
 
 
4.1.-MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO DE 
CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS. Dáse conta ao Pleno da proposta 
de modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións, 
instalacións e obras. O Pleno, na sesión celebrada o 27 de marzo de 2014 aprobou a 
última modificación da ordenanza, co obxecto da adaptación da mesma ás 
modificacións lexislativas, en relación coas obras para as que non se esixe a 
solicitude de licenza, senón que é suficiente coa presentación dunha declaración 
responsable ou comunicación previa. Ademais, aproveitouse a ocasión para facer 
unha actualización do texto da ordenanza, refundindo o texto aprobado polo pleno na 
sesión do 28 de novembro de 2006, coa modificación posterior aprobada na sesión do 
2 de decembro de 2011. Na devandita sesión, de 2 de decembro de 2011, á vista do 
proposta do Sr. Alcalde, da emenda presentada polo concelleiro do Grupo Mixto Sr. 
Santos Ramos e a engádega á emenda proposta polo Sr. Alcalde, quedou aprobado o 
texto do seguinte tenor literal:  

 
 “A todas as empresas e industrias que se instalen e inicien a súa actividade no Polígono 
Industrial de Friol, nun periodo de catro anos (a contar desde o 29 de setembro de 2011) 
cunha porcentaxe do 95% (o máximo permitido legalmente) do importe do imposto de 
construcción da correspondente nave industrial. As empresas e industrias accederán á 
bonificación previa aceptación dun compromiso de mantemento da actividade por un periodo 
mínimo de 2 anos despois de finalizar a construcción nun prazo máximo de 5 anos. O Concello 
será o encargado de velar polo cumprimento deste compromiso e reclamará a cantidade 
bonificada a aquelas empresas ou industrias que incumpriran as súas obrigas” 

 
Á vista do tempo transcorrido e da limitación temporal que se contiña no texto da 
modificación, referente á bonificacións para as empresas que se instalen e inicien a 
súa actividade no polígono industrial, considérase conveniente aprobar novamente 
unha modificación da ordenanza, por un novo período de catro anos, manténdose o 
resto da ordenanza igual, polo que quedaría a seguinte redacción:  
 
“A todas as empresas e industrias que se instalen e inicien a súa actividade no Polígono 
Industrial de Friol, nun período de catro anos (a contar desde o 1 de xaneiro de 2016) cunha 
porcentaxe do 95% (o máximo permitido legalmente) do importe do imposto de construción da 
correspondente nave industrial. As empresas e industrias accederán á bonificación previa 
aceptación dun compromiso de mantemento da actividade por un período mínimo de 2 anos 
despois de finalizar a construción nun prazo máximo de 5 anos. O Concello será o encargado 
de velar polo cumprimento deste compromiso e reclamará a cantidade bonificada a aquelas 
empresas ou industrias que incumpriran as súas obrigas” 

 
Á vista do disposto na vixente lexislación de réxime local, así como no Real Decreto 
lexislativo 2/2004 de 5 de marzo (polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
reguladora das facendas locais) e considerando que é competencia do Pleno a 
aprobación da determinación dos recursos tributarios, despois dunhas breves 
intervencións ao respecto, o Pleno do Concello en votación ordinaria e por 
unanimidade ACORDA:  
 

- A aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal reguladora do Imposto 
de Construcións, Instalacións e Obras, no referente á bonificación ás empresas 
e industrias que se instalen e inicien a súa actividade no Polígono Industrial de 
Friol, quedando a mesma segundo o texto que se transcribe a continuación, 
como ANEXO, continuando en vigor e de aplicación o restante articulado da 
ordenanza. 

- Que se someta ao trámite de información pública no taboleiro de anuncios do 
concello por un prazo de trinta días, contados a partir do seguinte ao da 
publicación de edicto no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados 



 
poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen 
oportunas, no devandito prazo. 

- Que se de conta ao Pleno das reclamacións que se presente, que se resolverán 
polo mesmo con carácter definitivo. No caso de non presentarse o acordo, ata 
entón provisional, elevarase a definitivo, sen necesidade de novo acordo 
plenario. 

- Que o acordo definitivo e a modificación da ordenanza fiscal se publique no 
Boletín Oficial da Provincia, para a súa vixencia e posible impugnación xudicial, 
conforme ao previsto no art. 17 do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas 
locais. 

 
ANEXO 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, 
INSTALACIÓNS E OBRAS. 
 
“A todas as empresas e industrias que se instalen e inicien a súa actividade no 
Polígono Industrial de Friol, nun período de catro anos (a contar desde o 1 de xaneiro 
de 2016) cunha porcentaxe do 95% (o máximo permitido legalmente) do importe do 
imposto de construción da correspondente nave industrial. As empresas e industrias 
accederán á bonificación previa aceptación dun compromiso de mantemento da 
actividade por un período mínimo de 2 anos despois de finalizar a construción nun 
prazo máximo de 5 anos. O Concello será o encargado de velar polo cumprimento 
deste compromiso e reclamará a cantidade bonificada a aquelas empresas ou 
industrias que incumpriran as súas obrigas” 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

A modificación da Ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno do Concello na sesión 
celebrada o vinte e catro de setembro de 2015, entrará en vigor o mesmo día da súa 
publicación no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a súa aplicación a partires do 
1 de xaneiro de 2016.  
 


