 58 do Anexo 3, que queda
redactada como segue:
“02 Aprobación de modelo, modificación da aprobación de
modelo, autorización para o seu uso metrolóxico, prórrogas
de aprobación de modelo de instrumentos de medida,
autorizacións ou habilitacións de laboratorios de verificación
metrolóxica, organismos de control metrolóxico ou
organismos de verificación metrolóxica...................................
98 €”
29) Modifícase a redacción da subalínea 03 da alínea 58 do Anexo 3, que queda
redactada como segue:
“03 Traslados, ampliacións e modificacións de laboratorios de
verificación metrolóxica, organismos de verificación
metrolóxica ou organismos de control metrolóxico .................
50 €”
..................................................................................................
30) Elimínase a subalínea 04 da alínea 58 do Anexo 3.
31) Modifícase a regra décimo quinta da tarifa X-2 contida na subalínea 01 da
alínea 99 do Anexo 3, que queda redactada como se transcribe a seguir:
“Décimo quinta.— As embarcacións destinadas ao servizo da acuicultura que
atraquen habitualmente en peiraos habilitados para o efecto, pagarán
mensualmente quince veces o importe diario que lles correspondería ao aplicar
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a tarifa xeral. Cando estas embarcacións dispoñan dunha praza reservada para
o seu uso exclusivo en peiraos ou pantaláns, a tarifa aplicable será a que lles
corresponda por aplicación da regra terceira para a totalidade do período
autorizado, independentemente das entradas, saídas ou días de ausencia da
atracada.
Portos de Galicia poderá establecer concertos anuais para a liquidación
desta tarifa coas embarcacións citadas nesta regra, cunha redución adicional de
ata o 75% na contía da tarifa.”

32) Modifícase a letra a) do apartado B) do punto 3 da subalínea 03 da alínea 99
do Anexo 3, que queda redactada como segue:
“a) Nos casos previstos nas letras a), b), c), d) e e) do apartado anterior, a
cota da taxa deberase axustar aos seguintes límites en función do
parámetro utilizado para a determinación desta no decreto:
− Non poderá exceder das seguintes contías, en función do volume do
tráfico portuario:
• 0,27 €, por tonelada de granel líquido.
• 0,53 €, por tonelada de granel sólido.
• 1,06 €, por tonelada de mercadoría xeral.
• 21,23 €, por contedor ou unidade de transporte.
• 1,81 €, por vehículo.
• 1,59 €, por pasaxeiro.
• 4,77 €, por vehículo en réxime de pasaxe.
• 30 €, por servizo técnico-náutico ou de consignación de buques
prestado.
• 2 € por metro cúbico ou 6 € por tonelada, por servizo de recollida
de refugallos, segundo corresponda
• 1,50 € por mesa e día, por instalación de terrazas de
establecementos de hostalería.
Neste caso, a contía anual da taxa non poderá ser inferior á cota desta
taxa aplicada ao tráfico ou actividade mínima anual establecida no
título habilitante da ocupación do dominio público.
− Cando o tipo se estableza sobre a facturación anual ou o volume de
negocio desenvolvido no porto polo titular da autorización, non será
superior ao 5 %.”
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33) Suprímense as subalíneas 03, 04 e 05 contidas na alínea 07 do Anexo 4.

Artigo 51.- Canon de saneamento. Modificación da Lei 8/1993, de 23 de xuño,
reguladora da Administración hidráulica de Galicia
Modifícase o número 1 do artigo 40 da Lei 8/1993, de 23 de xuño,
reguladora da Administración hidráulica de Galicia, que queda redactado como
segue:
“1) O tipo de gravame expresarase en euros/m3 ou en euros pola unidade de
contaminación en función da base impoñible á que teña que aplicarse.
Establécense os seguintes valores do tipo de gravame do canon:
a) Usos industriais ou asimilados:
− Tipo xeral por volume: 0,337 euros/m3.
− Materias en suspensión: 0,197 euros/kg.
− Sales solubles: 3,168 euros/S/cm.m3.
− Materia oxidable: 0,395 euros/kg.
− Metais: 8,901 euros/kg equimetal.
− Materias inhibidoras: 0,041 euros/equitox.
b) Usos domésticos: 0,201 euros/m3.”

CAPÍTULO II. Tributos cedidos
Artigo 52.Un.-

Imposto sobre a renda das persoas físicas.

Apróbase a seguinte dedución da cota íntegra autonómica do imposto
sobre a renda, que consiste en que os homes menores de 35 anos e as
mulleres, calquera que sexa a súa idade, que causen alta no censo de
empresarios profesionais e retedores por primeira vez durante o período
impositivo e manteñan a devandita situación durante un ano natural, poderán
deducir 300 euros no período impositivo no que se produza a alta, sempre que
desenvolvan a súa actividade no territorio da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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Dous.- Modifícase o artigo 1 da Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas
tributarias e de réxime administrativo acerca do imposto sobre a renda das
persoas físicas, que queda redactado nos seguintes termos :
1.- Apróbanse as seguintes deducións da cota íntegra autonómica do imposto sobre a
renda:
1) Por nacemento ou adopción de fillos.
Por cada fillo nacido ou adoptado no período impositivo, que conviva co
contribuínte na data de devengo do imposto, 300 euros.
No caso de parto múltiple esta dedución ascenderá a 360 euros por cada fillo.
A dedución estenderase aos dous períodos impositivos seguintes ao nacemento ou á
adopción, sempre que o fillo nacido ou adoptado conviva co contribuínte na data de
devengo do imposto que lle corresponda a cada un deles, segundo as seguintes
contías e límites de renda:
-

300 euros, sempre que a base impoñible total menos os mínimos persoal e
familiar a efectos do IRPF, estivese comprendida entre 22.001 e 31.000 euros.

-

360 euros, sempre que a base impoñible total menos os mínimos persoal e
familiar a efectos do IRPF, fose menor ou igual a 22.000 euros.

Cando, no período impositivo do nacemento ou da adopción ou nos dous seguintes,
os fillos convivan con ambos os dous proxenitores, a deducción practicarase por
partes iguais na declaración de cada un deles.
2) Por familia numerosa.
O contribuínte que posúa o título de familia numerosa na data de devengo do
imposto poderá deducir as seguintes cantidades:
-

250 euros, cando se trate de familias numerosas de categoría xeral.

-

400 euros, cando se trate de familias numerosas de categoría especial.

Cando algún dos cónxuxes ou descendentes aos que lles sexa aplicable o mínimo
persoal e familiar do imposto teña un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65
%, a dedución anterior será de 500 e 800 euros respectivamente.
Esta dedución practicaraa o contribuínte co que convivan os restantes membros da
familia numerosa. Cando convivan con máis dun, o importe ratearase por partes
iguais.
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3) Por coidado de fillos menores.
Os contribuíntes que por motivos de traballo, por conta propia ou allea, teñan que
deixar os seus fillos menores ao coidado dunha persoa empregada do fogar ou en
garderías poderán deducir o 30 % das cantidades satisfeitas no período, co límite
máximo de 200 euros, sempre que concorran os seguintes requisitos:
a) Que na data de devengo do imposto os fillos teñan tres ou menos anos de idade.
b) Que ambos os dous pais realicen unha actividade por conta propia ou allea,
pola que estean dados de alta no réxime correspondente da Seguridade Social
ou mutualidade.
c) Que, no suposto de que a dedución sexa aplicable por gastos dunha persoa
empregada do fogar, esta estea dada de alta no réxime especial de empregadas
do fogar da Seguridade Social.
d) Que a base impoñible total menos os mínimos persoal e familiar a efectos do
IRPF, non exceda de 22.000 euros en tributación individual ou de 31.000 euros
en tributación conxunta.
Cando máis dun contribuínte teña dereito á aplicación desa dedución respecto dos
mesmos descendentes, o seu importe ratearase entre eles.
4) Por suxeitos pasivos minusválidos, de idade igual ou superior a sesenta e cinco
anos, que precisen axuda de terceiras persoas.
Os contribuíntes de idade igual ou superior a sesenta e cinco anos afectados por un
grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 % e que precisen axudas de terceiras
persoas poderán aplicar unha dedución do 10 % das cantidades satisfeitas aos
terceiros, cun límite máximo de 600 euros, sempre que:
a) A base impoñible total menos os mínimos persoal e familiar a efectos do IRPF,
non exceda de 22.000 euros en tributación individual ou de 31.000 euros en
tributación conxunta.
b) Se acredite a necesidade da axuda de terceiras persoas.
c) O contribuínte non sexa usuario de residencias públicas ou concertadas da
Comunidade Autónoma de Galicia ou beneficiario do cheque asistencial da
Xunta de Galicia.
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5) Por gastos dirixidos ao uso de novas tecnoloxías nos fogares galegos.
Os contribuíntes que durante o exercicio accedan a Internet mediante a contratación
de liñas de alta velocidade poderán deducir o 30 % das cantidades satisfeitas no
concepto de cota de alta e cotas mensuais, cun límite máximo de 100 euros e
segundo os seguintes requisitos:
a) Só poderá aplicarse no exercicio no que se subscribe o contrato de conexión a
liñas de alta velocidade.
b) A liña de alta velocidade contratada estará destinada ao uso exclusivo do fogar
e non estará vinculada ao exercicio de calquera actividade empresarial ou
profesional.
c) Non resultará aplicable se o contrato de conexión supón simplemente un
cambio de compañía prestadora do servizo e o contrato coa compañía anterior
se realizou noutro exercicio. Non resultará tampouco aplicable cando se
contrate a conexión a unha liña de alta velocidade e o contribuínte manteña,
asemade, outras liñas contratadas en exercicios anteriores.
d) O límite máximo da dedución aplícase respecto de todas as cantidades
satisfeitas durante o exercicio, ben correspondan a un só contrato de conexión
ou ben a varios que se manteñan simultaneamente.
2.- A práctica das deducións ás que se refire o punto anterior quedará condicionada á
xustificación documental adecuada e suficiente do suposto de feito e dos requisitos que
determinen a súa aplicabilidade.

Artigo 53.Un.-

Imposto sobre sucesións e doazóns.

Nas doazóns a fillos e descendentes de diñeiro destinado á adquisición
da súa primeira vivenda habitual aplicarase unha redución do 95% da base
impoñible do imposto, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:
a) O donatario deber ser menor de trinta e cinco anos.
b) O importe da doazón non poderá superar os 30.000 euros. Este límite é único
e aplícase tanto no caso dunha soa doazón como no caso de doazóns
sucesivas, sempre que se outorguen a favor do mesmo donatario, proveñan do
mesmo ou distintos ascendentes. No caso de que o importe da doazóns ou
doazóns a que se refire este artigo supere esta cantidade, non haberá dereito a
ningunha redución.
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c) A suma da base impoñible total menos o mínimo persoal e familiar para
efectos do IRPF do donatario correspondente ao último período impositivo
cuxo prazo regulamentario de declaración estivese concluído á data do
devengo da primeira doazón, non poderá ser superior a 30.000 euros.
d) A doazón debe formalizarse en escritura pública na que se exprese a vontade
de que o diñeiro doado se destine á adquisición da primeira vivenda habitual
do donatario. Esta declaración de vontade deberá ser simultánea a doazón.
e) O donatario deberá adquirir a vivenda nos seis meses seguintes a doazón. No
caso de haber varias doazóns, o prazo computarase dende a data da primeira
doazón. A redución non se aplicará a doazóns de diñeiro posteriores á compra
da vivenda.
f) O concepto de vivenda habitual será o contemplado na normativa reguladora
do imposto sobre a renda das persoas físicas.
Dous.No caso de incumprimento de calquera dos requisitos contemplados nas
letras anteriores, o suxeito pasivo virá obrigado a pagar o imposto deixado de
ingresar e os correspondentes xuros de mora.

Artigo 54.-

Imposto sobre
documentados.

transmisións

patrimoniais

e

actos

xurídicos

Na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas o tipo de gravame
aplicable ás transmisións de inmobles que vaian constituír a vivenda habitual do
contribuínte cando este sexa unha persoa minusválida física, psíquica ou sensorial cun
grao igual ou superior ao 65%, será do 4%. No caso de que a vivenda sexa adquirida
por varias persoas, o tipo aplicarase exclusivamente a parte proporcional que
corresponda ao contribuínte minusválido.
O concepto de vivenda habitual será o contemplado na normativa reguladora
do imposto sobre a renda das persoas físicas.
No momento de presentación do imposto, o contribuínte debe achegar a
xustificación documental axeitada e suficiente da condición de grao de minusvalía.
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Artigo 55.-

Taxa sobre xogos de sorte, envite ou azar.

No uso das competencias atribuídas pola Lei 18/2002, do 1 de xullo, do
réxime de cesión de tributos do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia e de
fixación do alcance e condicións da devandita cesión, e consonte o disposto na letra c)
do punto 1 do artigo 42 da Lei 21/2001, do 27 de decembro, pola que se regulan as
medidas fiscais e administrativas do novo sistema de financiamento das Comunidades
Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía, e en virtude do
establecido no artigo 5.Dous.4 da lei 3/2002, do 29 de abril, de medidas de réxime
fiscal e administrativo, modifícanse os tipos de gravame e as cotas fixas da taxa sobre
xogos de sorte, envite ou azar, no sentido que a continuación se indica:
Un.-

Nos casinos de xogo aplicarase a seguinte tarifa:
Porción de base impoñible comprendida entre euros
Entre 0 e 1.612.079
Entre 1.612.079,01 e 2.667.259
Entre 2.667.259,01 e 5.319.866
Máis de 5.319.866

Tipo aplicable
porcentaxe
22
38
49
60

Dous.Nos casos de explotación de máquinas ou aparellos automáticos aptos para
a realización dos xogos, a cota determinarase en función da clasificación das
máquinas realizada pola Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e
apostas en Galicia, segundo as normas seguintes:
A) Máquinas tipo A especial:
Cota anual: 500 euros.
B) Máquinas tipo B ou recreativas con premio.
a) Cota anual: 3.588 euros.
b) Cando se trate de máquinas ou aparellos automáticos tipo “B”, nos que
poidan intervir dous ou máis xogadores de forma simultánea e sempre
que o xogo de cada un deles sexa independente do realizado por outros
xogadores, serán de aplicación as seguintes cotas:
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-

Máquinas ou aparellos de dous xogadores: dúas cotas de acordo
co previsto no apartado a).

-

Máquinas ou aparellos de tres ou máis xogadores: 7.344 euros
mais o resultado de multiplicar por 2.952 o produto do número de
xogadores polo prezo autorizado para a partida.

C) Máquinas tipo C ou de azar.
Cota anual: 5.236 euros.
No caso de modificación do prezo máximo de 0,20 euros autorizado para a
partida en máquinas de tipo “B” ou recreativas con premio, as cotas tributarias
establecidas na letra B) anterior incrementaranse en 18,08 euros por cada céntimo de
euro no que se incremente o novo prezo máximo autorizado.
Se a modificación se producira con posterioridade ao devengo da taxa, os
suxeitos pasivos que exploten máquinas con permisos de data anterior a aquela en que
se autorice a suba deberán autoliquidar e ingresar a diferenza de cota que corresponda
na forma e prazos que determine a Consellería de Economía e Facenda.
Malia o previsto no parágrafo anterior, a autoliquidación e ingreso será só do
50% da diferenza, se a modificación do prezo máximo autorizado para a partida se
produce despois do 30 de xuño.
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