
 
 
2.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS 
INMOBLES.- Dáse conta ao Pleno da proposta de modificación da ordenanza fiscal reguladora do 

imposto de bens inmobles. Coa modificación que se propón da ordenanza, proponse ao Pleno a 
aprobación de bonificacións do imposto de bens inmobles, do 95% da cota íntegra do imposto, aqueles 
inmobles nos que estean ubicadas unicamente construcións nas que se desenvolva total e 
exclusivamente actividades económicas agrarias ou gandeiras, pertencentes ao sector primario, que 
sexan declaradas de interese ou utilidade municipal por concurrir circunstancias sociais, culturais, 
histórico artísticas ou de fomento do emprego, que xustifiquen tal declaración, así como as construcións 
destinadas unicamente a actividades agrarias ou gandeiras.  
 
A declaración de interese ou utilidade municipal, aprobarase pola Xunta de Goberno, en canto 
competencia do Pleno que se delega na Xunta de Goberno, por razóns de operatividade 
 
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) 
considerando que é competencia do Pleno a aprobación da determinación dos recursos tributarios, e 
despois das 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 sobre Bens 

Inmobles, referente á bonificación no imposto de bens inmobles de natureza rústica, quedando 
de conformidade se transcribe no ANEXO, xunto co texto da ordenanza, no que se refunden as 
últimas modificacións.  

- Que se someta ao trámite de información pública no tablón 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 do Concello das reclamacións que se presenten, 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 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. 

ANEXOS 

MODIFICACIÓN.-  

 
4.2.- Gozarán dunha bonificación do 95% da cota íntegra do imposto, aqueles inmobles nos que estean 

ubicadas unicamente construcións nas que se desenvolva total e exclusivamente actividades económicas 
agrarias ou gandeiras, pertencentes ao sector primario, que sexan declaradas de interese ou utilidade 
municipal por concurrir circunstancias sociais, culturais, histórico artísticas ou de fomento do emprego, 
que xustifiquen tal declaración, así como as construcións destinadas unicamente a actividades agrarias 
ou gandeiras.  
 
A declaración de interese ou utilidade municipal, aprobarase pola Xunta de Goberno, en canto 
competencia do Pleno que se delega na Xunta de Goberno, por razóns de operatividade. 
 
A bonificación terá carácter rogado. Para ser beneficiario desta bonificación os suxeitos pasivos deberán 
solicitala, surtindo efectos a partir do período impositivo seguinte ao da resolución da solicitude.  
 
 Para a súa aprobación, os interesados deberán presentar a seguinte documentación:  
 

- Certificado de facenda na que conste a situación censal do titular da actividade, que pode 
coincidir ou non co suxeito pasivo. 

- Acreditación da titularidade catastral do inmoble. 
- Certificacións acreditativas de que o suxeito pasivo non ten débedas coa facenda estatal, coa 

autonómica nin coa Seguridade Social. 
- Xustificación do recoñecemento da explotación, ou licenza/comunicación de actividade 

correspondente. 
 
Previamente á súa aprobación, o concello realizará de oficio as actuacións precisas para a comprobación 
dos extremos expostos ao respecto da bonificación solicitada.  
 



 
Os obrigados tributarios deberán comunicar ao Concello, calquera modificación relevante das condicións 
ou requisitos esixibles para a aplicación de este beneficio fiscal. Polo Concello, poderá declararse, previa 
audiencia do obrigado tributario por un prazo de dez días (contados a partir do seguinte ao da recepción 
da notificación da apertura de dito prazo) se procede ou non a continuación da aplicación do beneficio 
fiscal. De igual xeito se procederá cando a administración coñeza por calquera outro xeito, a modificación 
das condicións ou os requisitos para a aplicación do beneficio fiscal.  

Disposición final 

 
A modificación da ordenanza no referente ás bonificacións dos inmobles nos que estean ubicadas 
únicamente construccións nas que se desenvolva total e exclusivamente actividades agrarias ou 
gandeiras, aprobada polo Pleno do Concello na sesión ordinaria celebrada o 26 de outubro de 2016, 
entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a 
partir do un de xaneiro de 2017, continuando en vigor e de aplicación o restante articulado da ordenanza, 
ata a súa modificación ou derrogación expresa. 
 
No que non estea expresamente previsto na modificación da presente ordenanza, rexirán os preceptos 
contidos na redacción anterior da mesma, así como os preceptos contidos na lexislación reguladora das 
facendas locais (Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido 
da Lei Reguladora das Facendas Locais) e nas demais Leis do estado reguladoras da materia, así como 
nas disposicións ditadas para o seu desenvolvemento. 

  
ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES.- 

 
Artigo 1.- De conformidade co disposto no art. 72 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o tipo de gravame do 
Imposto sobre Bens Inmobles, aplicable neste municipio queda fixado nos termos que se establecen no 
artigo seguinte.  

 
Artigo 2.- Tipos de gravame. 

  
O tipo de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles aplicable aos bens de Naturaleza Urbana queda 
fixado no 0,60%. 
 
O tipo de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles aplicables aos bens de Naturaleza Rústica queda 
fixado no 0,60%. 
 
O tipo de gravame do Imposto de Bens Inmobles aplicable aos bens de Características Especiais, queda 
fixado no 1,3%. 
 
Artigo 3.- Exencións: En aplicación do artigo 62 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo 

que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais, e en base a criterios de 
eficiencia e economía na xestión recadatoria do tributo, establécense as seguintes exencións na couta 
líquida do imposto: 
 

a) Bens Inmobles urbáns cunha cuota líquida inferior a 6,00 euros. 
b) Bens Inmobles rústicos no caso de que, para cada suxeito pasivo, a couta líquida 

correspondente á totalidade dos bens rústicos posuídos no termo municipal sexa inferior a 6,00 
euros. 

 
Artigo 4.- Bonificacións. 

 
4.1.- As vivendas que constitúan a residencia habitual de familias numerosas gozarán dunha bonificación 
na cota íntegra do imposto, de acordo coas seguintes categorías: 

 
- Xeral: Bonificación do 75% para aqueles suxeitos pasivos titulares de familias numerosas con 

tres ou catro fillos, ou que tendo dous fillos un deles sexa descapacitado ou estea incapacitado 
para o traballo. 

 
- Especial: Bonificación do 90% para aqueles suxeitos pasivos titulares de familias numerosas de 

máis de catro fillos. 
 

Aos efectos de clasificación na categoría xeral ou especial anterior, estarase ao disposto na Lei 40/2003, 
do 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosas. 
 
Terá a consideración de vivenda habitual a que figure como residencia no Padrón Municipal. 



 
 
Os suxeitos pasivos do imposto deberán presentar xunto coa solicitude de bonificación os documentos 
oficiais acreditativos da súa condición de familia numerosa 
 
4.2.- Gozarán dunha bonificación do 95% da cota íntegra do imposto, aqueles inmobles nos que estean 

ubicadas unicamente construcións nas que se desenvolva total e exclusivamente actividades económicas 
agrarias ou gandeiras, pertencentes ao sector primario, que sexan declaradas de interese ou utilidade 
municipal por concurrir circunstancias sociais, culturais, histórico artísticas ou de fomento do emprego, 
que xustifiquen tal declaración, así como as construcións destinadas unicamente a actividades agrarias 
ou gandeiras.  
 
A declaración de interese ou utilidade municipal, aprobarase pola Xunta de Goberno, en canto 
competencia do Pleno que se delega na Xunta de Goberno, por razóns de operatividade 
 
A bonificación terá carácter rogado. Para ser beneficiario desta bonificación os suxeitos pasivos deberán 
solicitala, surtindo efectos a partir do período impositivo seguinte ao da resolución da solicitude.  
 
 Para a súa aprobación, os interesados deberán presentar a seguinte documentación:  
 

- Certificado de facenda na que conste a situación censal do titular da actividade, que pode 
coincidir ou non co suxeito pasivo.  

- Acreditación da titularidade catastral do inmoble  
- Certificacións acreditativas de que o suxeito pasivo non ten débedas coa facenda estatal, coa 

autonómica nin coa Seguridade Social. 
- Xustificación do recoñecemento da explotación, ou licenza/comunicación de actividade 

correspondente. 
 
Previamente á súa aprobación, o Concello realizará de oficio as actuacións precisas para a 
comprobación dos extremos expostos ao respecto da bonificación solicitada.  
 
Os obrigados tributarios deberán comunicar ao Concello, calquera modificación relevante das condicións 
ou requisitos esixibles para a aplicación de este beneficio fiscal. Polo Concello, poderá declararse, previa 
audiencia do obrigado tributario por un prazo de dez días (contados a partir do seguinte ao da recepción 
da notificación da apertura de dito prazo) se procede ou non a continuación da aplicación do beneficio 
fiscal. De igual xeito se procederá cando a administración coñeza por calquera outro xeito, a modificación 
das condicións ou os requisitos para a aplicación do beneficio fiscal.  

Disposición final 

 
A modificación da ordenanza no referente ás bonificacións dos inmobles nos que estean ubicadas 
únicamente construccións nas que se desenvolva total e exclusivamente actividades agrarias ou 
gandeiras, aprobada polo Pleno do Concello na sesión ordinaria celebrada o 26 de outubro de 2016, 
entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a 
partir do un de xaneiro de 2017, continuando en vigor e de aplicación o restante articulado da ordenanza, 
ata a súa modificación ou derrogación expresa. 
 
No que non estea expresamente previsto na modificación da presente ordenanza, rexirán os preceptos 
contidos na redacción anterior da mesma, así como os preceptos contidos na lexislación reguladora das 
facendas locais (Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido 
da Lei reguladora das facendas locais) e nas demais leis do estado reguladoras da materia, así como nas 
disposicións ditadas para o seu desenvolvemento. 


