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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MUNICIPAL

TEO

Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles

EDICTO

Elevado a definitivo o acordo adoptado polo Pleno da Corporación municipal en sesión celebrada en data 24/09/2015, 
polo que se aprobou inicialmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles, por non 
se ter presentado reclamacións dentro do período de exposición pública, procédese á súa publicación de conformidade co 
establecido no artigo 17, apartados 3 e 4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (TRLRFL):

MODIFICACION DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES

1.- Modificación do artigo 13.- Tipo de gravame.

Modificase o artigo 13 de xeito que queda redactado como segue:

“Os tipos de gravame aplicables neste municipio serán os seguintes:

a) Bens inmobles de natureza urbana:

Tipo de gravame xeral: 0,55 por cento.

b) Bens inmobles de natureza rustica: 0,33 por cento.

c) Bens inmobles de características especiais: 1,3 por cento.”

2.- Modificación do artigo 14.- Bonificacións.

Modificase o artigo 14 de xeito que queda redactado como segue:

Artigo 14.º .-Bonificacións.

1. Gozarán dunha bonificación do 50 por cento na cota íntegra do imposto, sempre que así o soliciten os interesados 
antes do inicio das obras, os inmobles que constitúan o obxecto da actividade das empresas de urbanización, construcción 
e promoción inmobiliaria, tanto de obra nova como de rehabilitación equiparable a esta, e que non figuren entre os bens 
do seu inmobilizado.

O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá desde o período impositivo seguinte a aquel no que comecen as 
obras ata o posterior ó remate destas, sempre que durante ese tempo se realicen obras de urbanización ou construcción 
efectiva, e sen que, en ningún caso, poida exceder de tres períodos impositivos. A solicitude de bonificación débese formu-
lar antes do comezo das obras, entendendo por tal o momento de outorgamento da licencia, por parte da Administración 
municipal.

Para gozar da devandita bonificación os interesados deberán presentar a documentación seguinte:

a) Acreditación de que a empresa se dedica á actividade de urbanización, construcción e promoción inmobiliaria, me-
diante a presentación dos estatutos da sociedade.

b) Acreditación de que o inmoble obxecto da bonificación non forma parte do inmobilizado, mediante certificación do 
administrador da sociedade ou fotocopia do último balance presentado ante a Axencia Estatal da Administración Tributaria, 
para os efectos do imposto sobre sociedades.

c) Copia da solicitude de licencia de obra, se non se presenta simultáneamente.

d) Copia do documento de alta na actividade económica de construcción ou promoción inmobiliaria no imposto sobre 
actividades económicas.

e) Certificación do técnico-director das obras de construcción, visado polo colexio oficial competente, no que se indique 
a data de inicio das obras.

2. As vivendas de protección oficial e as equiparables a estas segundo a normativa da Comunidade Autónoma de 
Galicia, gozarán dunha bonificación do 50 por cento durante o prazo de tres períodos impositivos, contados desde o 
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período seguinte ao do outorgamento da cualificación definitiva. Esta bonificación terá que ser solicitada polo interesado 
en calquera momento anterior á terminación dos tres períodos impositivos de duración daquela e producirá efectos desde 
o período seguinte ó da solicitude.

Ao longo dos períodos carto e quinto seguintes ao do outorgamento da cualificación definitiva, as vivendas de protección 
oficial gozarán dunha bonificación do 25% na cota íntegra do imposto, sempre que se manteña a titularidade do inmoble e 
este constitúa a residencia do titular.

Esta bonificación deberá solicitarse en calquera momento anterior á terminación dos cinco períodos, producindo efec-
tos, en todo caso, desde o período seguinte ó da solicitude.

Os solicitantes presentarán a cédula de cualificación definitiva como vivenda de protección oficial do inmoble, a docu-
mentación acreditativa da titularidade do devandito inmoble, copia que acredite a presentación do modelo 901 de alteración 
de titularidade catastral, e facilitarase, en todo caso, a referencia catastral do inmoble.

Non haberá dereito a bonificación a partir do sexto exercicio, inclusive, desde o de outorgamento da cualificación 
definitiva.

3. Os suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa gozarán dunha bonificación na cota 
íntegra do inmoble de uso residencial que constitúa a súa residencia habitual e na que estea empadroado, coas seguintes 
características:

CATEGORIA DE FAMILIA NUMEROSA
% BONIFICACION VALOR CATASTRAL ME-

NOR OU IGUAL A 60.000 EUROS

% BONIFICACION VALOR CATASTRAL 

ENTRE 60.000 E 120.000 EUROS

% BONIFICACION VALOR CATASTRAL MAIOR 

DE 120.000 ATA 240.000 EUROS

XERAL 45 30 20

ESPECIAL 55 40 30

Para a aplicación das bonificacións será requisito imprescindible que o interesado a solicite, debendo acreditar:

a) O empadroamento na vivenda obxecto de solicitude.

b) A condición de categoría de familia numerosa, por medio do título oficial.

c) Para gozar desta bonificación deberá presentar, anualmente, unha copia compulsada do título de familia numerosa.

Non se poderá aplicar a bonificación a máis dunha vivenda por titular.

Con carácter xeral, o efecto da concesión da bonificación comezará a partir do exercicio seguinte á data da solicitude 
e non terá carácter retroactivo.

4.-Terán dereito a unha bonificación do 95 por cento da cota íntegra e, no seu caso, do recargo provincial, os bens 
rústicos das cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra, nos termos establecidos na Lei 20/1990, do 19 
de decembro, sobre o réxime fiscal das cooperativas.

Os solicitantes presentarán o certificado sobre a condición de cooperativas agrarias ou de explotación comunitaria da 
terra, emitido pola administración correspondente.

5. Gozarán dunha bonificación do 95% da cota integra do imposto os inmobles nos que se desenrolen actividades eco-
nómicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, 
histórico artísticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración.

5.1. O suxeito pasivo solicitará a declaración, xuntando memoria xustificativa destas circunstancias que no caso do 
fomento do emprego, incluirá necesariamente documentación sobre os postos de traballo creados, coa copia do boletíns 
de cotizacións TC-2 á Seguridade Social dos traballadores.

O Pleno da Corporación poderá solicitar documentación complementaria sobre os aspectos incluidos na memoria 
xustificativa.

5.2. Corresponderá dita declaración ao Pleno da Corporación e acordarase polo voto favorable da maioría simple dos 
seus membros.

6. Gozarán dunha bonificación do 50% de cota, durante os 3 períodos impositivos seguintes ao de finalización da súa 
instalación ou da obtención do certificado de eficiencia enerxética, os inmobles de uso residencial que constitúan a resi-
dencia habitual dos suxeitos pasivos, en calquera dos seguintes supostos, sempre que se acredite a concesión de licenza 
municipal ou a tramitación da declaración responable ou comunicación previa:

6.1. Cando os inmobles teñan instalados sistemas para o aproveitamento térmico ou leéctrico da enerxía proveniente 
do sol para autoconsumo. Para a aplicación desta bonificación será necesario:
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a.- que os sistemas de aproveitamento térmico instalados dispoñan dunha superficie mínima de captación solar útil de 
4 m2 por cada 100 m2 de superficie construída; e que os sistemas de aproveitamento eléctrico dispoñan dunha potencia 
instalada mínima de 5 kw por cada 100 m2 de superficie construída.

b.- que as instalacións para produción de calor inclúan colectores homologados pola administración competente.

c.- que a instalación dos sistemas de aproveitamento de enerxía solar non sexa obrigatoria de acordo coa normativa 
aplicable.

6.2.Que o inmoble teña certificado coa máis alta cualificación de eficiencia enerxética proveniente do aproveitamento 
da enerxía solar. Para a aplicación desta bonificación será necesario que a certificación enerxética coa máis alta cualifica-
ción non sexa obrigatoria de acordo coa normativa aplicable.

6.3. Os solicitantes da bonificación deberán acreditar o cumprimento dos requisitos mediante a presentación da 
seguinte documentación:

6.3.1. No suposto da bonificación do artigo 6.1:

· proxecto ou memoria técnica.

· certificado de montaxe, no seu caso, e certificado de instalación dilixenciados polo organismo autorizado da Comu-
nidade Autónoma.

· especificacións técnicas dos sistemas autorizados.

· acreditación da concesión de licenzas de obras, comunicación previa ou declaración responsable da obra e instala-
ción dos sistemas de produción de enerxía.

· certificado final das obras, no seu caso.

6.3.2. No suposto da bonificación regulada no artigo 6.2:

· acreditación da concesión de licenzas de obras, comunicación previa ou declaración responsable da obra e instala-
ción dos sistemas de produción de enerxía.

· Certificado de eficiencia enerxética rexistrado no Rexistro de certificados de eficiencia enerxética de edificios da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

7. As bonificacións serán acordadas na Xunta de Goberno Local, previo informe dos servizos técnicos do Concello, agás 
as recollidas no punto 5 do acordo.

8. As bonificacións contempladas nos puntos 2 e 3 e nos apartados 1 e 2 do apartado 6 deste artigo serán com-
patibles, sen que en ningún caso poidan exceder do 60% da cota íntegra, de forma acumulativa. Son incompatibles as 
bonificacións dos apartados 1 e 2 do punto 6 deste artigo”.

Teo, 16 de novembro de 2015.

O ALCALDE

Rafael Sisto Edreira

2015/11241


