
 

 

ACTA  DA  SESIÓN  PLENARIA  ORDINARIA 
CELEBRADA  O  DÍA   18 DE OUTUBRO DE 2016 

Sras./Sres. Asistentes: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. ALBERTO VARELA PAZ 

 

CONCELLEIRAS/OS 

DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN 

D. ARGIMIRO SERÉN MERA 

DONA PAOLA MARIA MOCHALES 

D. LINO MOURIÑO SANTIAGO 

DONA SONIA OUTÓN CASAL 

D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN 

DONA LUZ Mª ABALO PÉREZ 

D. TOMÁS FOLE DÍAZ 

DONA ROCÍO A. LLOVO DEL RÍO 

DONA ELENA SUÁREZ SARMIENTO 

D. JESÚS LONGA SÁNCHEZ 

DONA ANA Mª GRANJA GUILLÁN 

D. ANGEL BENITO PÉREZ DORGAMBIDE 

DONA SAGRARIO CASTRO VIDAL 

D. JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ 

DONA MARÍA MOSQUERA LEAL 

D. MIGEL ALVES LAGO 

D. XAVIER RÍOS GONZÁLEZ 

DONA LUCÍA CESAR VELOSO 

D. GASPAR ANTONIO GONZÁLEZ SOMOZA 

 

SECRETARIA  

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ 

INTERVENTORA 

DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ 

 

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, 

sendo as 17:00 horas do día 18 de outubro de 

2016, e coa asistencia da Secretaria, 

reuníronse, en primeira convocatoria, os 

señores Concelleiros, que á marxe se 

relacionan como asistentes, co obxecto de 

celebrar Sesión Plenaria Ordinaria convocada 

ó efecto.  

 

 A  continuación  procédese  a  trata-los 

asuntos  que  figuran  na  Orde  do  Día: 

1. Aprobación provisional, se procede, da 

modificación da Ordenanza fiscal 

reguladora do imposto sobre bens 

inmobles de natureza urbana. 

2. Aprobación provisional, se procede, da 

modificación da Ordenanza fiscal 

reguladora do imposto sobre o incremento 

do valor dos terreos de natureza urbana. 

3. Aprobación provisional, se procede, da 

modificación da Ordenanza fiscal 

reguladora do imposto sobre actividades 

económicas (IAE). 

4. Aprobación provisional, se procede, da 

modificación da Ordenanza fiscal 

reguladora da taxa polo subministro de 

auga potable a domicilio e incremento dos 

prezos das acometidas, contadores e 

outros. 

 

5. Aprobación provisional, se procede, da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da 

taxa de depuración de augas residuais. 

6. Aprobación provisional, se procede, da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da 

taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público. 

7. Aprobación provisional, se procede, da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da 

taxa por recollida de lixo. 

8. Aprobación provisional, se procede, da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da 

taxa da rede de sumidoiros 

9. Aprobación provisional, se procede, da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do 

prezo público pola prestación do servizo e utilización do Auditorio e outras instalacións do 

Concello de Vilagarcía de Arousa. 

10. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de EU, sobre 

a modificación do tipo impositivo do IBI urbano e rústico. 

 

 

1. APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA.:  

Dáse conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en 

sesión celebrada o día 17 de outubro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da Proposta da Alcaldía do teor seguinte: 

 



 

 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº I.2 REGULADORA DO 

IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES. 

Pola Sra. Concelleira de Economía e Facenda proponse a seguinte  modificación da Ordenanza 

Fiscal Nº I.2 reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) consistente no cambio do tipo de 

gravame aplicable aos bens de natureza urbana. 

Informado polas Sras. Secretaria e Tesoureira propoño que pola Comisión Informativa de 

Economia Facenda e Especial de Contas se dictamine favorablemente, así como a adopción, por 

parte do Pleno, do seguinte acordo:  

PRIMEIRO: aprobar provisionalmente as modificacións propostas, quedando o artigo 2 do 

seguinte xeito: 

“O tipo de gravame do imposto sobre Bens Inmobles queda fixado nos termos seguintes: 

 BENS URBÁNS: 0,56% 

 …/…. 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal 

obxecto da proposta no Taboleiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así 

como publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios 

de maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións 

e as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxecto da proposta, elevarase a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

TERCEIRO.- O acordo de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automaticamente a 

tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. 

Vilagarcía de Arousa, 7 de outubro de 2016. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz. 

 

- Pola Sra. Abalo Pérez proponse  una modificación na proposta da Alcaldía, pasando o tipo 

impositivo do 0,55% no IBI urbana. 

 

Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado: 

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes dos grupos municipais do PSdeG-PSOE e BNG informan favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais de EU e Somos Maioría, din que se manifestarán no 

Pleno e polo tanto abstense. 

 

As/os representantes do grupo municipal do PP informan desfavorablemente. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación provisional da Ordenanza 

Fiscal nº I.2 reguladora do Imposto Sobre Bens Inmobles de natureza urbana cun tipo de 

gravame do 0,55%. 

 

- O Sr. Alcalde indica que se debateran conxuntamente os puntos da orde do día e 

procederase a realizar a votación por separado. 

 

- Intervén a Sra. Abalo Pérez dicindo que se trata de non gravar máis, mellorar a xestión 

municipal (taxa grandes empresas), conxelación de impostos e taxas: 

 - Baixar ao 0,55 o IBI para contrarrestar o catastrazo, e establecer unha liña de axudas 

para familias en situación económica dificil. É máis progresista beneficiar con máis axudas e non 

baixar un punto mais. 



 

 

 - Incremento valor dos terreos de natureza urbana: Bonificación do 50% na cota integra 

do imposto en caso de vivenda habitual con valor inferior a 50.000 € e do 25% cando o valor 

sexa superior a 50.000 e inferior a 75.000 €. 

 - IAE: Bonificación para creación de emprego. 

 - Auga e Depuración: modificación con arreglo ao contrato. 

 - Terrazas: Incremento do 25% por apilar mobiliario, bonificación da taxa o 50% para os 

que xustifique investimento. 

 - Recollida de lixo e saneamento: 100% para determinados colectivos e ONG prestadores 

de Servizos Sociais. 

 - Auditorio: Suprimir a tarifas dos locais de ensaio. 

 

-Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que a Moción de EU trata de cumprir o prometido á 

plataforma do IBI e se comprometera o 0,52%. Presentouse o ano pasado no debate das 

Ordenanzas é foi imposible facer entender que o compromiso é cumprir a palabra. Trátase de 

impostos para 2017, é unha realidade factible na busca de flexibilizar o obxectivo do 0,52, pois 

presentaron unha emenda co 0,54%. 

O BNG non renunciaba incluso ao 0,50%, como dixo nunha xuntanza. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que consideran necesario reducir o tipo. A súa obriga é 

facer que se reduza, e o 0,55% é insuficiente, e debe axustarse á situación actual do Concello. O 

Concello pode chegar ao 0,54% e así o defende. 

Non vai entrar en acusacións entre o PP e o PSOE. Fai un ano aprobaron unhas Ordenanzas 

Fiscais de presa e correndo e este ano pasa o mesmo. A medida do 0,55 é insuficiente pero si un 

avance con respecto ao 0,56% inicial. Vai absterse neste asunto (Ordenanza IBI). 

No 2º punto votará a favor. 

No 3º punto a favor. 

Nos puntos 4 e 5 apostan pola remunicipalización dos servizos e levarse directamente polo 

Concello. A concesión de xestión non a comparten. Vai a absterse. 

No punto 6: Ordenanza con bonificacións aportadas por el, votará a favor. 

Nos puntos 7 e 8: con bonificacións a familias e ONGs a favor. 

No punto 9 a favor da supresión das tarifas dos locais de ensaio, pos é unha axuda para as 

actividades musicais. 

No punto 10 (Moción EU e emenda 0,54), a emenda coincide co seu criterio e dalle a benvida, e 

van votar a favor. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo: A ordenanza do IBI pretenden contrarrestar os efectos do 

catastrazo do PP que impuxo unha subida desorbitada do IBI. Deben apoiar a proposta da 

Alcaldía porque cren nuns impostos progresivos, e a creación dunha bolsa de axuda aos máis 

necesitados, fronte aos que teñen mais. 

Queren unha estabilidade orzamentaria para política social e creación de emprego, para sectores 

produtivos, becas, aforro enerxético, humanizacións, etc. Non van a renunciar a baixar máis, pero 

con responsabilidade. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo unha frase “Estamos pillados polos prazos”, di o grupo 

de goberno municipal. E xa o dixeron o ano pasado. Como escusa a Lei de Procedemento 

Administrativo que retira os sábados como hábiles. Así non hai tempo para debater e falar. Non 

están para crer unha escusa, lles deron catro días para este debate. A 1ª xuntanza lles contan 

unhas cousas pero a documentación chega ao día seguinte. Agora se fala de estabilidade 

orzamentaria, se trata de compensar o efecto do catastrazo , pois recadase mais e así o dixo o 

grupo de goberno, recadaron 93.000 € máis en IBI urbano e logo incrementaron o IBI rústico, e 

este ano anuncian a conxelación, pero non é certo, pois co 0,56% recadaban 35.000 € máis e hai 

que sumar o IBI rústica, aínda así, fixeron ofertas na negociación que foron rexeitadas, e agora 

limítanse a unha conxelación real que sería o 0,55%, pois en caso contrario o IBI subía por riba 

do IPC. 

EU presentaba o 0,52% e agora presentan o 0,54% na urbana e chegando ao final do mandato 

no 0,52%. 



 

 

Querían recadar máis que o que recadaba o Sr. Fole, estase falando dunha liquidación de 2015 

con superavit que foi para o préstamo de Bankia, así que, se poden tomar medidas de redución. 

Priorizar entón que investimentos se van a facer cos fondos FEDER concedidos f ai uns días e 

liberar fondos propios para axudas municipais. A posición do grupo de goberno non é a única 

posible e responsable. Aplicanse bonificacións no IAE e ao mellor é preferible deixar as 

bonificacións para outro momento. 

Auga e depuración: piden a remunicipalización dos servizos. Non están a favor. 

Sumidoiros e lixo: son máis favorables á cidadanía, e xa estaban nas alegacións de EU do ano 

pasado. EU apostaba por unha escala gradual nas bonificacións. 

Terrazas: figuran subvencións a hostaleiros, incluso aos que non cumpren, e débese dar só as 

terrazas legalizadas.  

No 2013 unhas persoas solicitaron rebaixas nos impostos, o 0,52% ao IBI. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que lle sorprende a limitación ao debate polo Alcalde. Hai tres 

grupos que se queixan do tempo e un grupo non se queixa porque igual ten máis reunións co 

grupo maioritario do goberno. 

Veñen ao Pleno sen consenso e sen vontade política para buscar solucións aos veciños. Piden 

consenso e aportan propostas viables e encontran “o non é non”. Asumen os argumentos do PP 

cando gobernaban: estabilidade orzamentaria. 

Dicía a Sra. García Sanmartín en 2013, os socialistas queren criterios xustos para os veciños. Os 

veciños non entenden os gastos superfluos. Cando non hai vontade as cousas non saen adiante. 

Non se buscan fórmulas para os veciños e se gastan en investimentos. 

Había unha situación económica dificil e agora a situación económica é distinta. Dirán que é ilegal 

a baixada do IBI ao 0,54, pero nin unha nin a outra. De onde se poden obter eses ingresos. Teñen 

un préstamo para obras, teñen un remanente, fondos FEDER (Vilagarcía Avanza), 5.000.000 €, 

Deputación 1.400.000 €, xuros de Luz Salgada 153.231 €, co 0,55% habería unha diferenza 

negativa de 27.000 €; 16.000 € para bicicletas de policías.  

Aquí están os números que lles deron aos grupos da oposición.  

Se quere ou non se quere, son 8 de 21, non están sos, hai 13 concelleiros mais. Dicían “nós non 

o vemos” nas reunións as Concelleiras socialistas. En aquel momento, no 2013 pedían o 0,52% e 

agora non o aceptan. 

A proposta do PP con respecto ao IBI, ao ser a situación económica diferente, se pode rebaixar. 

Eles non  fixeron investimentos no 2011, 2012 e 2013. Agora non ha imposibilidade legal 

ningunha. 

EU modifica a moción inicial. 

A Ordenanza do Auditorio, despois de aplaudir a gaiteiros e demáis e agora só derrogan os locais 

de ensaio, se cobrou 0 ás entidades sen animo de lucro no Auditorio. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que insiste na proposta do goberno que se trata de 

conxelación de taxas e baixada do IBI, proposta innovadora de liña de axudas para familias que 

pagan o IBI. Renunciou a Luz Salgada o Sr. Fole, subiu o IBI e agora di que hai que baixalo. 

Esta e a proposta do goberno, que atende ás familias e hai informes de Intervención que din que 

é unha baixada importante. Lles sorprende a emenda de EU, pero onte na Comisión Informativa o 

PP preguntou se se pode modificar. A estratexia é clara, pero o grupo de goberno non quere 

prexudicar as políticas sociais. Pero en Marea e o PP están de acordo, tratan de afogar ao 

Goberno, non queren que fagan políticas de esquerda. Ao EU non lle vale o 0,55, pero a EU lle 

vale o 0,54. 

Este goberno conseguiu 5.000.000 € grazas á Concelleira de Urbanismo. Coa Deputación van 

facer unha Escola Infantil e o PP Campos de Fútbol. 

O Sr. Fole se queixa dos turnos de intervención, e aprobou un regulamento cos turnos. 

Agradecer ao BNG o apoio ao Grupo de Goberno, actúan con responsabilidade. Penden 

capacidade con respecto ao ano 2016. Tamén haberá axudas ás familias para o IBI e deben facer 

oposición construtiva e pide responsabilidade aos grupos políticos da Corporación. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que a proposta do goberno e do 0,55%. A proposta de 

Somos Maioría e do 0,54%, e EU agora fala do 0,54%. Ninguén vota en contra da liña de axudas 



 

 

no IBI. Os números falan de posibilidade pata a rebaixa de IBI. A política de esquerdas non a fai 

só o PSOE. Na proposta do goberno non se fala de liñas de axuda. 

Benvidos ao 0,54 € compañeiros/as. Os informes que ten falan do 0,52%. Está en contra do 0,52 

pero a favor do 0,54. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González insistindo que a súa intención é conseguir solucionar os problemas 

da cidadanía con impostos progresivos. E o 0,55% estaría ben pero co fondo as axudas para as 

familias sen recursos. 

Escoitando ao Sr. Fole parece que o catastrazo foi por decisión divina e non lles sorprende ao 

BNG nin á cidadanía que o PP  gobernou para os poderosos e sangrar aos débiles.  

O BNG defende a maioría social máis necesitada, siga reuníndose noutros despachos e ao BNG 

só lle importa os intereses da cidadanía. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que a Sra. García Sanmartín ten un ton de enfado. 

Recórdalle que o primeiro conchaveo foi o pacto de cidade co PP e PSOE.  

Pide que non os acuse de cousas que non son certas. Esixen rigor porque non se pode 

descualificar aos demais grupos. Os fondos FEDER abren as portas. O 0,56% non é baixada. 

Utilizando un símil de moda: Non comparten a política fiscal do goberno. Pide diálogo co equipo 

de goberno (Tania García anos 2012 e 2013). 

EU emendou a moción de barreiras cero, poden destinarse aí os fondos FEDER. A experiencia co 

Plan E foi nefasta, non foi para crear emprego. Están falsificando datos. Revisen o que decía a 

Sra. García Sanmartín nos anos 2012 e 2013 e o que di hoxe. 

 

- Intervén o Sr. Alves lago dicindo que foi membro da plataforma do IBI e defende o 0,52% e non 

baixarán un ápice. O  Sr. Fole foi culpable da subida do IBI. Non vai  apoiar o 0,54%, o seu voto 

discrepa da outra parte do partido. Prefire o 0,55 cunha bolsa de diñeiro, que o 0,54% sen a 

bolsa de diñeiro para pagar o IBI. 

O 5% deducir aos que teñen o recibo domiciliado do IBI (emenda). 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que esta é unha película dos Hermanos Marx. Unha Concelleira 

que ameaza coa bolsa de axuda e ten os seus efectos. A información privilexiada, el non a ten. 

Fala coa oposición de EU e Somos Maioría, co BNG non, porque asume o “non e non” do 

Alcalde. 

O Sr. Ríos debería saír do armario e facerse valer co grupo de goberno. Se aclaran as cousas nas 

reunións e prohibiu votar no Pleno de outubro de 2015. Ao Alcalde lle queda moito que escoitar, 

outra vez impediu votar unha proposta en decembro de 2015. 

Están domiciliados o 80% dos recibos dos veciños de Vilagarcía. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que todo está centrado no tema do IBI porque é unha cantidade 

importante, 6.500.000 € anuais. Os grupos presentan medidas, becas, axudas, etc., se non hai 

cartos non se pode gastar, todo non se pode facer. Debaten dous modelos, un de café para 

todos co 0,54%, antes o 0,52%, onde os máis beneficiados son os que teñen os pisos máis 

caros. Lle sorprende o Sr. Fole, perdeu as eleccións, iniciou o plan de asuste e defende o 

contrario, incrementou o IBI e agora pide a rebaixa e non resulta crible. Tamén falaba de recortes 

de persoal, agora di que non hai que devolver Luz Salgada e o devolveu en 2014. 

EU entregou a emenda hoxe e fala de falta de tempo. Levantan a man moitas veces co PP en 

política fiscal. Lle sorprende, por exemplo, onde goberna EU o IBI está alto.  

Baixan o  tipo, empezaron co 0,60, o moveron ao 0,58 e agora ao 0,55 e unha bolsa de cartos 

para as familias. Se o Concello non ten recursos non pode dar servizos aos cidadáns 

(saneamento, estradas, fondos FEDER…) hai que poñer 1.250.000 € para os fondos FEDER. 

O 0,55% e bolsa de cartos para as familias necesitadas pagar o IBI. 

A emenda do Sr. Alves Lago do 0,5% para a domiciliación non se pode admitir. 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  



 

 

VOTACIÓN.- Con dez  votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do PSdeG-PSOE (8) e BNG (2), 2  abstencións dos membros pertencentes aos grupos políticos 

municipais de Somos Maioría (1) e EU (Sr. Alves Lago), e nove votos en contra, pertencentes ós 

membros dos grupos políticos municipais do PP (7) e EU (2)  

  

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO: aprobar provisionalmente as modificacións propostas, quedando o artigo 2 do 

seguinte xeito: 

“O tipo de gravame do imposto sobre Bens Inmobles queda fixado nos termos seguintes: 

 BENS URBÁNS: 0,55% 

 …/…. 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal 

obxecto da proposta no Taboleiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así 

como publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios 

de maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións 

e as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxecto da proposta, elevarase a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

TERCEIRO.- O acordo de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automaticamente a 

tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. 

 

 
2. APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS 

DE NATUREZA URBANA.:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E 

ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 17 de outubro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da proposta da Alcaldía do teor seguinte: 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA Nº I.4 REGULADORA DO IMPOSTO 

SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA 

O artigo 108 do Real Decreto Lexislativo, 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 

refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais establece a posibilidade de regular unha 

bonificación de hasta o 95 por 10 da cota íntegra do imposto, nas transmisións de terreos, e na 

transmisión ou constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizadas a título 

lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os 

ascendentes e adoptantes. 

En base a dito artigo, e coa finalidade de non gravar ás familias que perciben a súa vi-venda 

habitual a través dunha herdanza, especialmente en situacións económicas menos favorecidas, 

proponse a inclusión na ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Incremento de Valor dos 

Terreos de Natureza Urbana dunha bonificación nos seguintes termos: 

“Gozarán dunha bonificación do 50 % da cota íntegra do imposto as transmisións da propiedade 

da vivenda habitual do causante realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos 

descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, cando o valor catastral 

de dita vivenda sexa inferior a 50.000 €. A bonificación será do 25 % nos mesmos supostos, se o 

valor catastral da vivenda é igual ou superior a 50.000 € e inferior a 75.000 €. 

Aos efectos do disfrute da bonificación, equipárase aos cónxuxes as relacións análogas de 

afectividade acreditadas co certificado expedido ao efecto polo rexistro correspondente. 

A bonificación só será aplicable aos adquirentes que cumpran  os seguintes requisitos: 

• teñan a súa vivenda habitual en dita vivenda durante os dous anos anteriores  á data do 

devengo do imposto  

• manteñan a adquisición e a residencia habitual durante os 4 anos seguintes ao momento 

do devengo, salvo caso de falecemento nese prazo. 

Enténdese que a residencia habitual é aquela na que consten empadroados os interesados. 



 

 

De non cumprirse o requisito de permanencia, procederá o ingreso do importe da bonificación 

aplicada cos correspondentes xuros de demora. Este extremo deberá comunicarse ao Concello 

polo interesado dentro do prazo dun mes desde a transmisión da vivenda ou cambio de 

domicilio. 

A bonificación ten carácter rogado e deberá solicitarse polos adquirentes simultaneamente á 

declaración á que se refire o artigo 17 desta Ordenanza, e nos mesmos prazos previsto en dito 

artigo. A solicitude noutro momento considerarase extemporánea e non producirá efecto.” 

Vilagarcía de Arousa, 11 de outubro de 2016 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo. Alberto Varela Paz 

 

Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado: 

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes do grupo municipal do PSdeG-PSOE  informan favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do PP, EU, BNG e Somos Maioría, din que se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación da modificación da 

Ordenanza nº I.4 Reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de Natureza 

Urbana. 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con  vinte  votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do PSdeG-PSOE (8), PP (7), EU (2), BNG (2) Somos Maioría (1), unha  abstención do membro 

pertencente  ao grupo político municipal de EU (Sr. Alves Lago),  

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente as modificacións propostas da Ordenanza Fiscal Nº I.4.  

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal 

obxecto da proposta no Taboleiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así 

como publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios 

de maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións 

e as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas  

Fiscais obxecto da proposta, elevarase a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

TERCEIRO.- O acordo de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automaticamente a 

tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día 

seguinte ó da súa publicación. 

 

 
3. APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE).:  Dáse 

conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión 

celebrada o día 17 de outubro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da memoria-proposta da Alcaldía do teor seguinte: 

ASUNTO: PROPOSTA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº I.1 REGULADORA DO 

IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS (IAE). 

As modificacións propostas consisten no seguinte: 

Art. 4.- BENEFICIOS FISCAIS:   

3. Para poder disfrutar da bonificación requírese que a actividade económica non se exercera 



 

 

anteriormente baixo outra titularidade, nin baixo a mesma.. Entenderase que as activi-dades 

económicas se exerceron  anteriormente baixo outra titularidade, entre outros, nos supostos de 

fusión, excisión ou achega de ramas de actividade. 

4. A bonificación establecida neste apartado terá en todo caso carácter rogado, e concederase 

ós suxeitos pasivos que reúnan as condicións requiridas despois da solicitude, acompañando 

fotocopia do impreso de alta da actividade.  

…… 

5.  Os suxeitos pasivos que tributen por cota municipal e incrementen alo menos un  10% o 

promedio da súa plantilla de traballadores con contrato indefinido , durante o período impositivo 

inmediato anterior ó de aplicación, (os traballadores deberán estar empadroados no termo 

municipal de Vilagarcía), terán unha bonificación do 50% da cota do imposto, para o exercicio 

para o que se solicite. A empresa deberá cumprir a lexislación, non podendo estar incursa en 

incumprimento grave de dita lexislación. 

De se volver a solicitar esta bonificación, o número de traballadores inicial non poderá ser inferior 

ó total, incluidos os que deron dereito á bonificación, que posuía o suxeito pasivo para a 

bonificación anteriormente aplicada. 

Para o cálculo do promedio da plantilla total da empresa e do seu incremento, tomaranse as 

persoas empregadas, nos termos que dispoña a lexislación laboral, tendo en conta a xornada 

contratada en relación ca xornada completa.  

Deberán aportar certificado da Tesourería Xeral da Seguridade Social da vida laboral da empresa, 

acreditativo do especificado, no que conste o número medio de traballadores con contrato 

indefinido, indicándose a xornada contratada respecto dos periodos impositivos anteriores a 

aquel en que deba surtir efecto a bonificación.  

A bonificación aplicarase á cota resultante de aplicar, no seu caso, as bonificacións a que se 

refire o apartado 1 deste artigo. Os interesados deberán efectuar a solicitude antes do devengo 

do imposto aportando a seguinte documentación que xustifique a contratación indefinida: a) 

Fotocopia do contrato de traballo indefinido co selo de entrada no INEM; b) fotocopia dos TC1 e 

TC2; c) copia dos TC1 e TC2 dos traballadores que viñan prestando servizos na empresa”. 

6. Establécese unha bonificación do 10% sobre o importe da inversión efectuada en instalación 

de enerxías renovables, e aplicarase á cota tributaria anual do exercicio fiscal siguiente a aquel no 

que se finalice a instalación, co límite máximo do 50% da cuota municipal. A bonificación terá 

que ser solicitada antes do 31 de decembro do exercicio no que finalice a instalación, para surtir 

efectos no exercicio seguinte. Á solicitude deberá adxuntarse o proxecto da execución material 

da instalación ou equipo de aproveitamento de enerxía renovable, así como a correspondente 

factura detallada da instalación.  

En base ao exposto propónse que pola Comisión Informativa de Economía Facenda e Especial 

de Contas se dictamine favorablemente, así como a adopción, por parte do Pleno, do seguinte 

acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación exposta do art. 4 da Ordenanza Fiscal   Nº 

I.1 reguladora do IAE. 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal Nº I.1 

no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o 

anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión 

da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e as 

reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións, elevaráse a definitivo 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 

TERCEIRO.- Os acordos de aprobación definitiva, incluído os provisionais elevados au-

tomáticamente a tal categoría, e o texto íntegro das moficicacións propostas, haberán de ser 

publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día 1 

de xaneiro do 2017. 

Vilagarcía de Arousa, 7  de outubro de 2016. 

O ALCALDE - PRESIDENTE 

Asdo. Alberto Varela Paz. 



 

 

 

Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado: 

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes do grupo municipal do PSdeG-PSOE  informan favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do PP, EU, BNG e Somos Maioría, din que se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación provisional da 

modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas (IAE) 

 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con  dezaseis  votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos 

municipais do PSdeG-PSOE (8), PP (7) e Somos Maioría (1),  tres abstencións dos membros 

pertencentes aos grupos políticos municipais do BNG (2) e EU (Sr. Alves Lago), e dous votos en 

contra, pertencentes ós membros do grupo político municipal de EU (2) 

  

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación exposta do art. 4 da Ordenanza Fiscal   Nº 

I.1 reguladora do IAE. 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal Nº I.1 

no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o 

anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión 

da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e as 

reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións, elevaráse a definitivo 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 

TERCEIRO.- Os acordos de aprobación definitiva, incluído os provisionais elevados au-

tomáticamente a tal categoría, e o texto íntegro das moficicacións propostas, haberán de ser 

publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día 1 

de xaneiro do 2017. 

 

 
4. APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE A DOMICILIO E 

INCREMENTO DOS PREZOS DAS ACOMETIDAS, CONTADORES E OUTROS.:  Dáse conta do 

ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o 

día 17 de outubro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da memoria-proposta da Alcaldía do teor seguinte: 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº II.2 REGULADORA DA 

TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE A DOMICILIO, ASÍ COMO DOS PREZOS DAS 

ACOMETIDAS, CONTADORES E OUTROS PARA O ANO 2017. 

As modificacións propostas consisten no seguinte: 

1º.- Respecto á modificación das tarifas do art. 9 da O.F. Nº II.2, propónse a variación das tarifas 

actualmente en vigor para o ano 2017, conforme ó cadro de incrementos presentado no 

concurso de adxudicación do servizo, máis a actualización das tarifas na porcentaxe 

correspondente ao IPC interanual do -0,6% de xullo a xullo (na presente proposta de xullo/2015 a 

xullo/2016)   con efectos para o 2017. Finalmente, sumaráselle ós prezos por m³ así calculados a 

cantidade de 0,007958 €/m³ e a de 0,036563 na cuota fixa mensual de servizo aprobadas no 



 

 

Pleno de 27/10/2005 para amortizar as novas obras de inversión do ano 2004 ( que ascenden a 

317.795,00 €). 

2º.- Respecto á modificación dos prezos das Acometidas, Contadores e Outros, propónse a 

variación dos prezos actualmente en vigor para o ano 2017, conforme a actualización dos prezos 

na porcentaxe correspondente o IPC interanual do -0´6% de xullo a xullo (na presente proposta 

de xullo/2015 a xullo/2016), tamén con efectos para o 2017. 

Informado favorablemente polas Sras. Secretaria e Tesoureira, propoño que pola Comisión 

Informativa de Economía Facenda e Especial de Contas se dictamine favorablemente, así como a 

adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:    

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación exposta do art. 9 da Ordenanza Fiscal Nº 

II.2 reguladora da Taxa polo Subministro de Auga Potable a Domicilio, así como dos Prezos das 

Acometidas, Contadores e Outros. 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal Nº II.2 

así como dos prezos das Acometidas, Contadores e Outros no Taboeiro de Editos do Concello, 

durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o anuncio de exposición ao público durante 

dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión da provincia, co fin de que por todos os 

interesados se presenten as alegacións e as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións, elevaráse a definitivo 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 

TERCEIRO.- Os acordos de aprobación definitiva, incluído os provisionais elevados 

automáticamente a tal categoría, e o texto íntegro das modificacións propostas, haberán de ser 

publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do 1 de 

xaneiro de 2017. 

Vilagarcía de Arousa, 7 de outubro de 2017. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz. 

 

Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado: 

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes do grupo municipal do PSdeG-PSOE  informan favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do PP, EU, BNG e Somos Maioría, din que se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación provisional  da 

modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo subministro de auga potable a 

domicilio e incremento dos presos das acometidas, contadores e outros. 

 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con  dezasete  votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos 

municipais do PSdeG-PSOE (8), PP (7) e BNG (2), e catro abstencións, pertencentes ós membros 

dos grupos políticos municipais de EU (3) e Somos Maioría (1) 

  

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación exposta do art. 9 da Ordenanza Fiscal Nº 

II.2 reguladora da Taxa polo Subministro de Auga Potable a Domicilio, así como dos Prezos das 

Acometidas, Contadores e Outros. 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal Nº II.2 

así como dos prezos das Acometidas, Contadores e Outros no Taboeiro de Editos do Concello, 

durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o anuncio de exposición ao público durante 



 

 

dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión da provincia, co fin de que por todos os 

interesados se presenten as alegacións e as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións, elevaráse a definitivo 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 

TERCEIRO.- Os acordos de aprobación definitiva, incluído os provisionais elevados 

automáticamente a tal categoría, e o texto íntegro das modificacións propostas, haberán de ser 

publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do 1 de 

xaneiro de 2017. 

 

 
5. APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DA TAXA DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS.:  Dáse conta do 

ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o 

día 17 de outubro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta de memoria-proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

ASUNTO: PROPOSTA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº II.5 REGULADORA DA TAXA DE 

DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS PARA O ANO 2017. 

As modificacións propostas consisten no seguinte: 

Na variación das tarifas actualmente en vigor contidas no art. 5 da Ordenanza para o ano 2017 na 

porcentaxe do -0,6% correspondente ó IPC interanual de xullo a xullo (na presente proposta de 

xullo/2015 a xullo/2016). Ás tarifas así obtidas sumaránselle as seguintes cantidades: 

1.- AMORTIZACIÓN DAS NOVAS OBRAS DE INVERSIÓN (178.973,00 €) E AUMENTO CUSTO 

DO TRATAMENTO DE FANGOS (58.233,00 €/ANO 2004 E 60.579,79 €/ANO 2005): TOTAL 

297.785,79 €: 

 - No m³ de auga tratada: 0,002592 €/m³ - Na cuota fixa mensual: 0,086729 €/ab.mes 

2.- POR AUMENTO CUSTO DO TRATAMENTO DOS FANGOS PARA O ANO 2017: 

 - No m³ de auga tratada: 0,008201 €/m³. - Na cuota fixa mensual: 0,2744712 €/ab.mes. 

En base ao exposto propónse que pola Comisión Informativa de Economía Facenda e Especial 

de Contas se dictamine favorablemente, así como a adopción, por parte do Pleno, do seguinte 

acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación exposta das tarifas do art. 5 da Ordenanza 

Fiscal   Nº II.5 reguladora da Taxa de Depuración de Augas Residuais para o 2017. 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal Nº II.5 

no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o 

anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión 

da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e as 

reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións, elevaráse a definitivo 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 

TERCEIRO.- Os acordos de aprobación definitiva, incluído os provisionais elevados 

automáticamente a tal categoría, e o texto íntegro das modificacións propostas, haberán de ser 

publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día 1 

de xaneiro do 2017. 

Vilagarcía de Arousa, 7 de outubro de 2016. 

O ALCALDE - PRESIDENTE   

Asdo. Alberto Varela Paz. 

 

Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado: 

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes do grupo municipal do PSdeG-PSOE  informan favorablemente. 



 

 

 

As/os representantes dos grupos municipais do PP, EU, BNG e Somos Maioría, din que se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación provisional da 

modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa de depuración de augas residuais. 

 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con  dezasete  votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos 

municipais do PSdeG-PSOE (8), PP (7) e BNG (2), e catro abstencións, pertencentes ós membros 

dos grupos políticos municipais de EU (3) e Somos Maioría (1) 

  

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación exposta das tarifas do art. 5 da Ordenanza 

Fiscal   Nº II.5 reguladora da Taxa de Depuración de Augas Residuais para o 2017. 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal Nº II.5 

no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o 

anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión 

da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e as 

reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións, elevaráse a definitivo 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 

TERCEIRO.- Os acordos de aprobación definitiva, incluído os provisionais elevados 

automáticamente a tal categoría, e o texto íntegro das modificacións propostas, haberán de ser 

publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día 1 

de xaneiro do 2017. 

 

 
6. APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO 

ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO.:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, 

FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 17 de outubro de 2016, do 

seguinte teor: 

 

Dáse conta da Proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA Nº II.12 REGULADORA DA  TAXA 

POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DO APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO 

LOCAL. 

A proposta consiste na adecuación da Ordenanza Fiscal á Ordenanza Reguladora da Ocupación 

de Espazos de Uso Público con Mesas e Cadeiras e o establecemento dunha bonificación do 

50% da cota a aplicar exclusivamente nos exercicios 2017 e 2018, ca finalidade de minguar o 

impacto económico que a adaptación á nova Ordenanza Reguladora da Ocupación de Espazos 

de Uso Público con Mesas e Cadeiras puidera ocasionar aos propietarios de negocios afectados. 

Informado favorablemente pola Secretaria Xeral e Tesoureira, propoño que pola Comisión 

Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas se ditamine favorablemente, así como a 

adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a proposta: 

1.- Modificar a redacción do penúltimo parágrafo do artigo 5. Epígrafe a), quedando redactado do 

seguinte xeito: 

“Para os establecementos con instalacións permanentes na vía pública, ou nos supostos nos que 

se autorice o amoreamento na vía pública segundo o artigo 24 da Ordenanza Reguladora da 



 

 

Ocupación de Espazos de Uso Público con Mesas e Cadeiras, aplicaráselles un incremento do 

25% sobre o prezo de m² de ocupación de vía pública.” 

2.- Engadir un segundo parágrafo no apartado 1 de artigo 8, coa seguinte redacción: 

“Será requisito para a concesión da licenza non ter débedas coa Facenda Municipal, o que se 

verificará polos servizos municipais correspondentes. A solicitude de utilización do espazo ou a 

súa renovación faculta á unidade municipal competente para verificar a concreta situación da 

persoa interesada ao respecto da súa condición de non debedora coa Facenda Municipal.” 

3.- Engadir un parágrafo ao apartado 4 do artigo 8 para efectuar unha remisión da 

documentación a presentar á nova Ordenanza Reguladora da Ocupación de Espazos de Uso 

Público con Mesas e Cadeiras: 

“No caso do epígrafe a) deberá axustarse ao previstos na Ordenanza Reguladora da Ocupación 

de Espazos de Uso Público con Mesas e Cadeiras.” 

4.- Modificar a redacción do artigo 8, apartado 8, epígrafe a), que quedaría redactado do seguinte 

xeito: 

“Epígrafe a) ocupación de terreos de uso público por mesas e cadeiras con finalidade lucrativa.- 

As modificacións das condicións axustaranse ao disposto no artigo 11 da Ordenanza Reguladora 

da Ocupación de Espazos de Uso Público con Mesas e Cadeiras. 

Nos supostos de cambio de titularidade nas explotacións económicas entenderase que o novo 

titular subrógase nas condicións autorizadas ao anterior, salvo que efectúe nova solicitude. Unha 

vez autorizada a ocupación nas condicións especificadas no acordo municipal, para renovar a 

autorización non será preciso presentar nova documentación se non se pretende modificar as 

condicións de instalación e non se produce concorrencia de novos sobre un mesmo espazo, 

facturándose a taxa pola tarifa vixente en cada exercicio.” 

5.- Engadir unha bonificación do 50% a aplicar exclusivamente nos exercicios 2017 e 2018, ca 

finalidade de minguar o impacto económico que a adaptación á nova Ordenanza Reguladora da 

Ocupación de Espazos de Uso Público con Mesas e Cadeiras puidera ocasionar aos propietarios 

de negocios afectados: 

“Durante os anos 2017 e 2018 aplicarase unha bonificación do 50% da cota, previa solicitude, a 

aqueles suxeitos pasivos que acrediten a realización de investimentos para axustarse ás 

esixencias de condicións estéticas previstas na Ordenanza Reguladora da Ocupación de 

Espazos de Uso Público con Mesas e Cadeiras. En ningún caso o importe da bonificación  

poderá ser superior o investimento realizado en cada exercicio natural.”  

SEGUNDO.- Expoñer ao público o acordo aprobado provisionalmente no Taboleiro de Edictos do 

Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o anuncio de exposición ao 

público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión da provincia, co fin de que 

por todos os interesados se presenten as alegacións e as reclamacións que teñan por 

conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial obxecto da proposta, elevarase a definitivo 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 

TERCEIRO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automaticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da Ordenanza, haberán de ser publicados no Boletín Oficial da 

Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día seguinte ao da súa publicación. 

Vilagarcía de Arousa, 11 de outubro de 2016 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo. Alberto Varela Paz 

 

Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado: 

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes do grupo municipal do PSdeG-PSOE  informan favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do PP, EU, BNG e Somos Maioría, din que se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 



 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación da modificación da 

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do 

dominio público local. 

 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con  once  votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do PSdeG-PSOE (8), BNG (2) e Somos Maioría (1), unha  abstención do membro pertencente ao 

grupo político municipal de EU Sr. Alves Lago, e  nove votos en contra, pertencentes ós 

membros dos grupos políticos municipais do PP (7) e EU (2), 

  

ACÓRDASE: Por maioría: 

1.- Modificar a redacción do penúltimo parágrafo do artigo 5. Epígrafe a), quedando redactado do 

seguinte xeito: 

“Para os establecementos con instalacións permanentes na vía pública, ou nos supostos nos que 

se autorice o amoreamento na vía pública segundo o artigo 24 da Ordenanza Reguladora da 

Ocupación de Espazos de Uso Público con Mesas e Cadeiras, aplicaráselles un incremento do 

25% sobre o prezo de m² de ocupación de vía pública.” 

2.- Engadir un segundo parágrafo no apartado 1 de artigo 8, coa seguinte redacción: 

“Será requisito para a concesión da licenza non ter débedas coa Facenda Municipal, o que se 

verificará polos servizos municipais correspondentes. A solicitude de utilización do espazo ou a 

súa renovación faculta á unidade municipal competente para verificar a concreta situación da 

persoa interesada ao respecto da súa condición de non debedora coa Facenda Municipal.” 

3.- Engadir un parágrafo ao apartado 4 do artigo 8 para efectuar unha remisión da 

documentación a presentar á nova Ordenanza Reguladora da Ocupación de Espazos de Uso 

Público con Mesas e Cadeiras: 

“No caso do epígrafe a) deberá axustarse ao previstos na Ordenanza Reguladora da Ocupación 

de Espazos de Uso Público con Mesas e Cadeiras.” 

4.- Modificar a redacción do artigo 8, apartado 8, epígrafe a), que quedaría redactado do seguinte 

xeito: 

“Epígrafe a) ocupación de terreos de uso público por mesas e cadeiras con finalidade lucrativa.- 

As modificacións das condicións axustaranse ao disposto no artigo 11 da Ordenanza Reguladora 

da Ocupación de Espazos de Uso Público con Mesas e Cadeiras. 

Nos supostos de cambio de titularidade nas explotacións económicas entenderase que o novo 

titular subrógase nas condicións autorizadas ao anterior, salvo que efectúe nova solicitude. Unha 

vez autorizada a ocupación nas condicións especificadas no acordo municipal, para renovar a 

autorización non será preciso presentar nova documentación se non se pretende modificar as 

condicións de instalación e non se produce concorrencia de novos sobre un mesmo espazo, 

facturándose a taxa pola tarifa vixente en cada exercicio.” 

5.- Engadir unha bonificación do 50% a aplicar exclusivamente nos exercicios 2017 e 2018, ca 

finalidade de minguar o impacto económico que a adaptación á nova Ordenanza Reguladora da 

Ocupación de Espazos de Uso Público con Mesas e Cadeiras puidera ocasionar aos propietarios 

de negocios afectados: 

“Durante os anos 2017 e 2018 aplicarase unha bonificación do 50% da cota, previa solicitude, a 

aqueles suxeitos pasivos que acrediten a realización de investimentos para axustarse ás 

esixencias de condicións estéticas previstas na Ordenanza Reguladora da Ocupación de 

Espazos de Uso Público con Mesas e Cadeiras. En ningún caso o importe da bonificación  

poderá ser superior o investimento realizado en cada exercicio natural.”  

SEGUNDO.- Expoñer ao público o acordo aprobado provisionalmente no Taboleiro de Edictos do 

Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o anuncio de exposición ao 

público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión da provincia, co fin de que 

por todos os interesados se presenten as alegacións e as reclamacións que teñan por 

conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial obxecto da proposta, elevarase a definitivo 



 

 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 

TERCEIRO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automaticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da Ordenanza, haberán de ser publicados no Boletín Oficial da 

Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día seguinte ao da súa publicación. 

 

 
7. APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO.:  Dáse conta do ditame emitido 

pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 17 de 

outubro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da Proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº II.10 REGULADORA DA 

TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO. 

Pola Sra. Concelleira de Economía e Facenda proponse a modificación da Ordenanza Fiscal Nº 

II.10,  modificación que foi informada favorablemente pola Secretaria. Polo exposto, propoño que 

por parte da Comisión Informativa de Economía Facenda e Especial de Contas se dictamine 

favorablemente, así como a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente as modificacións propostas pola Sra Concelleira da 

Ordenanza Fiscal Nº II.10. As modificacións propostas son as seguintes (en cursiva). 

Art. 6:  

c) Á cota tributaria resultante das tarifas da presente Ordenanza, aplicarase un coeficiente de 

ponderación do 100%  para os beneficiarios do RISGA (Renda de Integración Social),  PLAN 

PREPARA (Programa de recualificación profesional), RAI ( Renta Activa de Insercción) , así como 

as unidades familiares con rentas asimilables ó RISGA, e as ONG ( Organizacións non 

gubernamentais) debidamente acreditadas no Rexistro Único  de  Entidades Prestadoras de 

Servizos Sociais ( RUEPSS)  da Xunta de Galicia.  

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal obxeto 

da proposta no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 

publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de 

maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e 

as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxeto da proposta, elevaráse a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

TERCEIRO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automáticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, entrando en vigor o día 1 de xaneiro de 

2017. 

Vilagarcía de Arousa, 7 de outubro de 2016 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz. 

 

Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado: 

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes do grupo municipal do PSdeG-PSOE  informan favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do PP, EU, BNG e Somos Maioría, din que se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación da modificación da 

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de lixo. 

 



 

 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con vinte  votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do PSdeG-PSOE (8), PP(7), BNG (2), EU (2) e Somos Maioría (1), unha  abstención do membro 

pertencente ao grupo político municipal de EU Sr. Alves Lago, 

  

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente as modificacións propostas pola Sra Concelleira da 

Ordenanza Fiscal Nº II.10. As modificacións propostas son as seguintes (en cursiva). 

Art. 6:  

c) Á cota tributaria resultante das tarifas da presente Ordenanza, aplicarase un coeficiente de 

ponderación do 100%  para os beneficiarios do RISGA (Renda de Integración Social),  PLAN 

PREPARA (Programa de recualificación profesional), RAI ( Renta Activa de Insercción) , así como 

as unidades familiares con rentas asimilables ó RISGA, e as ONG ( Organizacións non 

gubernamentais) debidamente acreditadas no Rexistro Único  de  Entidades Prestadoras de 

Servizos Sociais ( RUEPSS)  da Xunta de Galicia.  

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal obxeto 

da proposta no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 

publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de 

maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e 

as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxeto da proposta, elevaráse a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

TERCEIRO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automáticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, entrando en vigor o día 1 de xaneiro de 

2017. 

 

 
8. APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DA TAXA DA REDE DE SUMIDOIROS:  Dáse conta do ditame emitido 

pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 17 de 

outubro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da Proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº II.15 REGULADORA DA 

TAXA DE SUMIDOIROS 

Pola Sra. Concelleira de Economía e Facenda proponse a modificación da Ordenanza Nº II.15, 

modificación que foi Informada favorablemente pola Secretaria. Polo exposto, propoño que, por 

parte da Comisión Informativa de Economía Facenda e Especial de Contas se dictamine 

favorablemente, así como a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente as modificacións propostas que son as seguintes (en 

cursiva): 

Art. 5:  

c) Á cota tributaria resultante das tarifas da presente Ordenanza, aplicarase un coeficiente de 

ponderación do 100%  para os beneficiarios do RISGA (Renda de Integración Social),  PLAN 

PREPARA (Programa de recualificación profesional), RAI ( Renta Activa de Insercción) , así 

como as unidades familiares con rentas asimilables ó RISGA, e as ONG ( Organizacións non 

gubernamentais) debidamente acreditadas no Rexistro Único  de  Entidades Prestadoras 

de Servizos Sociais ( RUEPSS)  da Xunta de Galicia.  

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal obxeto 

da proposta no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 



 

 

publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de 

maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e 

as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxeto da proposta, elevaráse a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

TERCEIRO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automáticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia, entrando en vigor o día 1 de xaneiro de 2017. 
Vilagarcía de Arousa, 7 de outubro de 2016 

O ALCALDE-PRESIDENTE 
Asdo/ Alberto Varela Paz 

 

Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado: 

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes do grupo municipal do PSdeG-PSOE  informan favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do PP, EU, BNG e Somos Maioría, din que se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación provisional da 

modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa da rede de sumidoiros. 

 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con vinte  votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do PSdeG-PSOE (8), PP(7), BNG (2), EU (2) e Somos Maioría (1), e unha  abstención do membro 

pertencente ao grupo político municipal de EU Sr. Alves Lago, 

  

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente as modificacións propostas que son as seguintes (en 

cursiva): 

Art. 5:  

c) Á cota tributaria resultante das tarifas da presente Ordenanza, aplicarase un coeficiente de 

ponderación do 100%  para os beneficiarios do RISGA (Renda de Integración Social),  PLAN 

PREPARA (Programa de recualificación profesional), RAI ( Renta Activa de Insercción) , así como 

as unidades familiares con rentas asimilables ó RISGA, e as ONG ( Organizacións non 

gubernamentais) debidamente acreditadas no Rexistro Único  de  Entidades Prestadoras de 

Servizos Sociais ( RUEPSS)  da Xunta de Galicia.  

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal obxeto 

da proposta no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 

publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de 

maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e 

as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxeto da proposta, elevaráse a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

TERCEIRO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automáticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia, entrando en vigor o día 1 de xaneiro de 2017. 

 

 



 

 

 
9. APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO E 

UTILIZACIÓN DO AUDITORIO E OUTRAS INSTALACIÓNS DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 

DE AROUSA.:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE 

CONTAS, en sesión celebrada o día 17 de outubro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da proposta da Alcaldía do teor seguinte: 
ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA Nº III.1 REGULADORA DO PREZO PÚBLICO 

POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS E UTILIZACIÓN DO AUDITORIO E OUTRAS INSTALACIÓN DO 

CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 

A proposta que se somete á aprobación do Pleno consiste en suprimir as tarifas que gravan os locais de 

ensaio que inclúen a Sala 1, Sala 2 e 3, e o local de gravación. O motivo da supresión das tarifas citadas 

débese a que os grupos musicais que utilizan os locais de ensaio están formados por mozos menores de 

35 anos que na súa gran maioría son estudantes universitarios, de ciclos de FP ou de Bacharelato e que 

polo tanto carecen de ingresos propios para afrontar o pago das tarifas municipais. 

Tamén xunto con esta modificación debese indicar que se consideran suprimidas no Regulamento de uso 

e funcionamento das instalación culturais municipais (BOP 14 de xuño do 2013), toda referencia aos prezos 

públicos que se cobran polo uso dos locais de ensaio. 

Informado favorablemente pola Secretaria Xeral e Tesoureira, propoño que pola Comisión Informativa de 

Economía, Facenda e Especial de Contas se ditamine favorablemente, así como a adopción, por parte do 

Pleno, do seguinte acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a seguinte proposta: 

Supresión das seguintes tarifas: 
- LOCAIS DE ENSAIO: 

      Sala 1: 

     a) Solistas ou grupos nos que o 75% ou máis dos seus membros estean empadroados no municipio de Vilagarcía 

de Arousa: 

       - Matrícula ....................................................................................................................................................... 30,55 € 

       - Cota mensual ................................................................................................................................................ 20,35 € 

    b) Solistas ou grupos nos que menos do 75% dos seus membros estean empadroados no municipio de Vilagarcía 

de Arousa: 

       - Matrícula ....................................................................................................................................................... 30,55 € 

       - Cota mensual ................................................................................................................................................ 30,55 € 

     Sala 2 e 3: 

     a) Solistas ou grupos nos que o 75% ou máis dos seus membros estean empadroados no municipio de Vilagarcía 

de Arousa: 

       - Matrícula ....................................................................................................................................................... 30,55 € 

       - Cota mensual .............................................................................................................................................. ..10,20 € 

    b) Solistas ou grupos nos que menos do 75% dos seus membros estean empadroados no municipio de Vilagarcía 

de Arousa: 

       - Matrícula ....................................................................................................................................................... 30,55 € 

       - Cota mensual ................................................................................................................................................ 20,35 € 

       (20% de bonificación para os usuarios con carné xove). 

 

- LOCAL DE GRAVACIÓN…………………….…………….….……………………. ................................. .……5,10 €/hora                

 

SEGUNDO.- Suprimir no Regulamento de uso e funcionamento das instalación culturais 

municipais (BOP 14 de xuño do 2013), toda referencia aos prezos públicos que se cobran polo 

uso dos locais de ensaio. 

TERCEIRO.- Expoñer ao público o acordo aprobado provisionalmente no Taboleiro de Edictos do 

Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o anuncio de exposición ao 

público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión da provincia, co fin de que 

por todos os interesados se presenten as alegacións e as reclamacións que teñan por 

conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial obxecto da proposta, elevarase a definitivo 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 



 

 

CUARTO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automaticamente a 

tal categoría, e o texto íntegro da Ordenanza, haberán de ser publicados no Boletín Oficial da 

Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día seguinte ao da súa publicación. 

Vilagarcía de Arousa, 11 de outubro de 2016 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo. Alberto Varela Paz 

 

Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado: 

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes do grupo municipal do  PSdeG-PSOE informan favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do PP, EU, BNG e Somos Maioría, din que se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación da modificación da 

ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola prestación do servizo e utilización do Auditorio 

e outras instalación do Concello de Vilagarcía de Arousa. 

 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con  trece  votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do PSdeG-PSOE (8), BNG (2), EU (2) e Somos Maioría (1), e oito abstencións dos membros 

pertencentes aos grupos políticos municipais do PP (7) e EU (Sr. Alves Lago) 

  

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a seguinte proposta: 

Supresión das seguintes tarifas: 
- LOCAIS DE ENSAIO: 

      Sala 1: 

     a) Solistas ou grupos nos que o 75% ou máis dos seus membros estean empadroados no municipio de Vilagarcía 

de Arousa: 

       - Matrícula ....................................................................................................................................................... 30,55 € 

       - Cota mensual ................................................................................................................................................ 20,35 € 

    b) Solistas ou grupos nos que menos do 75% dos seus membros estean empadroados no municipio de Vilagarcía 

de Arousa: 

       - Matrícula ....................................................................................................................................................... 30,55 € 

       - Cota mensual ................................................................................................................................................ 30,55 € 

     Sala 2 e 3: 

     a) Solistas ou grupos nos que o 75% ou máis dos seus membros estean empadroados no municipio de Vilagarcía 

de Arousa: 

       - Matrícula ....................................................................................................................................................... 30,55 € 

       - Cota mensual .............................................................................................................................................. ..10,20 € 

    b) Solistas ou grupos nos que menos do 75% dos seus membros estean empadroados no municipio de Vilagarcía 

de Arousa: 

       - Matrícula ....................................................................................................................................................... 30,55 € 

       - Cota mensual ................................................................................................................................................ 20,35 € 

       (20% de bonificación para os usuarios con carné xove). 

 

- LOCAL DE GRAVACIÓN…………………….…………….….……………………. ................................. .……5,10 €/hora                

 

SEGUNDO.- Suprimir no Regulamento de uso e funcionamento das instalación culturais 

municipais (BOP 14 de xuño do 2013), toda referencia aos prezos públicos que se cobran polo 

uso dos locais de ensaio. 

TERCEIRO.- Expoñer ao público o acordo aprobado provisionalmente no Taboleiro de Edictos do 

Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o anuncio de exposición ao 

público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión da provincia, co fin de que 

por todos os interesados se presenten as alegacións e as reclamacións que teñan por 

conveniente. 



 

 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial obxecto da proposta, elevarase a definitivo 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 

CUARTO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automaticamente a 

tal categoría, e o texto íntegro da Ordenanza, haberán de ser publicados no Boletín Oficial da 

Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día seguinte ao da súa publicación. 

 

 
10.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO 

MUNICIPAL DE EU, SOBRE A MODIFICACIÓN DO TIPO IMPOSITIVO DO IBI URBANO E 

RÚSTICO.:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE 

CONTAS, en sesión celebrada o día 17 de outubro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción presentada polo grupo municipal de EU coa data de 17 de febrero de 

2016, do seguinte teor: 

D. Jesús López Rodríguez e Dª. María Mosquera Leal, en nome e representación do Grupo 
Municipal de Esquerda Unida – Son no Concello de Vilagarcía, mediante a presente veñen a 
presentar a seguinte MOCIÓN para  “A modificación do tipo impositivo do IBI Urbano e Rústico” en 
base a seguinte: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

E máis que evidente que o Imposto sobre os Bens Inmobles supón o imposto que máis grava ás 

economías das familias, pola súa contía. É un imposto que soamente ten en conta o valor 

catastral das propiedades, e non a situación económica do propietario ou a súa unidade familiar, 

ca excepción mínima das familias numerosas. 

A isto debéselle engadir que no ano 2013 o valor catastral foi revisado de forma inxusta, no peor 

momento para as economías domésticas, incrementando, case que duplicando o valor catastral 

das vivendas cando o seu prezo de mercado estaba en clara decadencia. Esta medida ao noso 

entender, soamente perseguía una finalidade, incrementar de forma inxusta os ingresos dos 

concellos, concretamente o de Vilagarcía, para poder facilitar o pago da débeda deste Concello, 

froito de xestións pouco previsoras e que apostaron polo gasto público sen demasiado acerto na 

rendibilidade do mesmo. 

É dicir, ao noso entender, esgánase as maltreitas economías domésticas sen ningún tipo de 

miramento, e con clara indefensión por parte dos administrados. Como consecuencia desta 

medida municipal, estase a detraer dos petos das familias e cidadáns de Vilagarcía 1 millón de 

euros máis cada ano e incrementándose a cada ano que pasa. Por elo, xurdiu como iniciativa de 

defensa cidadá a Plataforma en Contra da Subida do IBI, que reclamaba unha rebaixa do tipo 

impositivo, que amortiguase os incrementos do valor catastral. Concretamente solicitaba que se 

establecera como tipo impositivo o 0,52% en lugar do 0,60% no ano 2013. 

Esta iniciativa foi apoiada por este Grupo Municipal de Esquerda Unida, e tamén polos Grupos do 

Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, que refrendaron a petición da plataforma, no 

día que a mesma acudiu ao Pleno Municipal a esixir que o Goberno Municipal do Partido Popular 

accedese á súa reivindicación. 

Por todo elo non podemos entender, que cando o Grupo do Partido Socialista, atópase no 

goberno, non teña presente o seu compromiso e reivindicación do pasado e non modifique a 

Ordenanza do IBI de forma acorde e coherente co que defendeu no 2013. Non resulta suficiente 

anunciar unha rebaixa progresiva ata acadar o 0,52%, pois iso producirase no ano 2019, seis 

anos máis tarde de que o PSOE reclamara ao goberno do PP esa modificación do tipo 

impositivo, que por certo era inmediata e non progresiva. 

É intención deste Grupo actuar con toda a coherencia posible, e por elo insistimos durante a 

discusión das modificacións das ordenanzas e que 0,52% fose o tipo impositivo para o IBI 

urbano, petición que non puido ser votada nin valorada polo resto de Grupos Municipais grazas a 

un “artificio” do grupo de goberno que coartou esta posibilidade e “secuestrou” a votación 

unicamente para as súas propostas obviando así as deste Grupo Municipal, que por certo neste 

aspecto era coincidente coa petición do Grupo actual de Goberno, polo menos no 2013. Con 



 

 

esta actitude do Grupo de Goberno, pouco ou nada se pode facer para este ano 2016, pero se 

queremos que se adopte o compromiso de aplicación no inmediatamente seguinte e sucesivos. 

Por outra banda,  non só non se cumpren os compromisos adquiridos, e propíciase unha baixada 

progresiva, no tocante ao tipo impositivo do IBI Rústico promoven unha subida, que para nada é 

de forma progresiva, non, aquí fano de forma inmediata elevando en máis dun 160% o tipo 

impositivo, o cal nos parece unha absoluta inxustiza, pois temos que insistir que salvando ás 

familias numerosas, este imposto non contempla medidas correctoras en función dos ingresos 

netos da unidade familiar, como debería ser. Por tanto estase a subir un imposto, que aínda que 

poida parecer pouco, a moitas familias pode parecer moitísimo. Por iso, se de verdade se 

argumenta como necesario esta subida, que non se fixo, o incremento debería aplicarse de forma 

gradual, e non de súpeto nun mesmo exercicio. 

Non vale todo ca escusa de manter o nivel de ingresos do Concello, e menos cando se demostra 

que no 2016 a previsión do Concello e incrementar en 400.000 € a recadación vía impositiva, 

grazas ao incremento dos impostos que de media suban por riba do 4% cando na realidade 

económica das familias pasan por rebaixa ou perda dos salarios, e os incrementos en función do 

IPC, para quen o teña, ronda o cero ou un valor negativo. 

PROPOSTA DE ACORDO 

Por todo o exposto propoñemos ao pleno da Corporación a aprobación das seguintes medidas: 

1.- Acordo do Pleno Municipal para que no ano 2017 e seguintes, o tipo impositivo do 

imposto sobre Ben Inmobles Urbanos sexa o 0,52% en lugar do actual 0,58. Para desta 

maneira dar cumprimento aos compromisos adquiridos no pasado ca plataforma cidadá en 

contra da subida do IBI. 

2.- Acordo do Pleno para establecer o tipo impositivo do IBI Rústico no valor existente 

antes da subida do 2016, e si fose argumentada a necesidade do incremento, consensuar 

tanto a porcentaxe como o prazo de aplicación. 

En Vilagarcía a 17 de febreiro de 2016. 

 

Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado: 

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes do grupo municipal de EU  informan favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do PP, BNG e Somos Maioría, din que se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

AS/os representantes do grupo municipal do PSdeG-PSOE  informan desfavorablemente. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase desfavorablemente a aprobación da moción presentada 

polo grupo político municipal de EU, sobre a modificación do tipo impositivo do IBI urbano e 

rústico. 

 

 

Sometida a votación polo Sr. Alcalde a Moción coa emenda presentada, da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con  dez  votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do PP (7), EU (2) e Somos Maioría (1), e once votos en contra, pertencentes ós membros dos 

grupos políticos municipais do PSdeG-PSOE (8), BNG (2) e EU (Sr. Alves Lago)  

  

ACÓRDASE: Por maioría rexeitar a aprobación da moción presentada polo grupo político 

municipal de EU, sobre a modificación do tipo impositivo do IBI urbano e rústico. 

 

 

 

E sen máis asuntos que tratar, ás 18:45 horas, levantouse a sesión da que se estende a presente 

acta e eu, Secretaria, dou fe. 

 


