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MEMBROS ASISTENTES 

AMÉRICO SANTIAGO SILVA 
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EMILIO JOSE COSTA GARCIA 
JOSÉ LUIS SANTIAGO RODRÍGUEZ 

MANUEL PEREZ ARAUJO 
MARIA PIEDAD MATAS MATAS 

RAMÓN CAÑIZO MONTERO 
 

MEMBROS AUSENTES 

RAÚL FERNÁNDEZ  FERNÁNDEZ 
 
Pola presidencia declárase aberta a sesión e, en relación cos asuntos previstos na orde do día da 
mesma adóptanse os seguintes:                 
 

A C O R D O S : 
 

LECTURA E APROBACIÓN DA ACTA DA ÚLTIMA SESIÓN CELEBRADA 

 

 
Polo Sr. Presidente ábrese a sesión e polo Sr. Secretario dase lectura á acta da 
última sesión celebrada, que foi aprobada. 
 
A petición do Sr. Alcalde, por Unanimidade dos asistentes, acórdase  declarar de 
urxencia a proposta de declarar de utilidade pública a Fonte A Pinguela, de Servoi, 
e proceder se é o caso á adquisición dos terreos, e incluir a proposta na Orde  do 
Día. 
 

PROPOSTA DE FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 2013 

 

Visto o escrito remitido polo Departamento Territorial   da Consellería de Traballo e 

Benestar , en Ourense, no que comunica as festas laborais na Comunidade Autónoma de 

Galicia para o ano 2013,  o Pleno  do Concello, adopta, por unanimidade, o seguinte 

acordo: 



 

Propor como festivos locais, para o ano 2013, os seguintes días e festividades: 

 

 

- 17 de xaneiro. San Antón. 

- 13 de febreiro  - Mércores de Cinza. 

 

 
 

APROBACION DA CONTA XERAL DO ORZAMENTO DO EXERCICIO DE 2011 

 

De seguido dase conta do expediente tramitado para a aprobación , no seu caso, 
da Conta Xeral do Orzamento correspondente ó exercicio de 2011, cos seus 
respectivos xustificantes. Vistos os informes favorables de Secretaría e 
Intervención, así como o dictame  da Comisión Especial de Contas, previa 
deliberación ó efecto, por Unanimidade dos asistentes, Acórdase aprobar a 
mencionada Conta nos termos nos que foi redactada. 
  
 Asimesmo, acórdase trasladar copia de dita Conta Xeral ó Consello de 
Contas de Galicia. 
 

MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LIMPEZA 
E VALADO DE TERREOS E SOLARES 

 

1.- Con respecto á modificación   da Ordenanza Municipal reguladora da limpeza e 

valado de terreos e solares, acórdase por Unanimidade dos asistentes: 

 

1.- Modificar os artigos  3 e 10, tal como se indica a continuación: 

  No artigo 3,  onde dí  "25 m., cambiar por  10 m". 

      No artigo 10, queda como sigue: " O Valado ou cerramento de terreos en solo 

urbano farase coa normativa do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) 

 

2º.- Expoñer dita Ordenanza modificada no Taboleiro de Anuncios  da Casa do Concello 

por un prazo de 30 días hábiles, previo anuncio  no B.O.P., ó efecto de que durante dito 

prazo  se podan  presentar polos interesados as reclamacións oportunas. 

3º.- No caso de que contra dito acordo non se presente ningunha reclamación, entenderáse 

que esta aprobación provisional para a ser definitiva. 

4º.- Publicar unha vez convertido en definitivo o acordo provisional a referida  Ordenanza 

no BOP 

 

 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LIMPEZA E VALADO DE 

TERREOS  E SOLARES.-   

 

CAPÍTULO I 



DISPOSICIÓNS XERAIS 

 

ARTIGO 1. 

 

En exercicio das facultades outorgadas ós concellos polo artigo 84 da Lei 7/85, do 2 

de abril, reguladora das bases do réxime local, e de conformidade e en desenvolvemento do 

disposto na lexislación urbanística vixente sobre deberes dos propietarios en materia de 

conservación de bens inmobles en condicións de seguridade, salubridade e ornato público; 

este concello acorda establecer a Ordenanza municipal reguladora da limpeza e valado de 

terreos e solares nos termos que se farán constar nas súas disposicións. 

 

ARTIGO 2. 

 

A presente disposición ten a natureza de ordenanza de policía urbana e de 

construcción, non estando ligada a unhas directrices de planeamento concreto, xa que se 

refire a regular aspectos de salubridade, de seguridade e puramente técnicos. 

 

 

ARTIGO 3. 

 

Están suxeitos ó cumprimento desta Ordenanza os soares e terreos clasificados 

como solo urbano ou solo de núcleo rural polo planeamento municipal vixente. Igualmente, 

suxéitanse ás condicións de limpeza e valado de terreos que nelas se prevén os terreos 

rústicos colindantes co solo urbano ou de núcleo rural nunha banda de 10 m., que se contará 

dende o límite do solo urbano ou de núcleo, e os terreos rústicos e colindantes con outros 

terreos igualmente de solo rústico, cando nestes últimos se concedera unha licencia de 

edificación. 

 

ARTIGO 4. 

 

Enténdese por valado de terreos todas aquelas obras exteriores de nova planta, de 

natureza non permanente, que se limiten a levar a cabo o simple cerramento físico do terreo 

de que se trate. 

 

CAPÍTULO II 

 

LIMPEZA DE TERREOS DENTRO DO NÚCLEO URBANO 

 

ARTIGO 5. 

 

O alcalde dirixirá a policía rural e sanitaria, exercendo a inspección e control do 

estado de toda clase de terreos que estean dentro do núcleo urbano dos núcleos de 

poboación do concello, coa finalidade de comprobar o cumprimento das condicións 

esixibles. 



 

ARTIGO 6. 

 

Queda prohibido botar lixo ou residuos de calquera clase nos soares e terreos 

suxeitos ás prescripcións da presente ordenanza, tanto de propiedade pública como privada. 

Así mesmo, non se permitirá que nos terreos sen edificar e que non teñan ningunha 

clase de cultivo agrícola, se deixen crecer malezas, herbas, árbores resinosas, silvas e 

calquera clase de vexetais que fagan que os terreos presenten un estado claro de abandono. 

 

ARTIGO 7. 

 

Os propietarios de toda clase de terreos e construccións, deberán mantelos en 

condicións de seguridade, salubridade e ornato público, quedándolles expresamente 

prohibido manter neles lixo, residuos, cascallos, ou maleza vexetal. 

 

ARTIGO 8. 

 

Coñecida a situación de mal estado de conservación ou limpeza dun terreo ou solar 

incluido no ámbito da presente Ordenanza, ben sexa por denuncia de particular ou  

por iniciativa do propio concello, o alcalde incoará o procedemento administrativo 

correspondente co obxecto de determinar o estado de limpeza e conservación do inmoble e 

resolver o procedente, requirindo a emisión dos informes técnicos e xurídicos oportunos, e 

unha vez evacuados estes, concedendo ós interesados un prazo de audiencia. 

A vista do expediente tramitado, o alcalde resolverá ordenando a execución dos 

labores de limpeza e adecentamento  precisas a custa do titular do inmoble afectado, 

concedendo un prazo mínimo de quince días e máximo de dous meses, atendendo á 

magnitude dos labores de limpeza e adecentamento ordenadas, ou ben declarando a 

innecesariedade de proceder a ditas operacións de limpeza, adecentamento ou 

conservación. 

 

No suposto de incumprimento da orde de execución por parte do interesado no 

prazo concedido, procederase á execución subsidiaria ou á execución forzosa, logo de 

apercibimento, mediante a imposición de multas coercitivas das que a contía oscilará entre 

300 Euros e 3.000 Euros, xustificando o seu importe en función das circunstancias que 

concorran. As multas coercitivas reiteraranse ata acadar a completa execución do ordenado 

imponiéndose unha nova multa coercitivas por cada mes de retraso no incumprimento, 

multa da que o importe será a da inmediatamente anterior incrementando nun 25%, sen que 

en ningun caso poidan exceder do límite xeral de 3.000 Euros. Sen prexuizo disto, a 

administración poderá optar en calquer momento pola execución subsidiaria. 

Non será necesario o apercibimento previo á execución forzosa cando na 

notificación da resolución que conteña a orde de execución se advirta expresamente ó 

interesado da posibilidade de recurrir ós medios de execución forzosa en caso de 

incumprimento, espedificando o contido e efectos de ditos medios de execución. 

As multas coercitivas non terán carácter sancionador, senón o de medios de 

execución forzosa das ordes de execución da Alcaldía. 

Os expedientes sancionadores que se incoen por comisión da infracción establecida 

no artigo 13 da presente Ordenanza terán carácter independente dos previstos neste artigo. 



 

CAPÍTULO III 

DO VALADO DE TERREOS APTOS PARA A EDIFICACIÓN 

 

ARTIGO 9. 

 

Os propietarios de terreos suxeitos á aplicación das prescripcións da seguinte 

ordenanza deberán mantelos valados, mentres neles non se realicen obras de nova 

construcción, salvo que, en canto ós núcleos rurais se refire, nestes terreos se desenvolvan 

actividades de calquera clase de cultivo agrícola. 

Os cerramentos ou valos que se establezan, en toda clase de solo, e, en particular no 

solo rústico de especial protección, serán acordes co contorno e , en ningun modo poderán 

lesionar o valor específico que se queira protexer. 

Nos lugares de paisaxe aberta e natural, ou nas perspectivas que ofrezan os 

conxuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos ou tradicionais e nas 

inmediacións das estradas e camiños de traxecto pintoresco, non se permitirá que os  

cerramentos ou valados limiten o campo visual para contemplar as belezas naturais, romper 

a armonía da paisaxe ou descifrar a perspectiva propia do mesmo. 

 

ARTIGO 10. 

 

O Valado ou cerramento de terreos en solo urbano farase coa normativa do Plan 

Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) 

 

ARTIGO 11. 

 

Tanto o valado de terreos sitos dentro do casco urbano dos núcleos de poboación do 

municipio como o valado de fincas rústicas considérase obra menor e está suxeito a licencia 

municipal previa. 

 

CAPÍTULO IV 

INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 

 

ARTIGO 12. 

 

O incumprimento das ordes de execución de limpeza ou cerramento de inmobles 

adoptadas ó abeiro da presente ordenanza constitúe infracción urbanística leve, de 

conformidade co artigo 181 e 182.4 da Lei do solo de Galicia. 

 

ARTIGO 13. 

 

A infracción á que se refire o artigo anterior poderá ser sancionada con multa do 1 ó 

15 por cento do valor da obra ou actuación de limpeza das que fose ordenada a realización, 



de conformidade co establecido no artigo 99 do Regulamento de disciplina urbanística de 

Galicia. 

En calquera caso o órgano competente para sancionar as infraccións por 

incumprimento das prescripcións da presente ordenanza será o Alcalde. 

 

ARTIGO 14. 

 

Serán consideradas persoas responsables da infracción tipificada no artigo 12 os 

propietarios dos inmobles que incumpran as ordes de execución dictadas pola Alcaldía ó 

abeiro da presente ordenanza. 

 

ARTIGO 15. 

 

A potestade sancionadora exercerase mediante o procedemento establecido no 

Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora aprobado por 

Real Decreto 1398/1993, do 4 de agosto, sendo o órgano competente para a resolución do 

procedemento sancionador o Alcalde, conforme dispón o artigo 21.1.n) da Lei 7/85 de 2 de 

abril. 

 

 

 

ARTIGO 16. 

 

A Alcaldía, co obxecto de desenvolver e concretar as normas de actuación que 

contén esta Ordenanza, poderá dictar os Bandos que estime conveniente, en aplicación 

desta Ordenanza, en xeral, para o exercicio das competencias municipais para a protección 

do interese público dimanante das materias reguladas 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIÓNS COMUNS SOBRE PROCEDEMENTO 

 

ARTIGO 17. 

 

As resolucións dictadas pola Alcaldía nos procedementos regulados na presente 

Ordenanza serán inmediatamente executivas, agás no caso das resolucións sancionadoras, e 

porán fin á vía administrativa, séndolles de aplicación o réxime de recursos establecido no 

artigo 52 da Lei 7/85 do 2 de abril e na Lei 30/1992 do 26 de novembro. 

 

ARTIGO 18. 

 

Cando sobre un mesmo terreo concorran as circunstancias de carácter do valado ou 

cerramento esixido, e de carácter das condicións de limpeza, seguridade, salubridade e 

ornato público a que se refire esta Ordenanza, incoarase un único expediente para a 

resolución de ámbalas dúas cuestións. 

No suposto de que xa se atopasen abertos dous procedementos sobre un mesmo 



inmoble, un relativo á limpeza e outro ó valado, poderán acumularse nun único expediente 

en calquera momento da súa tramitación anterior ó trámite de audiencia. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

A presente Ordenanza entrará en vigor unha vez aprobada definitivamente polo 

Pleno do Concello e cando sexa publicado o seu texto íntegro no Boletín Oficial da 

Provincia e trascorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/85 reguladora das bases de 

réxime local. 

 

 

 
 

ORDENANZA FISCAL DE TASA POR OCUPACION DO SUBSOLO, SOLO E VOO DA VÍA 
PÚBLICA. 

 

Polo Sr. Alcalde dase conta da  Ordenanza fiscal da taxa por Ocupación do Subsolo, Solo e 

Voo da Vía Pública, e posta a votación acórdase por Unanimidade dos asistentes: 

 

1º.-  Aproba-la Ordenanza Reguladora da taxa por Ocupacións do Subsolo , solo e voo da 

vía pública. 

2º.- Expoñer dita Ordenanza no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello polo prazo de 

30 días, previo anuncio no B.O.P., ó efecto de que durante dito prazo se podan presentar  

polos interesados as reclamacións oportunas. 

 

3º.- No caso de que contra dito acordo non se presente ningunha reclamación, entenderáse 

que esta aprobación provisional pasa a ser definitiva. 

 

4º.- Publicar unha vez convertido en definitivo o acordo provisional, a referida Ordenanza 

no BOP 

 

 

 

ORDENANZA FISCAL DE TASA POR OCUPACIONS DO SUBSOLO, SOLO E VOO 

DA VÍA PÚBLICA. 

 

I. FUNCIONAMENTO E NATUREZA. 

 

Artigo 1. 

 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 

106 da Lei 7/1985 do 2 de abril , reguladora das Bases de Réxime Local e de conformidade 

co disposto nos artigos 15 a 19 e 20.3 g, k, l, m e n da Lei 39/1988, do 28 de decembro, 

reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a tasa por ocupación do subsolo, 

solo e voo da vía pública, que se rexirá pola presente Ordenanza fiscal, cuias normas 



atenden ó preveñido no artigo 58 da citada Lei 39/1988. 

 

II. FEITO IMPOÑIBLE 

 

Artigo 2. 

 

Constitúe o feito impoñible da tasa a utilización privativa ou aproveitamento  especial do 

subsolo, solo e voo da vía pública, nos termos establecidos no artigo 6 desta Ordenanza, 

onde se regulan as tarifas a aplicar. 

 

III. SUXEITO PASIVO 

 

Artigo 3. 

 

Son suxeitos pasivos das tasas, en concepto de contribuintes, as persoas físicas e xurídicas, 

así como as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, a cuio favor  se 

outorguen as licencias para disfrutar do aproveitamento  especial, ou quenes se beneficien 

do mesmo, se se procedeu ó disfrute sin a oportuna autorización. 

 

IV. RESPONSABLES. 

 

Artigo 4. 

 

1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo tódalas 

persoas que sexan causantes ou colaboren na realización de unha infracción 

tributaria. 

2. Os copartícipes ou cotitulares das Entidades xurídicas ou económicas a que se refire 

o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria responderán solidariamente en proporción ás 

suas respectivas participacións das obrigas tributarias de ditas Entidades. 

3. Os administradores de persoas xurídicas que non realizaron os actos da sua 

incumbencia para o cumprimento das obrigas tributarias de aquelas responderán 

subsidiariamente das débedas seguintes: 

 

a) Cando se cometeu unha infracción Tributaria simple, do importe da sanción. 

b) Cando se cometeu unha infracción Tributaria grave, da totalidade da débeda 

esixible. 

c) Nos supostos de cese das actividades da sociedade, do importe das obrigas 

tributarias pendentes da data de cese. 

 

4. A responsabilidade esixiráse en tdo caso nos termos e con arreglo ó procedemento 

previsto na Lei Xeral Tributaria. 

 

V. BENEFICIOS FISCAIS 

 

Artigo 5. 

 

1. O Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais non estarán obrigadas 



ó pago da tasa cando solicitaron licencia para disfrutar dos aproveitamentos 

especiais, necesarios para os servizos públicos de comunicacións que exploten 

directamente e apara outros usos que inmediatamente interesen á seguridade 

cidadan ou á defensa nacional. 

2. Así mesmo están exentos os Autobuses Sanitarios e a instalación de actividades 

festivas, de ocio e educativos organizadas por asociacións veciñais. 

3. Non se aplicarán bonificacións nin reduccións  para a determinación da débeda. 

 

VI. CUOTA TRIBUTARIA. 

 

Artigo 6. 

 

1. A contía da taxa  regulada nesta Ordenanza será a fixada nas tarifas conteñidas no 

apartado 3 seguinte. 

2. Non obstante o anterior, para as Empresas explotadoras de servizos de suministros 

que afecten  á xeneralidade ou a unha parte importante do vecindario, a contía da 

taxa regulada nesta Ordenanza consistirá, en todo caso e sin excepción algunha, no 

1,5 por 100 dos ingresos brutos procedentes da facturación que obtenían anualmente 

neste termo municipal ditas Empresas. 

 

As taxas reguladas nesta Ordenanza esixibles ás empresas explotadoras de servizos de 

suministros citadas neste punto son compatibles co imposto sobre Construccións, Obras e 

Instalacións e con outras taxas que teña establecidas, ou poda establecer o Concello, pola 

prestación de servizos  ou realización de actividades de competencia local, das que as 

mencionadas empresas deban ser suxeitos pasivos. 

 

3. As tarifas da taxa serán as seguintes: 

Epígrafe 1. Ocupación de vía con quioscos: 

- Por metro cadrado e ano, ata 10 m
2 

de ocupación ………….  52 €. 

- Por cada m
2 

 de exceso, recargo do  ………………………… 20%. 

 

Epígrafe 2: Ocupación da vía pública con mercancías, materiais de construcción, 

escombros, vallas, puntais, andamios e outras instalacións análogas: 

1. Con materiais de construcción, escombros, terras ou calquera outro material e 

sempre que non estea protexida a ocupación, por cada metro cadrado de ocupación e 

día: 0,44 € 

2. Con puntais e outros elementos de apeo, sempre que estean fora das vallas de 

protección, por cada elemento de ocupación e mes ………….   0,56 €. 

3. Convallas e andamios protexidos, por metro cadrado ou fracción ó mes, cota 

irreducible de  ……………………………………………….  1,15 €. 

a) Cando as obras se interrumpiran por prazo superior a dous meses, sin causa 

xustificada, as tarifas sufrirán un recargo do 100% a partires do terceiro mes 

e no caso de que finalizadas aquelas, continúe realizándose a ocupación, 

aplicaráse un novo recargo do 20%. 

b) No caso de que os escombros se depositen en vagonetas, aplicaráse unha 

bonificación do 100%. 

c) A instalación de grúas de construcción na vía pública sufrirá un recargo do 



100%. 

 

Epígrafe 3.  Ocupación da vía pública con mesas e sillas, con finalidade lucrativa. 

 

. Por cada metro cadrado de ocupación con veladores e media temporada….    17,80 €. 

. Por 3 mesas e 12 sillas .............. 1€/ temporada. 

. A partir da 3º mesa,................... 1 € máis/temporada.. 

 

Non se permite o depósito de ningún material  na vía pública. 

 

Epígrafe 4. Ocupación da vía pública con postos de venta na vía pública, barracas, 

industrias callejeras e ambulantes. 

 

- Por cada día de ocupación e ata 3 metros lineais, ou fracción ……………    3 €. 

- Por cada día de ocupación e de 3 a 6 metros linais ……………………….    6 €. 

- Por cada día de ocupación e de 6 a 9 matros lineais ………………………10 €. 

 

Epígrafe 5. Ocupación da vía pública con atraccións de feira: 

 

- Ata 5 metros lineais de ocupación:  5,20 €. 

- Entre 5 e 10 metros lineais de ocupación: 10,40 €. 

- Mais de 10 metros: 15,70 €. 

 

Cobraráse non soamente as atraccióins, senon tódolos vehículos e caravanas que se queden 

no Recinto Feiral. Cando permanezan  mais de 7 días abertos, faráselle unha bonificación 

na cota do 5%. 

 

ANEXO I. 

 

Para obter a preceptiva licencia para a entrada en funcionamento  das atraccións de feira 

que requiran a montaxe de casetas, tablados e outras construccións ou estructuras ou da 

instalación de dispositivos mecánicos ou electrónicos potencialmente perigosos, deberá 

presentarse nas Oficinas Municipais, a seguinte documentación: 

- DNI do titular da atracción e xustificante de alta no réxime de autónomos. Deberá 

ser coincidente o titular da atracción co peticionario da instalación. 

- Certificado expedido por Enxeñeiro Técnico Industrial debidamente colexiado, no 

que se acrediten as condicións de seguridade que a instalación reúne para o público 

(art. 49 Real Decreto 2816/1982 do 27 de agosto, polo que se aproba o Regulamento  

Xeral de Policía de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas.) 

- Boletín de Instalación Eléctrica. 

- Orixinal ou copia compulsada da Póliza de Responsabilidade Civil a Nome do 

titular da atracción, co recibo en vigor. 

 

Epígrafe 6. 

 

Cando se trata de taxas por utilización privativa ou aproveitamentos especiais constituidos 

no solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais, a favor de empresas explotadoras dos 



servizos de suministros que resulten de interés xeral ou afecten á xeneralidade ou a unha 

parte importante do vecindario, o importe de aquelas consistirá en todo caso e sen 

excepción algunha, no 1,50% dos ingresos brutos procedentes da facturación que obteñan 

anualmente en cada termo municipal as referidas empresas. 

 

Epígrafe 7. Ocupación do solo, subsolo e voo con palomillas, transformadores, postes, 

caixas de amarre, distribución e de rexistro, cables, rafles e tuberías e outros análogos: 

 

1. De conformidade co establecido no apartado 2 do presente artigo, esta taxa será 

sustituida polo 1,5 dos ingresos brutos procedentes da facturación que obteñan 

anualmente neste termo municipal ditas empresas. 

Cando para a autorización da utilización privativa se utilicen procedementos de 

licitación pública, o importe da taxa virá determinado polo valor económico da 

proposición sobre a que recaiga a concesión, autorización ou adxudicación. 

 

VII. NORMAS DE XESTIÓN 

 

Artigo 7. 

 

1. Poderánse establecer convenios de colaboración con organizacións representativas 

dos suxeitos pasivos, ou con entidades que deban tributar por multiplicidade de 

feitos impoñibles, co fin de simplificar os procedementos de declaración, 

liquidación ou recadación. 

2. A taxa prevista no punto 7 do artigo anterior deberá ser satisfeita polas empresas 

prestadoras de servizos de suministros que afecten á xeneralidade do vecindario 

tanto cando sexan propietarias da rede que materialmente ocupa o subsolo, solo ou 

voo das vías públicas municipais, como no suposto que utilicen redes que pertencen 

a un terceiro. 

3. Telefónica de España S.A., presentrá as suas declaracións axustadas ó que prevé la 

vixente Lei 15/1987. A declaración de ingresos brutos comprenderá a facturación de 

Telefónica de España S.A., e das suas empresas filiais. 

 

VIII. DEVENGO. 

 

Artigo 8. 

 

1. A taxa devengarase cando se inicie o uso privativo ou o aproveitamento especial, 

momento que a estes efectos, se entende que coincide co de concesión da licencia, si 

a mesma foi solicitada. 

2. Sin perxuizo do previsto no punto anterior, será preciso depositar o importe da taxa 

cando se presente a solicitude de autorización para disfrutar especialmente o 

dominio público locla en beneficio particular. 

3. Cando se prodiciu o uso privativo  o aproveitamento especial sin solicitar licencia, o 

devengo da taxa tén lugar no momento do inicio de dito aproveitamento. 

 

IX. PERIODO IMPOSITIVO 

 



Artigo 9. 

 

Cando a utilización privativa ou o aproveitamento especial deba durar  menos de un ano, o 

periodo impositivo coincidirá con aquel determinado na licencia municipal.  

Cando a utilización privativa ou aproveitamento especial se extenda a varios ejercicios, o 

devengo da taxa terá lugar o 1 de xaneiro de cada ano e o periodo impositivo comprenderá 

o ano natural. 

Cando non se autorizara a utilización privativa ou aproveitamento especial, ou o mesmo 

non resultara posible por causas non imputables ó suxeito pasivo, procederá a devolución 

do importe satisfeito. 

 

X. REXIME DE DECLARACION E INGRESO. 

 

Artigo 10. 

 

1. A taxa esixirase  mediante liquidación de ingreso directo, nos termos e prazos que 

prevé o Regulamento Xeral de Recadación. 

2. Cando se suscribiran convenios con representantes dos interesados, segundo o 

previsto no artigo 7.1 desta ordenanza, as declaracións de inicio do aproveitamento 

especial ou das variacións dos elementos tributarios, así como o ingreso da taxa 

realizaránse segundo o conveñido. 

3. Nos supostos diferentes do previsto no apartado 2, as cantidades esixibles con 

arreglo ás tarifas liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado e 

serán irreducibles polos peridos de tempo sinalados nos respectivos epígrafes. 

4. Nos supostos de concesións de novos aproveitamentos, a obriga de de pago nace no 

momento de solicitar a correspondente licencia. A estes efectos, xunto coa 

solicitude de autorización para disfrutar do aproveitamento especial, presentarase 

debidamente cumplimentado o impreso de autoliquidación da taxa. 

5. Co obxecto de poder practicar a liquidación pertinente, deberán presentarse na 

Secretaría Municipal os elementos da declaración, ó obxecto de que o funcionario 

municipal competente poda determinar o importe da débeda. 

6. Nos supostos de aproveitamentos xa autrorizados e prorrogados, o pago da taxa 

efectuaráse no primeiro trimestre de cada ano. Co fin de facilitar o pago o Concello 

poderá remitir ó domicilio do suxeito pasivo un documento apto para permitir o 

pago en Entidade bancaria colaboradora. 

7. Non obstante, a non recepción do documento de pago citado non invalida a obriga 

de satisfacer a taxa no periodo determinado polo Concello no seu calendario fiscal. 

8. O suxeito pasivo poderá solicitar a domiciliación do pago da taxa, en cuio caso se 

ordenará o pago en conta bancaria.durante a última decena do periodo de pago 

voluntario. 

 

XI. NOTIFICACION DAS TAXAS. 

 

Artigo 11. 

 

1. A notificación da débeda tributaria  nos supostos de aproveitamentos singulares 

realizaráse ó interesado, no momento no que se presenta a declaración, con carácter 



previo á prestación do servizo. 

2. Nos supostos de taxas por aproveitamentos especiais continuados que tén carácter 

periódico, notificarase persoalmente ó solicitante a alta no rexistro de contribuintes. 

A taxa de ejercicios sucesivos notificarase colectivamente, mediante a exposición 

pública do padrón no taboleiro de anuncios do Concello e polo periodo que se 

publicará no Boletín Oficial da Provincia. 

3. Ó amparo do previsto na Disposición Transitoria segunda da Lei 25/1998, as taxas 

de carácter periódico reguladas nesta Ordenanza que son consecuencia da 

transformación dos anteriores prezos públicos non están suxeitas ó requisito de 

notificación individual, sempre que o suxeito pasivo da taxa coincida co obrigado ó 

pago do prezo público ó que sustitúe. 

 

XII. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 

 

Artigo 12 

 

As infraccións e sancións en materia tributaria rexiránse polo desposto na Lei Xeral 

Tributaria e na sua normativa de desenrolo. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

A presente Ordenanza entrará en vigor o día da sua publicación no “Boletín Oficial” da 

Provincia, e  empezará a aplicarse a partires do día 1 de xaneiro de 2013, permanecendo en 

vigor ata a sua modificación ou derogación expresas. 

 

 

 
 

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DO IBI 

 

 

1.- Con respecto á modificación da tasa da Ordenanza Fiscal do imposto sobre Bens 

Inmobles, acórdase por Unanimidade dos asistentes: 

 

Añadir o apartado 4 ó artigo 4 co seguinte texto: 

Decláranse, así mesmo exentos en razón a criterios de eficiencia e economía na xestión 

recadatoria do tributo os inmobles rústicos que non superen a cuota líquida de 3,60 €, 

e os Urbanos que non superen a cuota líquida de 3 €. 

 

2º.- Expoñer dita Ordenanza modificada no Taboleiro de Anuncios  da Casa do Concello 

por un prazo de 30 días hábiles, previo anuncio  no B.O.P., ó efecto de que durante dito 

prazo  se podan  presentar polos interesados as reclamacións oportunas. 

3º.- No caso de que contra dito acordo non se presente ningunha reclamación, entenderáse 

que esta aprobación provisional para a ser definitiva. 

4º.- Publicar unha vez convertido en definitivo o acordo provisional a referida  Ordenanza 

no BOP. 



 

 

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DO I.B.I.-   A tenor das facultades normativas 

outorgadas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española e artigo 106 da Lei 7/1985 

Reguladora das Bases de Réxime Local sobre potestad normativa en materia de tributos 

locais e de conformidade asimesmo ó establecido nos artigos 15 e seguintes, así como do 

Título II, e art. 61 e seguintes, todos eles na sua redacción dada pola Lei  51/2002 de 27 de 

decembro de modificación de dita norma, e Lei 48/2002 reguladora do Catastro 

Inmobiliario, se regula mediante a presente Ordenanza Fiscal o Imposto sobre Bens 

Inmobles. 

 

Artículo 1º.- Feito Impoñible.-  

 

1.- O feito impoñible do Imposto  sobre Bens Inmobles está constituido pola titularidade 

dos seguintes dereitos sobre os bens inmobles rústicos e urbanos e sobre os inmobles de 

características especiais: 

a) De unha concesión administrativa sobre os propios inmobles e sobre os servicios 

públicos ós que estean afectos. 

b) De un dereito real de superficie. 

c) De un dereito real de usufructo. 

d) Do dereito de propiedade. 

 

A realización do feito imponible que corresponda de entre os definidos no apartado anterior 

pola orde establecida no mesmo, determinará a non suxección do inmoble ó resto de 

modalidades previstas no mesmo. 

 

2.- Tén consideración de bens inmobles de natureza urbana, rústicos e ben inmobles de 

características especiais, os definidos como tales nas normas reguladoras do Catastro 

Inmobiliario. O carácter urbano ou rústico do inmoble dependerá da natureza do solo. 

 

Artigo 2º. Suxeitos pasivos. 

 

1.- Son suxeitos pasivos, a títulos de contribuintes, as persoas naturais e xurídicas, e as 

entidades a que se refire o art. 33 da Lei 230/1963 de 28 de decembro, Xeral Tributaria, que 

ostenten a titularidade do dereito que, en cada caso, sexa constitutivo do feito impoñible  de 

este imposto. 

 

2.- O disposto no apartado anterior será de aplicación, sen prexuizo da facultade de suxeito 

pasivo de repercutir a carga tributaria suportada conforme ás normas de dereito común. 

 

3.- No suposto de concurrencia de máis de un concesionario sobre un  mesmo inmoble de 

características especiais, será sustituto do contribuínte o que deba satisface-lo maior canon, 

sen prexuizo de poder repercutir éste sobre os outros concesionarios a parte da cuota líquida 

que lles corresponda en proporción ós cánones que deban satisfacer cada un deles. 

 

Artigo 3º. Responsables. 

 



1. Responden solidariamente das obrigas tributarias tódalas persoas que sexan 

causantes de unha infracción tributaria ou que colaboren en cometela. 

2. Os coparticipantes ou cotitulares das Entidades xurídicas ou económicas a que se 

refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria responderán solidariamente en proporción 

ás suas respectivas participacións das obrigas tributarias destas Entidades. 

3. No suposto de sociedades ou entidades disoltas e liquidadas, as suas obrigas 

tributarias pendientes se transmitirán ós socios ou partícipes no capital, que 

responderán delas solidariamente e ata o límite do valor da cuota de liquidación que 

se lles houbese adxudicado. 

4. A responsabilidade esixiráse en todo caso nos términos e de acordo co 

procedemento previsto na Lei Xeral Tributaria. 

 

Artigo 4º.- Exencións. 

 

1. Exencións directas de aplicación de oficio: as comprendidas no art. 63, apartado 1, 

da Lei 39/1988 na sua redacción dada pola Lei 51/2002 de 27 de decembro. 

2. Exencións directas de carácter rogado: as comprendidas no art. 63.2, letras a), b) e 

c), da Lei 39/1988 na sua redacción dada pola Lei  51/2002 de 27 de decembro. 

3. Con carácter xeral, a concesións de exencións surtirá efecto a partir do exercicio 

seguinte á data da solicitude e non pode ter carácter retroactivo. Nembargantes, 

cando o beneficio fiscal se solicita antes de que a liquidación sexa firme, 

concederáse si na data de devengo do tributo concorren os requisitos esixidos  para 

o seu disfrute. 

4. Decláranse, así mesmo exentos en razón a criterios de eficiencia e economía na 

xestión recadatoria do tributo os inmobles rústicos que non superen a cuota 

líquida de 3,60 €, e os Urbanos que non superen a cuota líquida de 3 €. 

 

 

Artigo 5º. Base impoñible. 

 

A base imponible está constituida polo valor catastral dos bens inmobles, que se 

determinará, notificará e será susceptible de impugnación conforme ás normas reguladoras 

do Catastro Inmobiliario. 

 

Estes valores poderán ser obxecto de revisión, modificación   ou actualización nos casos e 

da maneira que a Lei prevea. 

 

Artigo 6º. Reduccións. 

 

1. A reducción da base imponible será aplicable a aqueles bens inmobles, urbans e 

rústicos, que se atopen nalgunha destas situacións: 

a) inmobles cuio valor catastral se incremente como consecuencia de 

procedementos de valoración colectiva, de carácter xeral, en virtude da 

aplicación da nova Ponencia total de valoración aprobada con posterioridade 

ó 1-1-1997 ou por aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que 

se aproben unha vez  transcorrido o periodo de reducción establecido no art. 

69.1 da Lei  39/1988. 



 

b) Cando se aprobe unha ponencia de valores que dera lugar á aplicación de 

reducción prevista, como consecuencia da aplicación prevista anteriormente 

e cuio valor catastral se altere antes de finalizar o prazo de reducción por: 

 procedemento de valoración colectiva de carácter xeral. 

 procedemento de valor colectiva de carácter parcial. 

 procedemento simplificado de valoración colectiva. 

 procedemento de inscrición mediante declaracións, comunicacións, 

solicitudes e subsanación de discrepancia e inspección catastral. 

 

2. a reducción será aplicable de oficio coas normas contidas no art. 69, 70 e 71 da Lei 

39/1988, na modificación establecida pola Lei 51/2002. Estas reduccións, en ningún 

caso serán aplicables ós bens inmobles de características especiais. 

3. Para a aplicación do disposto  na Disposición transitoria  décimo octava  do 

Real Decreto Lexislativo 2/2004, na redacción aprobada pola Lei 36/2006 do 29 

de novembro, establécese o coeficiente "1". 

 

Artigo 7º. Base liquidable. 

 

1.- A base liquidable será o resultado de practicar, no seu caso, na imponible as reduccións 

que legalmente se establezan. 

 

2.- A base liquidable, nos bens inmobles de características especiais, coincidirá coa base 

imponible, salvo as específicas aplicacións que prevea a lexislación. 

 

3.- A base liquidable notificaráse conxuntamente coa base imponible nos procedementos de 

valoración colectiva. Dita notificación incluirá a motivación da reducción aplicada 

mediante a indicación do valor base do inmoble así como o importe da reducción , no seu 

caso, e da base liquidable do primeiro ano de vixencia do valor catastral.. 

 

4.- O valor base será a base liquidable conforme ás normas da Lei 39/1988 e Lei 48/2002 

de 23 de decembro do Catastro Inmobiliario. 

 

5.- A competencia nos distintos procedementos de valoración será a establecida na Lei 

48/2002 e o réxime de recursos contra os actos administrativos, o establecido en dita Lei, 

así como na Lei 39/1988. 

 

Artigo 8º. Tipo de gravamen e cuota. 

 

O tipo de gravamen será: 

a) para os bens inmobles de natureza urbana, o 0,5%. 

b) Para os bens inmobles de natureza rústica, o 0,3%. 

c) Para tódolos grupos de bens inmobles de características especiais, o 1,3%. 

 

Artigo 9º. Período impositivo e acreditación do imposto. 

 

1. O período impositivo é o ano natural. 



2. O imposto devéngase o primeiro día do periodo impositivo. 

3. As variacións de orde físico, económico ou xurídico, incluindo as modificacións de 

titularidade, teñen efectividade a partires do ano seguinte a aquel en que se 

producen. 

4. Cando o Concello coñeza a conclusión das obras que orixinen unha modificación de 

valor catastral, respecto ó que figura no seu padrón, liquidará o IBI na data na que o 

Catastro lle notifique o novo valor catastral. 

5. A liquidación do imposto comprenderá a cuota correspondente ós exercicios 

meritados e non prescritos, entendendo por estes os comprendidos entre o seguinte a 

aquel no que van a finaliza-las obras que orixinaron a modificación de valor e o 

presente exercicio. 

6. No seu caso, deduciráse da liquidación correspondente a este exercicio e ós 

anteriores a cuota satisfeita por IBI a razón de outra configuración do inmoble, 

diferente da que tivo na realidade. 

 

Artigo 10. Réxime de declaración e ingreso. 

 

1. Ós efectos previstos no art. 77 da Lei 39/1988, os suxeitos pasivos, están obrigados 

a formaliza-las declaracións de alta, no suposto de novas construccións, as 

declaracións de modificación de titularidade no caso de transmisión do ben, así 

como as restantes declaracións por alteracións de orde físico, económico ou 

xurídico nos bens inmobles que teñan transcendencia a efectos de este imposto. 

2. Sendo competencia do Concello o recoñecemento  de beneficios fiscais, as 

solicitudes para acollerse deben ser presentadas á administración municipal, ante a 

que se deberá indicar, así mesmo, as circunstancias que orixinan ou xustifican a 

modificación do réxime. 

3. Sen prexuizo da obriga dos suxeitos pasivos de presenta-las modificacións, 

alteracións e demais,  o Concello sin menoscabo das facultades do resto das 

Administracións Públicas, comunicará ó Catastro a incidencia dos valores catastrais 

ó outorgar licencia ou autorización municipal. 

4. As liquidacións tributarias son practicadas polo Concello, tanto as que corresponden 

a valores-recibo como as liquidacións por ingreso directo, sen prexuizo da facultade  

de delegación da facultade de xestión tributaria. 

5. En contra dos actos de xestión tributaria, competencia do Concello, os interesados 

poden formular recurso de reposición, previo ó contencioso-administrativo, no 

prazo de un mes a partires da notificación expresa ou da exposición pública dos 

padróns correspondentes. 

6. A interposición de recurso  non paraliza a acción administrativa para o cobro, a 

menos que dentro do prazo previsto para interpoñer o recurso, o interesado solicite a 

suspensión da execución do acto impugnado e acompañe a garantía polo total da 

deuda tributaria. 

Non obstante esto, en casos excepcionais, a alcaldía pode acordar a suspensión do 

procedemento, sen prestación de ningún tipo de garantía, cando o recurrente 

xustifique a imposibilidade de prestala ou ben demostra fehacientemente a 

existencia de erros materiais na liquidación que se impugna. 

7. O período de cobro para os valores-recibo notificados colectivamente  

determinaráse  cada ano e anunciaráse conforme á Lei 48/2002 e 39/1988. 



As liquidacións de ingreso directo deben ser satisfeitos nos periodos fixados polo 

Regulamento Xeral de Recaudación, que son: 

a) Para as notificadas dentro da primeira quincena do mes, ata o día 5 

do mes natural seguinte. 

b) Para as notificadas dentro da segunda quincena do mes, ata o día 

20 do mes natural seguinte. 

 

8. Transcorridos os periodos de pago voluntario sin que a débeda fora satisfeita, 

iniciaráse o período executivo, o cal comporta a acreditación do recargo do 20 por 

cen do importe da débeda non ingresada, así como o dos intereses de demora 

correspondentes. 

 

Artigo 11. Xestión por delegación. 

 

No caso de xestión delegada, as atribucións dos órganos municipais entenderánse exercidas 

pola Administración  convenida ou delegada. 

 

Para o procedemento de xestión e recadación non establecido nesta Ordenanza deberá 

aplicarse o establecido pola lexislación vixente. 

 

Artigo 12. Data de aprobación e vixencia. 

 

Esta ordenanza aprobada polo Pleno en sesión celebrada  o 24 de setembro  de 2012, 

comenzará a rexir o día 1º de xaneiro de 2013 e continuará vixente mentras non se acorde a 

modificación ou derogación. 

 

Disposición adicional. 

 

As modificacións producidas pola Lei de Presupostos Xerais do Estado ou outra norma de 

rango legal que afecten a calquera elemento deste imposto, serán de aplicación automática 

dentro do ámbito desta Ordenanza. 

No caso de que non se presenten reclamacións, a presente Ordenanza quedará aprobada 

definitivamente. 

 

 

 
 

DECLARACIÓN DE UTILIDADE PÚBLICA DA FONTE A PINGUELA EN SERVOI 

 

Por unanimidade dos asistentes acórdase declarar de utilidade pública a Fonte A 
Pinguela en Servoi, e proceder si é o caso á adquisición dos terreos. 
 

DACION DE DECRETOS 

 

A continuación dase conta dos Decretos do Alcalde desde o 27 de xullo ata a data 
actual. 



 

ROGOS E PREGUNTAS 

 

O Portavoz do PP, fai o seguinte rogo: 
- Que se vixíe a vertedura de lixo na Viña Vella. 
 
A Concelleira Dª Piedad Matas, pregunta si se colocou o espello no Salón do 
Pabellón. 
Contestanto o Sr. Alcalde, que sí, xa está colocado. 
 
O Portavoz do PP, pregunta  Cal é a duración dos contratos da persoa que fai a 
limpeza e do chófer do tractor. 
 
Contestando o Sr. Alcalde, que o contrato do Chófer do tractor, por obra ou 
servizo ata que durase a subvención da Deputación e da Xunta. 
 
O contrato da limpeza, era ata que a Xunta concedera a subvención de fomento 
de emprego, pero como non concedeu subvención, sigue a mesma por obra ou 
servizo. 
 
 
 
E ó non haber máis asuntos que tratar, na data e hora que constan ó principio, levántase a sesión 
da que se estende esta acta que recolle o que se tratou e acordou, e que, o/a presidente/a asina 
comigo, o/a secretario/a, que dou fe. 

O presidente                                  O secretario 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             


