
 

 

ACTA  DA  SESIÓN  PLENARIA  EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA  O  DÍA   19 DE OUTUBRO DE 2015 

 

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. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO 

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 do día 19 de outubro de 2015, 

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 

Extraordinaria convocada ó efecto.  

 A  continuación  procédese  a  trata-los 

asuntos  que  figuran  na  Orde  do  Día: 

1. Toma de posesión da Concelleira Dona 

Lucía César Veloso. 

2. Toma de coñecemento da solicitude de 

participación cidadá presentada por parte  

de asociacións ou entidades en relación 

con un punto da orde do día que lle afecte 

directamente e posterior intervención a 

través dun único representante das 

mesmas. 

3. Aprobación inicial, se procede, da 

Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto 

sobre actividades económicas. 

4. Aprobación inicial, se procede, da 

Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto 

sobre bens inmobles. 

5. Aprobación inicial, se procede, da 

Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto 

sobre incremento de valor dos terreos de 

natureza urbana. 

6. Aprobación inicial, se procede, da 

Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto 

sobre vehículos de tracción mecánica. 

 
7. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por subministro de 

auga potable. 

8. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por depuración de 

augas residuais. 

9. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por expedición de 

documentos administrativos e outros (vodas). 

10. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por licenzas de 

actividades. 

11. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por licenzas 

urbanísticas. 

12. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por recollida de 

lixo. 

13. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por utilización 

privativa ou aproveitamento especial do dominio público local. 

14. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por servizos 

especiais ou transportes. 

15. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa de sumidoiros. 

16. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora do Prezo Público da Escola 

de Música. 

 



 

 

1.- TOMA DE POSESIÓN DA CONCELLEIRA DONA LUCÍA CÉSAR VELOSO:  Pola Sra. 

Secretaria dáse conta da recepción no Concello da credencial expedida pola Xunta Electoral 

Central a favor da concelleira D. Lucía César Veloso por estar incluído na lista de candidatos, 

presentada polo Grupo do Bloque Nacionalista Galega ás eleccións Locais de 24 de maio de 

2015, en substitución e por renuncia de Dona María Villaronga Chazo.   

 

Así mesmo faise constar que presentou a correspondente declaración de causas de posible 

incompatibilidade e actividade e de bens patrimoniais. 

 

Procede que a Sra. César Veloso xure ou prometa acatamento á Constitución coa finalidade de 

tomar posesión do cargo de Concelleiro. 

 

A Comisión queda sabedora. 

 

A continuación, de conformidade co disposto no número 8 do artigo 108 da LOREX, o Sr. 

Concelleiro debe tomar posesión e para adquirir a plena condición do cargo de Concelleiro, debe 

xurar ou prometer acatamento á Constitución, segundo a fórmula seguinte: “xuro ou prometo 

pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de CONCELLEIRO/A con 

lealdade ó Rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado". 

 

Procédese a chamar á Sra. Concelleira para que realice a devandita promesa ou xuramento, 

efectuándoa segundo esta fórmula, empregando a seguinte expresión: 

 

Prometo pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as miñas obrigas como 

concelleira e comprométome a defender os intereses xerais do concello de Vilagarcía de 

Arousa e da súa cidadanía con coherencia e lealdade á nosa esencia como pobo galego e 

por imperativo legal  pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo 

de concelleira con lealdade ao rei, gardar e facer gardar a constitución como norma 

fundamental do Estado. 

 

O Sr. Alcalde  imponlle a medalla da corporación  ao novo Concelleiro e dálle a benvida no nome 

da Corporación.” 

 

 
2.- TOMA DE COÑECEMENTO DA SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ PRESENTADA 

POR PARTE DE ASOCIACIÓNS OU ENTIDADES EN RELACIÓN CON UN PUNTO DA ORDE 

DO DÍA QUE LLE AFECTE DIRECTAMENTE E POSTERIOR INTERVENCIÓN A TRAVÉS DUN 

ÚNICO REPRESENTANTE DAS MESMAS.:   

 

Dáse conta do disposto no ARTIGO 23.- do Regulamento Orgánico do Pleno: 

Cando algunha das asociacións ou entidades, ás que  se refire o artigo 72 da Lei 7/1985, de 2 de 

abril, desexen facer unha exposición ante o pleno, en relación con algún punto da orde do día 

que lle afecte directamente, deberá solicitalo á alcaldía mediante escrito presentado no rexistro 

do concello, un día antes da celebración da sesión plenaria. Coa autorización da alcaldía, e a 

través dun único representante, poderá  intervir durante o tempo que a alcaldía lle conceda, con 

anterioridade á lectura, debate e votación da proposta incluída na orde do día. 

Aqueles asuntos onde estean previstas as intervencións de asociacións ou entidades poderán ser 

tratados con carácter preferente aos restantes asuntos incluídos na orde do día da 

correspondente sesión plenaria. 

 

Non están presentadas solicitudes de participación cidadá. 

 

 
3.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO 

IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.:  Dáse conta do ditame emitido pola 



 

 

Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 16 

de outubro de 2015, do seguinte teor: 

 

Dáse conta de Proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

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

IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS (IAE). 

As modificacións propostas consisten no seguinte: 

Art. 3: INDICES DE SITUACION: modificar o índice  establecido para as rúas de 1ª a 3ª categoría, 

pasando do 1.5 ó 1,7. 

Art. 4.5 Modificación da bonificación por fomento de emprego, pasando do 25% actual ó 50%, 

co que o primeiro parágrafo do  artigo 4.5 quedará redactado do seguinte xeito:  

Os  suxeitos pasivos que tributen por cota municipal e incrementen nun 10% ou porcentaxe 

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

impositivo anterior, terán unha bonificación do 50%  na cota do imposto, unicamente para o 

exercicio para o que se solicite, e non dará dereito a novas peticións para exercicios posteriores. 

En base ao exposto proponse 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 as modificacións expostas dos arts. 3.1 e 4.5 da 

Ordenanza Fiscal   Nº I.1 reguladora do IAE. 

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

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, elevarase 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 

automaticamente 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 2016. 

Vilagarcía de Arousa, 14 de outubro de 2015. 

O ALCALDE – PRESIDENTE                                     

Asdo. Alberto Varela Paz 

 

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

 

VOTACIÓN: 

 

As/os representantes do grupo municipal do PSdG-PSOE, informan favorablemente. 

 

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 inicial da Ordenanza 

Fiscal Reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas. 

 

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

correspondentes ás Ordenanzas Fiscais e procederase a realizar a votación por separado. 

 

- Intervén a Sra. Abalo Pérez dicindo que se pretende mellorar a xestión de recursos. Vaise 

realizar a inspección de empresas eléctricas e outras e se revisarán todas as ordenanzas ao largo 

da lexislatura. 



 

 

Se rebaixa o IBI de 0,58 a 0,56, e poderá chegarse no futuro ao 0,52. Ten que haber 

contrapartida as rebaixas. Modifícase o IAE (índice de situación), subida de 1,5 a 1,7 e hai un 

incremento da bonificación por creación de emprego. 

O Concello optou por unha revisión catastral no peor momento, en rústica por unha sentenza do 

TS de 2014 tributan como rústica moitas construcións que antes tributaban por urbana e supuxo 

unha diminución no recibo, e se sobe do 0,30 ao 0,80 para pagar os veciños o que viñan 

pagando ata 2013. 

O BICES afecta a edificios e instalacións, concesionarios porto, etc., cando se subiu o IBI, os 

BICES non se modificou nin o valor catastral nin o tipo e se incrementa agora por igualdade. 

Se incorpora no IBI bonificación para familias numerosas, un recargo para a vivenda desocupada, 

e na plusvalía uns niveis decrecentes. 

 Para os vehículos de alta gama e motocicletas se sobre a tarifa do imposto.  

Auga se incrementa o IPC e depuración igual.  

Se incrementan as exencións nas certificacións do padrón de habitantes.  

En vodas se cobra o kilometraxe.  

En licenzas de actividades hai unha modificación pequena relativa ás droguerías e perfumerías 

En licenzas urbanísticas se paga pola presentación de proxectos de execución. Se introducen o 

100% das bonificacións en auga, saneamento, depuración e lixo.  

Se incorpora a Rúa Arapiles, na relación de terrazas. 

Se engaden aparatos publicitarios e se establecen bonificacións para a Escola de Música. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dando a benvida á Sra. Cesar Veloso. 

Continúa dicindo que o IAE grava ás empresa por riba de un millón  de euros. Está a favor do 

incremento e das bonificacións para emprego estable. Se debe controlar este tema e as 

empresas deben tributar. 

O IBI é unha trampa, daría o visto e prace se se vota separado a rústica da urbana, de maneira 

conxunta non. Non hai redución no IBI, se compensa a revalorización catastral e debería a 

redución ser máis. En rústica non aceptan pasar do 0,30 ao 0,80, é inaceptable, non se poden 

facer determinadas obras neses inmobles que quedan afectados. 

O incremento dos BICES está ben. 

Está de acordo coas rebaixas para as familias numerosas e tamén está de acordo co tema das 

vivendas desocupadas, pero con moito coidado debe aplicarse ese aspecto da ordenanza. 

Hai que facer un seguimento dos desafiuzamentos. 

Plusvalía: apoia a modificación. 

Vehículos: Está ben a rebaixa para os híbridos, tamén o incremento dos de alta gama, pero os 

vehículos normais deben ter algunha proposta favorable. 

Auga potable e Depuración: Non apoia o incremento. Apoian a municipalización do servizo de 

auga. Debe asumir o IPC o Concello e non a cidadanía. 

Documentos administrativos e vodas: Debe rebaixarse a compulsa para documentos por portelo 

único. Está a favor das propostas. 

Licenzas Actividades: calquera medida que se adopte é boa. Este cambio é necesario. Están a 

favor. En cambios de actividade se debe aplicar o de cambio de titularidade no importe a pagar. 

Licenzas urbanísticas: concordan e a apoian. A resolución de licenzas debe ser máis rápida  que 

na actualidade. 

Recollida de lixo: Defenden a municipalización, pero están a favor das bonificacións e debe 

aplicarse a pensións inferiores a 600 €. 

Utilización de dominio público: Están a favor. 

Servizos Especiais: Están a favor 

Sumidoiros: Están a favor 

Escola de Música: Están a favor. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que deben ser os impostos máis xustos e progresivos. 

Consideran como un primeiro paso parar o catastrazo que foi nefasto para as familias de 

Vilagarcía. Queda moito por facer. Se debe revisar a ponencia de valores. 

IBI e impostos deben ser mais xustos. Hai que incluír novas modificacións a colectivos 

vulnerables e débese aplicar criterios máis xustos.  



 

 

Queren propoñer ao goberno unha rebaixa polo agravio comparativo entre o rústico e o urbano. 

Propón pasar do 0,80 ao 0,70 en rústica. 

Votarán a favor das propostas. 

 

- Intervén o SR. López Rodríguez dicindo que hai “modificacións poucas”. Se fala de igualdade e 

repartir o esforzo pero iso non está plasmado. 

So se incrementa o IAE a un tipo de empresas pero non a todas, e non so se pode mirar a rúa. 

Non se pode chamar a este debate para este tema con tan pouca antelación, había plataformas e 

foron apoiadas pola oposición, pero agora non goberno non as apoian. No IBI se compensa o de 

urbana coa rústica e iso non se debe facer. Non estamos dacordo, había un compromiso do 0,52 

en urbana coa plataforma e agora se fala ao longo prazo. Non é tan positivo as bonificacións para 

familias numerosas e se pon non ter máis vivendas no Municipio por existir unha herdanza ou por 

outros motivos. Non se recarga aos multipropietarios de 3 ou 4 vivendas. 

Se opoñen ao tema de rústica. 

Os vehículos, están dacordo pero debería ser dende 16 cv., e non dende 20. 

Auga potable e residuais: Unha empresa privada que non cumpre o contrato non se lle debe 

incrementar o prezo. A auga está nos límites para o consumo humano e coa depuración igual. A 

empresa recoñece que non funciona a depuración tódolos días. 

Vodas: Debe ser gratuíta se non hai cerimonia. 

Ocupación dominio público: Que se suba aos caixeiros dos bancos. 

Escola de música: Hai un pequeno avance nas bonificacións pero escaso, hai que facer mais. 

Piden un bono cultural e de ocio. 

Non apoian esta reforma das taxas e impostos.  

Van presentar alegacións na exposición pública. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz felicitando primeiramente á Sra. Cesar Veloso. 

Continúa dicindo que a anterior revisión fíxose no ano 2000 co partido socialista. No ano 2010 

tiña que producirse a actualización co bipartito PSOE-BNG, e no ano 2011 se empezou coa 

revisión. Solicita o Concello no ano 2012 a revisión e entra en vigor no ano 2014 se se fixera no 

ano 2010 sería menos agresiva. Sorprende que eses 2 partidos (BNG e Somos) que defenden o 

rural formulan o incremento do IBI de rústica, falan de baixar do 0,80 ao 0,70. Sorprende a 

postura. 

A postura do PP sobre municipalizar os servizos para por estudar o custe, a estabilidade 

económica do Concello, etc. 

Volven a ver unha falta de interese, diálogo, non se fala coa oposición dende o grupo de goberno.  

Hai  incumprimento do acordo asinado co Alcalde o 24 de setembro sobre Ordenanzas. Ven 

improvisación nas propostas, baixan nunha ordenanza e soben en 6 ou 7. Votan por terra logros 

económicos de anteriores gobernos. Antes se dicía que so facía falta vontade política para baixar 

os impostos e agora se miran as contas. Os ingresos van vinculados ao orzamento. Non hai 

política fiscal, se formula un trasvase de impostos, se sobe o BICES e rústica e hai un informe 

desfavorable da Tesoureira sobre o IBI no relativo ás vivendas desocupadas. 

O PP puxo bonificacións ao 90% e agora se sobe ao 100% cun informe ambiguo da Tesoureira. 

Se debe dar a volta a esa redacción.  

Na rústica triplican o importe e entran moitos recibos que antes non se emitían. Non se traballan 

a fondo as ordenanzas fiscais. 

O programa electoral é do grupo socialista e non poñan en perigo o plan de saneamento 

municipal, e se deben rectificar as ordenanzas fiscais. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que neste caso a proposta do goberno municipal é realista, 

axustada ás necesidades, e se pide un esforzo maior aos que mais teñen. Non compensan a 

baixada de urbana coa rústica, reducen IBI, crean novas bonificacións e manteñen o equilibrio 

orzamentario. Afecta a 30.000 vivendas o IBI para contrarestar o catastrazo da anterior 

Corporación. 

Agora tratan aquí o incremento da rústica, e vai afectar en maior parte aos propietarios de 

grandes chalets, grandes fincas, etc. Está clara a motivación: corrixir unha inxustiza coa rústica. 



 

 

Compensase con subidas nos BICES, recargo a vivenda desocupada, igual que noutros 

concellos como Vigo ou Pontevedra. Increméntase o imposto de circulación a vehículos de alta 

gama. No IAE se bonifica a creación do emprego. Se exime de auga, lixo, etc. ás persoas 

perceptoras do RISGA, RAI e Plan Prepara, ou similares. 

É unha aprobación inicial, pero é un avance, nunha fiscalidade progresiva. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que o domingo pasado enviaron a documentación por 

primeira vez. En rústica se vai a opoñer, non todo son chalets, hai moita xente que non ten 

chalets. Non entenden as formas do PP. 

Van manter a mesma vontade de voto. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que este é un paso para uns impostos máis xustos. O BNG 

está pola recuperación dos servizos públicos, que están hoxe privatizados. O catastrazo foi 

aplicado en contra de toda a cidadanía. O seu traballo a prol do rural está no día a día (sector 

lácteo, etc.) 

O PP liberou á Igrexa do IBI. 

Apoian as medidas propostas polo grupo de goberno. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que a rebaixa non é tal como se lles di, e as subidas 

compensan as rebaixas (rústica, IAE, BICES). O estilo de orzamento é similar ao anterior. Se 

deben bonificar as familias (RISGA, RAI, Plan Prepara) en máis supostos que os citados. 

Nas alegacións ten que haber un debate máis profundo. Se dicía que non había tempo para facer 

os informes técnicos.  

O goberno municipal non tiña  un plan, non se conta coa opinión dos demais.  

Piden humildade para contar con todos. 

Hai que falar do plan de axuste, non falar só de grandes chalets. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz pedindo desculpas ao Sr. González Somoza polo malentendido. 

Vilagarcía non é Miami. Hai casos nos que esa suba de rústica se aplica a xente normal. 

Cando se lle acabe o rebufo da xestión do PP, dan outro bandazo. Puideron consensuar o día do 

Pleno cos grupos da oposición e o PP o fixo en plenos extraordinarios. 

As novas formas son estas. Isto é unha pantallada, e salvar os mobles do primeiro semestre. 

Trataron de cumprir o programa electoral e o IBI non se baixa, no cómputo segue igual. Se o PP 

formulara esta subida en rústica estarían aquí con 500 persoas, e hoxe a aplauden. 

O PP asume que é oposición. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que non se vai a subir por igual a todo o rural, e o Sr. Fole nunha 

reunión preguntou porque non se fixo antes o de rústica. 

Ao Sr. López Rodríguez lle di que non hai datos de beneficiarios do RAI e Prepara e non poden 

regular a través do PXOM a desigualdade de rústica. 

En Vigo, en urbana non fixeron revisión catastral dende 1989, fixeron inspeccións. 

Aceptan baixar rústica de 0,80 a 0,70, tal e como propón o grupo municipal do BNG. 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde coa modificación proposta polo grupo municipal 

do BNG 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) e nove votos en contra, pertencentes ós 

membros dos grupos políticos municipais do PP (6) e EU (3) 

  

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente as modificacións expostas dos arts. 3.1 e 4.5 da 

Ordenanza Fiscal   Nº I.1 reguladora do IAE. 

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

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, elevarase 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 

automaticamente 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 2016. 

 

 
4.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO 

IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES.:  Dáse conta do ditame emitido pola Comisión Informativa 

de Economía, Facenda e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 16 de outubro de 2015, 

do seguinte teor: 

 

Dáse conta de Proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

 

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

IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES. 

 

Pola Sra. Concelleira de Economía e Facenda proponse as seguintes  modificacións da 

Ordenanza Fiscal Nº I.2 reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI: 

 

1º) 

A)  a reducción do tipo de gravame aplicable ó Imposto sobre Bens Inmobles de Natureza 

Urbana, pasando do 0.60% actual ó 0.58%. 

B) propón a modificación do tipo de gravame de rústica, pasando do 0.30% actual ó 0.80% 

C) c) Incrementar o tipo impositivo aplicable ós BICES do 0.60% actual ata o 0.75%. 

 

2º) modificar o art. 3.1.3 que contempla as bonificacións para familias numerosas, quedando 

como sigue: 

“Terán dereito a unha bonificación do 90% da cota íntegra do imposto os suxeitos pasivos (pai, 

nai ou titor) titulares de familia numerosa, relativa á vivenda que constitúa a residencia habitual da 

familia, sempre e cando se cumpran coas seguintes condicións:  

a) Contar con ingresos netos per cápita mensuais( prorrateo anual) , no exercicio da 

solicitude, inferiores ó 80% do IPREM mensual establecido para dito exercicio. 

b) Que non dispoñan de máis bens ou propiedades urbanas que a súa residencia habitual ( 

exclúese a condición de que sexa de protección oficial). 

 

Esta bonificación concederase para cada exercicio, debendo solicitala os suxeitos pasivos antes 

do 1 de xaneiro do exercicio en que deba surtir efectos, e aportarán os seguintes documentos, 

referidos a tódolos membros da unidade familiar:  

 

Lugar donde solicitar 

a documentación  

Documentación a solicitar 

No Concello 1.- Certificado de convivencia da unidade familiar 

2.- Certificado de bens, expedido por Facenda ( punto PIC 

oficina de Rendas) 

Na AEAT 1.- Ultima declaración de IRPF dos integrantes da familia. 

2.-  Certificación negativa da AEAT, no caso de que existan 

membros que non declaran por IRPF. 

No INSS 1.- Certificado positivo/negativo da pensión ou prestación 

que se esté recibindo ( de tódolos membros da unidade  



 

 

familiar) 

2.- Vida laboral  de tódolos membros da unidade  familiar. 

No INEM Certificado de prestacións ( positivo/negativo) (de todos los 

membros da unidade  familiar). 

 

Outra documentación a aportar: 

 

- DNI de tódolos los membros da unidade familiar 

- Ingresos actuais: últimas nóminas de tódalas persoas que traballen 

- Título de familia numerosa vixente a 1 de xaneiro do exercicio en que deba de surtir 

efectos a bonificación 

 

3º) a inclusión do apartado 3.1.7 dentro do art. 3 ( Bonificacións), quedando como sigue: “3.1.7. 

No caso de que o solicitante tivese dereito á aplicación simultánea de mais dunha das 

bonificacións previstas neste artigo, aplicarase só a de maior cuantía. 

Se o solicitante xa fose anteriormente beneficiario dalgunha das bonificacións previstas, ou a 

estivese disfrutando no momento actual, ésta será a que prevalezca sobre as solicitudes 

posteriores, ainda que a nova solicitude supuxese unha porcentaxe de bonificación de maior 

cuantía.” 

 

4º) a inclusión do artigo 5, que regulará un recargo sobre os inmobles desocupados, do seguinte 

xeito: 

 Artigo 5: “Aos inmobles de uso residencial que se atopen desocupados con carácter 

permanente, aplicaráselles un recargo do 25% da cota líquida do imposto. 

Entenderanse como inmobles desocupados aqueles que, á data do devengo do imposto, se 

atopen, entre outros, nalgún dos seguintes supostos: 

a) Aqueles que, contando co servizo de subministro de auga, non estean dados de alta no 

mesmo. 

b) Os inmobles destinados a vivenda que, non contando con servizo de abastecemento, 

estean manifestamente desocupados. En todo caso, entenderase que están ocupadas aquelas 

vivendas nas que figure empadroada algunha persoa. 

c) Aqueles nos que se poña de manifesto que están desocupados por declaración do 

suxeito pasivo. 

O Concello elaborará un censo de vivendas desocupadas a efectos de aplicar este recargo. Os 

suxeitos pasivos presentarán declaración de alta no dito censo no prazo dun mes a contar dende 

a data na que a vivenda quede desocupada. O Concello poderá incluír de oficio no censo as 

vivendas que reúnan as condicións sinaladas no presente artigo, previa instrucción do oportuno 

expediente. O Concello elaborará un padrón anual dos inmobles que reúnan as devanditas 

circunstancias, padrón que será exposto ó público conxuntamente co padrón anual do imposto. 

 

Informado pola 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 as modificacións propostas, introducindo un único cambio 

no tipo de gravame de rústica, pasando do 0,30 actual ata o 0,70,  

 

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, 14 de outubro de 2015. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz. 

 

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

 

VOTACIÓN: 

 

As/os representantes do grupo municipal do PSdG-PSOE, informan favorablemente. 

 

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 inicial da Ordenanza 

Fiscal Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles. 

 

 

Sometido a votación o asunto coa emenda presentada polo grupo municipal do BNG da o 

seguinte resultado: 

  

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

do PSdG-PSOE (8) e BNG (2),unha abstención do membro pertencente ao grupo político 

municipal de Somos Maioría, e nove votos en contra, pertencentes ós membros dos grupos 

políticos municipais do PP (6) e EU (3),  

 

ACÓRDASE: Por maioría, 

PRIMEIRO: aprobar provisionalmente as modificacións propostas,  

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. 

 

 
5.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO 

IMPOSTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA.:  Dáse 

conta do ditame emitido pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas, 

en sesión celebrada o día 16 de outubro de 2015, do seguinte teor: 

 

Dáse conta de Proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DO 

IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA  



 

 

A variación proposta consiste en: 

Modificar o apartados c) e d) do artigo 7.3, reducindo as porcentaxes que se están a aplicar ata 

agora, pasando do 2,66% ó 2,53% e do 2.78% ó 2,52%, quedando a redacción destes 

apartados do seguinte xeito:  

ARTIGO 7.3: A porcentaxe anteriormente citada será o que resulte de multiplica-lo número de 

anos expresado no apartado 2 do presente artigo pola correspondente porcentaxe anual, 

segundo o seguinte detalle: 

 Para os incrementos de valor xerados nun período de tempo comprendido: 

a) Entre 1 e 5 anos ………………………   2.78% 

b) Ata 10 anos …………………………..    2.54% 

c) Ata 15 anos …………………………..    2.53% 

d) Ata 20 anos …………………………..    2.52%  

Informado favorablemente polas Sras. Secretaria 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 modificación 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. 

Vilagarcía de Arousa, 14 de outubro de 2015. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz. 

 

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

 

VOTACIÓN: 

 

As/os representantes do grupo municipal do PSdG-PSOE, informan favorablemente. 

 

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 inicial da Ordenanza 

Fiscal Reguladora do Imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana. 

 

 

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) e nove votos en contra, pertencentes ós 

membros dos grupos políticos municipais do PP (6) e EU (3) 

  

ACÓRDASE: Por maioría, 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación 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. 

 

 
6.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO 

IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.:  Dáse conta do ditame emitido 

pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas, en sesión celebrada o 

día 16 de outubro de 2015, do seguinte teor: 

 

Dáse conta de Proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

SUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL  Nº I.5 Reguladora do 

IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

As variacións propostas, que afectan á Ordenanza Fiscal Nº I.5  Reguladora do Imposto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica, consisten en: 

1º) modificar o primeiro parágrafo do artigo 2 ( BONIFICACIÓNS), que  quedaría como segue: 

“Aplicarase unha bonificación do 50% ás tarifas recollidas no artigo 5 durante o ano da súa 

primeira matriculación e ous dous anos naturais posteriores á data da súa primeira 

matriculación, en turismos, furgóns, furgonetas, vehículos mixtos adaptables, autobuses e 

autocares, sempre que cumpran as condicións e requisitos seguintes: 

- Que se trate de vehículos híbridos ( motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel, eléctrico-

gas) que estean homologados de fábrica, incorporando dispositivo catalizador. “ 

2º)  a modificación das tarifas que afectan ós turismos de  20 cabalos fiscais en adiante,  e 

motocicletas de mais de 1000 cc, ós que lle será de aplicación o coeficiente 2, manténdose o 

coeficiente do 1.54 para o resto dos vehículos.  

Informado favorablemente pola Secretaria Xeral e a Tesoureira Municipal, 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 as modificacións propostas da Ordenanza Fiscal  Nº I.5..  

SEGUNDO.- Expoñer ó público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza obxecto da 

proposta no Taboleiro de Edictos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 

publicar o anuncio de exposición ó 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 convinte. 

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

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións na Ordenanza 

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 1 de 

xaneiro de 2016. 

Vilagarcía de Arousa, 14  de outubro de 2015. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo. Alberto Varela Paz. 

 



 

 

- A Sra. Abalo Pérez indica que se incluirá unha bonificación ou exención para os vehículos 

pertencentes a entidades sen ánimo de lucro. 

 

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

 

VOTACIÓN: 

 

As/os representantes do grupo municipal do PSdG-PSOE, informan favorablemente. 

 

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 inicial da Ordenanza 

Fiscal Reguladora do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica. 

 

 

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) e nove votos en contra, pertencentes ós 

membros dos grupos políticos municipais do PP (6) e EU (3) 

  

ACÓRDASE: Por maioría, 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente as modificacións propostas da Ordenanza Fiscal  Nº I.5..  

SEGUNDO.- Expoñer ó público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza obxecto da 

proposta no Taboleiro de Edictos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 

publicar o anuncio de exposición ó 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 convinte. 

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

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións na Ordenanza 

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 1 de 

xaneiro de 2016. 

 

 
7.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA 

POR SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE.:  Dáse conta do ditame emitido pola Comisión 

Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 16 de 

outubro de 2015, do seguinte teor: 

 

Dáse conta de Proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

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 2016. 

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 2016, conforme ó cadro de incrementos presentado no 

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

correspondente ao IPC interanual do 0,1% de xullo a xullo (na presente proposta de xullo/2014 a 

xullo/2015)   con efectos para o 2016. 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 2016, conforme a actualización dos prezos 

na porcentaxe correspondente o IPC interanual do 0´1% de xullo a xullo (na presente proposta de 

xullo/2014 a xullo/2015), tamén con efectos para o 2016. 

Informado favorablemente polas Sras. Secretaria 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 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 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, elevarase 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 

automaticamente 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 2016. 

Vilagarcía de Arousa, 15 de setembro de 2015. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz.  

 

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

 

VOTACIÓN: 

 

As/os representantes do grupo municipal do PSdG-PSOE, informan favorablemente. 

 

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 inicial da Ordenanza 

Fiscal Reguladora da Taxa por subministro de auga potable. 

 

 

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 PSdG-PSOE (8) e BNG (2), seis abstencións dos membros pertencentes ao grupo político 

municipal do PP (6), e catro votos en contra, 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 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, elevarase 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 

automaticamente 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 2016. 

 

 
8.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA 

POR DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS.:  Dáse conta do ditame emitido pola Comisión 

Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 16 de 

outubro de 2015, do seguinte teor: 

 

Dáse conta de 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 2016. 

 

As modificacións propostas consisten no seguinte: 

Na variación das tarifas actualmente en vigor contidas no art. 5 da Ordenanza para o ano 2016 na 

porcentaxe do 0,1% correspondente ó IPC interanual de xullo a xullo (na presente proposta de 

xullo/2014 a xullo/2015). 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 2016: 

 - No m³ de auga tratada: 0,008243 €/m³. - Na cuota fixa mensual: 0,275852 €/ab.mes. 

En base ao exposto propónse 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 modificación exposta das tarifas do art. 5 da Ordenanza 

Fiscal   Nº II.5 reguladora da Taxa de Depuración de Augas Residuais para o 2016. 

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

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, elevarase 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 

automaticamente 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 2016. 

Vilagarcía de Arousa, 15 de setembro de 2015. 

O ALCALDE – PRESIDENTE 

Asdo. Alberto Varela Paz. 

 

 



 

 

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

 

VOTACIÓN: 

 

As/os representantes do grupo municipal do PSdG-PSOE, informan favorablemente. 

 

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 inicial da Ordenanza 

Fiscal Reguladora da Taxa por depuración de augas residuais. 

 

 

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 PSdG-PSOE (8) e BNG (2), seis abstencións dos membros pertencentes ao grupo político 

municipal do PP (6), e catro votos en contra, 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 2016. 

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

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, elevarase 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 

automaticamente 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 2016. 

 

 
9.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA 

POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS (VODAS).:  Dáse conta 

do ditame emitido pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas, en 

sesión celebrada o día 16 de outubro de 2015, do seguinte teor: 

 

Dáse conta de Proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº II.6 REGULADORA DA 

TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS SERVICIOS 

MUNICIPAIS. 

Pola Sra. Concelleira de Economía e Facenda proponse  facer as  seguintes modificacións: 

dentro da citada Ordenanza: :  

 

 

a) Modificar o Artigo 5 ( Beneficios fiscais) no seu apartado 4º; quedando como segue: 

 

4ª. Solicitudes de certificado de empadroamento/convivencia/relación de bens) para a)  a 

obtención de Tarxeta sanitaria para pesoas en risco de exclusión social, b) Bonificación a 

pensionistas en subministro de servizos ( fenosa, telefónica….), c) Prestacións por desemprego 



 

 

(INEM), d) Comedor social , e)Axudas sociais ( libros, comedores escolares,becas de estudos, 

prestacións por fillos derivados da Seguridade Social, etc), f) Trámites de xustiza gratuita. g) 

Axudas propias de entidades de iniciativa  social. 

 

b) No seu artigo 7º, establécese unha taxa de 78.05€ polos servizos para a celebración de 

matrimonios civís.  Constatado que cada vez en maior medida o persoal que presta estes 

servicios ten que trasladarse fora da Casa Consistorial, considérase conveniente e necesario 

engadir  un segundo apartado dentro deste feito impoñible, quedando como sigue:  

 

                                       Celebración de matrimonios civís 

 

     € 

Polos servizos de cerimonial para a celebración de matrimonios civís 78.05 

Polos servizos prestados a mais de 7 km da Casa Consistorial, por 

cada km  

0.19€ 

 

Dita modificación que foi Informada favorablemente polas Sras. Secretaria e Tesoureira.. Polo 

exposto, propoño que, por parte da 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 modificación exposta. 

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

automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro das ordenanzas ou das súas modificacións, 

haberán de ser publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a 

partir do 1 de xaneiro de 2016 

Vilagarcía de Arousa, 14 de outubro de 2015. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz  

 

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

 

VOTACIÓN: 

 

As/os representantes do grupo municipal do PSdG-PSOE, informan favorablemente. 

 

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 inicial da Ordenanza 

Fiscal Reguladora da Taxa por expedición de documentos administrativos e outros (vodas). 

 

 

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 PSdG-PSOE (8), PP (6), BNG (2) e Somos Maioría (1) e  tres votos en contra, 

pertencentes ós membros do grupo político municipal de EU (3)  

  

ACÓRDASE: Por maioría, 

PRIMEIRO:  Aprobar provisionalmente a modificación exposta. 

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

automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro das ordenanzas ou das súas modificacións, 

haberán de ser publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a 

partir do 1 de xaneiro de 2016 

 

 
10.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA 

TAXA POR LICENZAS DE ACTIVIDADES.:  Dáse conta do ditame emitido pola Comisión 

Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 16 de 

outubro de 2015, do seguinte teor: 

 

Dáse conta de Proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº  Nº II.7 REGULADORA 

DAS TAXAS POR LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS E POLA INTERVENCIÓN 

MUNICIPAL NAS COMUNICACIÓNS PREVIAS E DECLARACIÓNS RESPONSABLES.    

Pola Sra. Concelleira de Economía e Facenda proponse  a modificación do art. 5 así como do 

Anexo I.  

Estas modificacións foron informadas favorablemente pola Secretaria. Polo exposto, propoño 

que, por parte da 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 as seguintes modificacións:   

1º) ARTIGO 5: suprimir o último parágrafo de dito artigo, no que se establece o carácter 

orientativo da clasificación das actividades en Tipo A ou Tipo B, quedando a redacción de dito 

artigo do seguinte xeito: 

“CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

ARTIGO 5: A consideración a efectos de aplicación desta Ordenanza como ACTIVIDADE DE 

TIPO “A” ou tipo “B” determinarase en función da relación que se acompaña nos ANEXOS I 

e II desta Ordenanza” 

2º) modificar o ANEXO I de xeito que o epígrafe 6523 ( COM. MIUDO PTOS. PERFUMERÍA E 

COSMÉTICA” pase da clasificación TIPO A á TIPO B.  

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. 

Vilagarcía de Arousa, 14 de outubro de 2015. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz 

 

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

 

VOTACIÓN: 

 

As/os representantes do grupo municipal do PSdG-PSOE, informan favorablemente. 

 

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 inicial da Ordenanza 

Fiscal Reguladora da Taxa por licenzas de actividades. 

 

 

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 PSdG-PSOE (8), BNG (2) e Somos Maioría (1), seis  abstencións dos membros pertencentes 

ao grupo político municipal do PP (6), e tres votos en contra, pertencentes ós membros do grupo  

político municipal de EU (3) 

  

ACÓRDASE: Por maioría 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente as seguintes modificacións:   

1º) ARTIGO 5: suprimir o último parágrafo de dito artigo, no que se establece o carácter 

orientativo da clasificación das actividades en Tipo A ou Tipo B, quedando a redacción de dito 

artigo do seguinte xeito: 

“CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

ARTIGO 5: A consideración a efectos de aplicación desta Ordenanza como ACTIVIDADE DE 

TIPO “A” ou tipo “B” determinarase en función da relación que se acompaña nos ANEXOS I 

e II desta Ordenanza” 

2º) modificar o ANEXO I de xeito que o epígrafe 6523 ( COM. MIUDO PTOS. PERFUMERÍA E 

COSMÉTICA” pase da clasificación TIPO A á TIPO B.  

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. 

 

 
11.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA 

TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS.:  Dáse conta do ditame emitido pola Comisión 



 

 

Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 16 de 

outubro de 2015, do seguinte teor: 

 

Dáse conta de Proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº II.9 REGULADORA DA 

TAXA POR LICENZAS URBANISTICAS. 

A modificación proposta que afecta ó artigo 6 da  Ordenanza Fiscal nº II.9 Reguladora da Taxa 

por Licenzas Urbanísticas consiste  en:  

a) Engadir o apartado 1.3 que quedaría como segue: 

“No momento da presentación dun proxecto básico de obra maior, se procederá á 

liquidación da Taxa de Licencia Urbanística. Se posteriormente fose presentado un novo 

proxecto básico ou de execución, esto dará lugar ó  devengo dunha cuota fixa de 185€, que 

será compatible coa liquidación complementaria da Taxa no caso de que houbera 

diferencia á  alza no novo presuposto presentado.” 

b) Modificar o contido do apartado 11 “SOLICITUDES RELATIVAS A LICENZAS DE 

PARCELACIÓNS URBANÍSTICAS”, quedando como segue: 

“11.1. A Taxa da parcelación consistirá no 1% do valor catastral da superficie afectada, cun 

valor mínimo de 15 €/m.” 

c) Modificar o contido do apartado 12.11, quedando como segue: 

d) “12.11: As declaracións de fora de ordeación das edificacións devengarán unha Taxa 

do 1% do Presuposto de execución material.” 

Informado favorablemente pola Sra. 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 modificación proposta da Ordenanza Fiscal nº II.9  

Reguladora da Taxa por Licenzas Urbanísticas. 

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 1 de 

xaneiro de 2016. 

Vilagarcía de Arousa, 14 de outubro de 2015. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz. 

 

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

 

VOTACIÓN: 

 

As/os representantes do grupo municipal do PSdG-PSOE, informan favorablemente. 

 

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 inicial da Ordenanza 

Fiscal Reguladora da Taxa por licenzas urbanísticas. 

 

 



 

 

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) e nove votos en contra, pertencentes ós 

membros dos grupos políticos municipais do PP (6) e EU (3) 

  

ACÓRDASE: Por maioría, 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación proposta da Ordenanza Fiscal nº II.9  

Reguladora da Taxa por Licenzas Urbanísticas. 

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 1 de 

xaneiro de 2016. 

 

 
12.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA 

TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO.:  Dáse conta do ditame emitido pola Comisión Informativa de 

Economía, Facenda e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 16 de outubro de 2015, do 

seguinte teor: 

 

Dáse conta de 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 ditamine 

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

PRIMEIRO: modificar o artigo 6 da Ordenanza II.10 do seguinte xeito: 

1º)  incrementar o coeficiente de ponderación ata o 100% para os beneficiarios do RISGA e do 

PLAN PREPARA, quedando a redacción como segue: 

“ Artigo 6.c):  Á cota tributaria resultante das tarifas da presente Ordenanza, aplicarase un 

coeficiente do 100% para os beneficarios do RISGA(Renda de Integración social) ou PLAN 

PREPARA ( Programa de recualificación profesional). 

2º) engadir os seguintes parágrafos ao final do artigo 6, que quedará redactado do seguinte xeito:  

As reducións das letras a), b), c) e d) Terán carácter rogado debendo achegar á solicitude a 

documentación que sexa requirida polos servizos sociais do Concello, e surtirá efectos a partir do 

período de facturación seguinte a aquel no que se solicite. As reducións concedidas terán unha 

duración máxima de dous anos. O beneficiario deberá solicitar a renovación dentro dos seis 

meses anteriores ao semestre no que caduque a citada bonificación. En caso contrario 

entenderase que renuncia a ela. 

Os beneficiarios terán a obriga de comunicar á Administración Municipal calquera 

modificación nos datos relativos á redución outorgada.  

Para aqueles contribuíntes que soliciten a bonificación pero teñan débedas pendentes coa 

Facenda Local, será condición indispensable para poder tramitar a súa solicitude que o 

interesado firme un compromiso de pago da débeda.  



 

 

Si transcorrido un ano dende a firma do compromiso de pago non se efectuaran ingresos 

destinados a cubrila, a bonificación será anulada, facturándose, no seu caso, as diferenzas 

de importes polos beneficios fiscais que xa foran aplicados.” 

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 acordos 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 1 de 

xaneiro de 2016 

Vilagarcía de Arousa, 14 de outubro de 2015. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz  

 

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

 

VOTACIÓN: 

 

As/os representantes do grupo municipal do PSdG-PSOE, informan favorablemente. 

 

Os representantes dos grupos municipais do PP, BNG e Somos Maioría, din que se manifestarán 

no pleno e polo tanto abstense. 

 Os representantes do grupo municipal de EU informan desfavorablemente. 

 

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

Fiscal Reguladora da Taxa por recollida de lixo. 

 

 

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 PSdG-PSOE (8), BNG (2) e Somos Maioría (1), seis  abstencións dos membros pertencentes 

ao grupo político municipal do PP (6), e tres votos en contra, pertencentes ós membros do grupo 

político municipal de EU (3). 

  

ACÓRDASE: Por maioría 

PRIMEIRO: modificar o artigo 6 da Ordenanza II.10 do seguinte xeito: 

1º)  incrementar o coeficiente de ponderación ata o 100% para os beneficiarios do RISGA e do 

PLAN PREPARA, quedando a redacción como segue: 

“ Artigo 6.c):  Á cota tributaria resultante das tarifas da presente Ordenanza, aplicarase un 

coeficiente do 100% para os beneficarios do RISGA(Renda de Integración social) ou PLAN 

PREPARA ( Programa de recualificación profesional). 

2º) engadir os seguintes parágrafos ao final do artigo 6, que quedará redactado do seguinte xeito:  

As reducións das letras a), b), c) e d) Terán carácter rogado debendo achegar á solicitude a 

documentación que sexa requirida polos servizos sociais do Concello, e surtirá efectos a partir do 

período de facturación seguinte a aquel no que se solicite. As reducións concedidas terán unha 

duración máxima de dous anos. O beneficiario deberá solicitar a renovación dentro dos seis 

meses anteriores ao semestre no que caduque a citada bonificación. En caso contrario 

entenderase que renuncia a ela. 



 

 

Os beneficiarios terán a obriga de comunicar á Administración Municipal calquera 

modificación nos datos relativos á redución outorgada.  

Para aqueles contribuíntes que soliciten a bonificación pero teñan débedas pendentes coa 

Facenda Local, será condición indispensable para poder tramitar a súa solicitude que o 

interesado firme un compromiso de pago da débeda.  

Si transcorrido un ano dende a firma do compromiso de pago non se efectuaran ingresos 

destinados a cubrila, a bonificación será anulada, facturándose, no seu caso, as diferenzas 

de importes polos beneficios fiscais que xa foran aplicados.” 

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 acordos 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 1 de 

xaneiro de 2016. 

 

 
13.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA 

TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO 

PÚBLICO LOCAL.:  Dáse conta do ditame emitido pola Comisión Informativa de Economía, 

Facenda e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 16 de outubro de 2015, do seguinte 

teor: 

 

Dáse conta de Proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

 

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

TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU  APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO 

LOCAL 

A modificación proposta consiste en:  

1º) Engadir  no artigo 5 Epígrafe a) , no que se regula a ocupación de terreos de uso público con 

mesas e cadeiras con finalidade lucrativa, una nova rúa non prevista na redacción inicial, así 

como o precio por metro cadrado: 

                                              “ Rúa Arapiles:    8.45 € m/2” 

2º) modificar o texto “ou recintos, sen gardar neles vehículos” contido no artigo 5, Epígrafe 

e).1.e) para o artigo 5.Epígrafe e).1.a), dado que ao tratarse de entradas privadas a vivendas se 

adecúa máis a taxa aplicable a garaxes que a aplicable a locais comerciais, quedando do 

seguinte xeito:  

a) Garaxes que no teñan carácter de garaxe público, ou recintos, sen gardarse neles 

vehículos: 

e)  cada paso que sirva de acceso a locais comerciais, ó ano:  

3º) Modificar o artigo 5 Epígrafe g) , no apartado OUTROS APROVEITAMENTOS DO DOMINIO 

PÚBLICO LOCAL, no que se engade o uso da vía pública con aparatos publicitarios,  quedando 

como segue: 

 €/ano 

Aparatos expendedores de venda automática con acceso dende a vía 

pública ou instalados en solo de dominio público e aparatos 

publicitarios e similares.  

124.85 

Caixeiros automáticos adosados a edificios nos que a súa utilización 

implique un aproveitamento especial do dominio público local 

624.25 



 

 

 

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

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

adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a citada proposta. 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o acordo aprobado provisionalmente 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 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 o da súa publicación. 

Vilagarcía de Arousa, 14 de outubro de 2015. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz 

 

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

 

VOTACIÓN: 

 

As/os representantes do grupo municipal do PSdG-PSOE, informan favorablemente. 

 

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 inicial 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) e nove votos en contra, pertencentes ós 

membros dos grupos políticos municipais do PP (6) e EU (3) 

  

ACÓRDASE: Por maioría 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a citada proposta. 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o acordo aprobado provisionalmente 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 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 o da súa publicación. 

 



 

 

 
14.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA 

TAXA POR SERVIZOS ESPECIAIS OU TRANSPORTES.:  Dáse conta do ditame emitido pola 

Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 16 

de outubro de 2015, do seguinte teor: 

 

Dáse conta de Proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº II.4 REGULADORA DA 

TAXA POR SERVIZOS ESPECIAIS OU TRANSPORTES  

A modificación proposta consiste  en introducir un novo parágrafo dentro do artigo 5.4, co 

seguinte contido:  

“ Cando sexan varios os beneficiarios ou provocadores da prestación do servizo, 

prorratearase entre todos eles a partes iguais”. 

Vistos os informes emitidos polas Sras.Secretaria 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 modificación proposta da Ordenanza Fiscal Nº II.4. 

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

obxecto da proposta 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 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. 

Vilagarcía de Arousa, 14 de outubro de 2015. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo. Alberto Varela Paz. 

 

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

 

VOTACIÓN: 

 

As/os representantes do grupo municipal do PSdG-PSOE, informan favorablemente. 

 

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 inicial da Ordenanza 

Fiscal Reguladora da Taxa por servizos especiais ou transportes. 

 

 

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 PSdG-PSOE (8), BNG (2) e Somos Maioría (1), seis  abstencións dos membros pertencentes 

ao grupo político municipal do PP (6), e tres votos en contra, pertencentes ós membros do grupo 

político municipal de EU (3). 

  

ACÓRDASE: Por maioría 



 

 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación proposta da Ordenanza Fiscal Nº II.4. 

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

obxecto da proposta 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 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. 

 

 
15.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA 

TAXA DE SUMIDOIROS.:  Dáse conta do ditame emitido pola Comisión Informativa de 

Economía, Facenda e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 16 de outubro de 2015, do 

seguinte teor: 

 

Dáse conta de 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 polas Sras. Secretaria e Tesoureira. Polo exposto, 

propoño que, por parte da Comisión Informativa de Economía Facenda e Especial de Contas se 

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

PRIMEIRO: incluir as seguintes modificacións no artigo 5 : 

1º) incrementar a bonificación do 90% ó 100% para os beneficiarios do RISGA e do PLAN 

PREPARA, quedando a redacción como segue: 

“ Artigo 5.c):  Á cota tributaria resultante das tarifas da presente Ordenanza, aplicarase un 

coeficiente do 100% para os beneficiarios do RISGA (Renda de Integración social) ou PLAN 

PREPARA ( Programa de recualificación profesional). 

2º) engadir os seguintes parágrafos ao final do artigo 5.5, que quedará redactado do seguinte 

xeito: 

“As reducións das letras a), b), c) e d) Terán carácter rogado debendo achegar á solicitude a 

documentación que sexa requirida polos servizos sociais do Concello, e surtirá efectos a partir do 

período de facturación seguinte a aquel no que se solicite. . As reducións concedidas terán 

unha duración máxima de dous anos. O beneficiario deberá tramitar  a renovación dentro 

dos seis meses anteriores a que caduque, podendo facelo simultáneamente á solicitude de 

renovación na Taxa de Recollida de Lixo. En caso contrario entenderase que renuncia a ela. 

Os beneficiarios terán a obriga de comunicar á Administración Municipal calquera 

modificación nos datos relativos á redución outorgada.  

Para aqueles contribuíntes que soliciten a bonificación pero teñan débedas pendentes coa 

Facenda Local, será condición indispensable para poder tramitar a súa solicitude que o 

interesado firme un compromiso de pago da débeda.  

Si transcorrido un ano dende a firma do compromiso de pago non se efectuaran ingresos 

destinados a cubrila, a bonificación será anulada, facturándose, no seu caso, as diferenzas 

de importes polos beneficios fiscais que xa foran aplicados.” 

SEGUNDO: Expoñer ó 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 ó 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 acordos 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 1 de 

xaneiro de 2016 

Vilagarcía de Arousa, 14 de outubro de 2015 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz 

 

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

 

VOTACIÓN: 

 

As/os representantes do grupo municipal do PSdG-PSOE, informan favorablemente. 

 

Os representantes dos grupos municipais do PP, BNG e Somos Maioría, din que se manifestarán 

no pleno e polo tanto abstense. 

 Os representantes do grupo municipal de EU informan desfavorablemente. 

 

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

Fiscal Reguladora da Taxa de sumidoiros. 

 

 

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) e nove votos en contra, pertencentes ós 

membros dos grupos políticos municipais do PP (6) e EU (3) 

  

ACÓRDASE: Por maioría, 

PRIMEIRO: incluir as seguintes modificacións no artigo 5 : 

1º) incrementar a bonificación do 90% ó 100% para os beneficiarios do RISGA e do PLAN 

PREPARA, quedando a redacción como segue: 

“ Artigo 5.c):  Á cota tributaria resultante das tarifas da presente Ordenanza, aplicarase un 

coeficiente do 100% para os beneficiarios do RISGA (Renda de Integración social) ou PLAN 

PREPARA ( Programa de recualificación profesional). 

2º) engadir os seguintes parágrafos ao final do artigo 5.5, que quedará redactado do seguinte 

xeito: 

“As reducións das letras a), b), c) e d) Terán carácter rogado debendo achegar á solicitude a 

documentación que sexa requirida polos servizos sociais do Concello, e surtirá efectos a partir do 

período de facturación seguinte a aquel no que se solicite. . As reducións concedidas terán 

unha duración máxima de dous anos. O beneficiario deberá tramitar  a renovación dentro 

dos seis meses anteriores a que caduque, podendo facelo simultáneamente á solicitude de 

renovación na Taxa de Recollida de Lixo. En caso contrario entenderase que renuncia a ela. 

Os beneficiarios terán a obriga de comunicar á Administración Municipal calquera 

modificación nos datos relativos á redución outorgada.  

Para aqueles contribuíntes que soliciten a bonificación pero teñan débedas pendentes coa 

Facenda Local, será condición indispensable para poder tramitar a súa solicitude que o 

interesado firme un compromiso de pago da débeda.  



 

 

Si transcorrido un ano dende a firma do compromiso de pago non se efectuaran ingresos 

destinados a cubrila, a bonificación será anulada, facturándose, no seu caso, as diferenzas 

de importes polos beneficios fiscais que xa foran aplicados.” 

SEGUNDO: Expoñer ó 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 ó 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 acordos 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 1 de 

xaneiro de 2016. 

 

 
16.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO 

PREZO PÚBLICO DA ESCOLA DE MÚSICA.:  Dáse conta do ditame emitido pola Comisión 

Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 16 de 

outubro de 2015, do seguinte teor: 

 

Dáse conta de Proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA Nº III.4 REGULADORA DO PREZO 

PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS E POR IMPARTICIÓN DE ENSINANZAS NA 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. 

A modificación proposta,  que afecta á Ordenanza Nº III.4 Reguladora do Prezo Público pola 

Utilización da Escola Municipal de Música,  consiste en engadir un punto 5.3 no que se 

contempla unha bonificación do 50% nas cotas en base a factores económicos, quedando como 

segue:   

ARTIGO 5.3: Aplicarase unha bonificación do 50% na presente Taxa, en base á capacidade 

económica do suxeito pasivo, de conformidade co establecido no artigo 44 do RDL 2/2004, 

no suposto en que se cumpran os seguintes requisitos:   

- Cando os ingresos totais anuais, rateados por meses, non superen o SMI, e non se 

dispoña de máis propiedades que a vivenda onde residan.  

- Para as unidades familiares de convivencia nas que os ingresos mensuais rateados 

superen a referencia do SMI, aplicarase o coeficiente exposto cando o importe dos 

devanditos ingresos, na parte que exceda do SMI, dividida entre o número de membros 

(excluído o perceptor), non supere os 60,00 €, conforme á seguinte fórmula:   

                        Importe ingresos mensuais rateados – SMI = exceso   

                    Exceso / Nº de membros (excluído o perceptor)  <  60 euros   

  A bonificación exposta terá carácter rogado, debendo efectuarse en instancia a parte. 

Para tramitar a bonificación, o interesado deberá achegar a documentación que sexa 

requirida polos Servizos Técnicos Municipais e sen prexuízo do depósito previo da taxa.   

 No caso de que a bonificación sexa concedida con posterioridade a que se efectuara o 

pago dalgún ou todos os recibos correspondentes ó curso que se esté a realizar, haberá de 

solicitarse a devolución dos importes correspondentes.” 

Informado favorablemente pola Secretaria Xeral, 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 modificación da Ordenanza III.4 

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

proposta 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 destas modificacións na Ordenanza 

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, é dicir, para o curso 2016-2017. 

Vilagarcía de Arousa, 14 de outubro de 2015. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo. Alberto Varela Paz. 

 

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

 

VOTACIÓN: 

 

As/os representantes do grupo municipal do PSdG-PSOE, informan favorablemente. 

 

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 inicial da Ordenanza 

Fiscal Reguladora do Prezo Público da Escola de Música. 

 

 

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 PSdG-PSOE (8), BNG (2) e Somos Maioría (1), tres abstencións dos membros pertencentes ao 

grupo político municipal de EU (3), e seis votos en contra, pertencentes ós membros do grupo 

político municipal do PP (6). 

 

ACÓRDASE: Por maioría, 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza III.4 

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

proposta 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 destas modificacións na Ordenanza 

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, é dicir, para o curso 2016-2017. 

 

 

E sen máis asuntos que tratar, ás dezaoito horas e corenta minutos, levantouse a sesión da que 

se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe. 

 


