
Ordenanza Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI)

ORDENANZA FISCAL Nº I.2 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (IBI)

**********

FUNDAMENTO E RÉXIME

ARTIGO 1  

1. O imposto regulado nesta Ordenanza, rexerase polos artigos 60 ó 67 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei  Reguladora das Facendas Locais ,  e as disposicións que os
desenvolven, se ben, respecto da cota, estarase ó que se establece nos artigos seguintes.

2. De conformidade co disposto no artigo 15.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, e no uso das facultades
concedidas polo artigo 72 da citada lei, en orde á fixación do tipo de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles, establécese
esta Ordenanza fiscal redactada conforme ó disposto no  número 2 do artigo l6 da repetida lei.

DETERMINACION DA COTA TRIBUTARIA  

ARTIGO 2  

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

BENS URBÁNS:    0,55 %
BENS RÚSTICOS: 0,70 %
BICES: 0,75 %

BENEFICIOS FISCAIS

ARTIGO 3 Bonificacións e exencións 

3.1. BONIFICACIÓNS:

3.1.1.- Terán dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra do Imposto, sempre que así se solicite polos
interesados  antes  do  inicio  das  obras,  os  inmobles  que  constitúan  o  obxecto  da  actividade  das  empresas  de
urbanización,  CONSTRUCCIÓN E  PROMOCION INMOBILIARIA,  tanto de  obra  nova,  como de rehabilitación
equiparable  a  esta,  e  non figuren  entre  os  bens  do  seu inmobilizado.   O prazo  de  aplicación  desta  bonificación
comprenderá dende o período impositivo seguinte a aquel no que se inicien as obras ata o posterior á terminación das
mesmas, sempre que durante este tempo se realicen obras de urbanización ou construción efectiva, e sen que, en ningún
caso, poida exceder de tres períodos impositivos.

Os interesados acompañarán a súa solicitude fotocopia do DNI/NIF/CIF, fotocopia do acordo municipal de
concesión da licencia municipal de obra, certificación técnica do inicio das obras, fotocopia do recibo/s do Imposto
sobre Bens Inmobles do inmoble para o que se solicita a bonificación.

3.1.2.-  Terán  dereito  a  unha bonificación  do  50%  na cota  íntegra  do  Imposto,  durante  os  tres  períodos
impositivos seguintes ao do outorgamento da cualificación definitiva, as VIVENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL e
as que resulten equiparables a estas conforme á normativa da Comunidade Autónoma.

A bonificación prevista no apartado anterior aplicarase durante tres anos máis a favor dos titulares catastrais
que, á data do devengo do tributo, sexan menores de trinta anos. Os interesados deberán dirixi-las súas solicitudes ó
Concello antes do devengo do imposto, e irán acompañadas da fotocopia do DNI e fotocopia do recibo do Imposto
sobre Bens Inmobles do inmoble para o que se solicita a bonificación.  A non presentación da solicitude antes do
devengo do imposto conleva a perda do dereito á bonificación, aplicándose, no seu caso, nos períodos posteriores que
proceda.

3.1.3.- “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: 
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a) Contar con ingresos netos per cápita mensuais (prorrateo anual), no exercicio da solicitude, inferiores ao 80%
do IMPREM mensual establecido para dito exercicio.

b) Que non dispoñan de máis bens ou propiedades urbanas que a súa residencia  habitua l (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: 
A solicitar no Concello:

- Certificado de convivencia da unidade familiar
- Certificado de bens, expedido por Facenda ( punto PIC oficina de Rendas)

A solicitar na Axencia Estatal da Administración Tributaria:.
-  Ultima declaración de IRPF dos integrantes da familia.

-  Certificación negativa da AEAT, no caso de que existan membros que non declaran por IRPF.
A solicitar no Instituto Nacional da Seguridade Social:

- Certificado positivo/negativo da pensión ou prestación que se esté  recibindo (  de tódolos membros da
unidade  familiar)

- Vida laboral  de tódolos membros da unidade  familiar.
A solicitar no Instituto Nacional de Emprego ( 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

Para a determinación dos ingresos netos per cápita, ós exclusivos efectos desta bonificación, dividiranse os
ingresos netos computables a efectos do IRPF de tódolos membros da familia entre o número daqueles.  Nos casos
excepcionais (por razón de minusvalía) de familias numerosas con dous fillos, computaranse tres fillos en lugar de dous
a efectos do cálculo do rendemento neto per cápita.

As solicitudes deberán ser informadas polos Servicios Sociais do Concello.

3.1.4.- Terán dereito a unha bonificación do 50% da cota íntegra do imposto os inmobles nos que se instalen
sistemas para o APROVEITAMENTO TÉRMINO OU ELÉCTRICO da enerxía provinte do sol. A aplicación desta
bonificación estará condicionada a que as instalacións para produción de calor inclúan colectores que dispoñan da
correspondente homologación pola Administración competente.

A bonificación prevista neste apartado terá carácter rogado e será de aplicación durante os tres exercicios
seguintes a aquel en que se efectúe a instalación dos sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía
provinte do sol.

3.1.5.- Para aquelas UNIDADES FAMILIARES de convivencia nas que os ingresos mensuais rateados non
superen o importe de sumar ao S.M.I. a cantidade de 100 euros por cada membro (excluído o perceptor), e soliciten a
domiciliación deste imposto, aplicarase unha bonificación do 5% da cota.

Cando os suxeitos pasivos teñan concedido por acordo municipal algunha das reducións de tarifas baseadas na
capacidade económica, establecidas nas ordenanzas fiscais reguladoras das taxas por recollida de lixo e sumidoiros, ou
algunha das bonificacións establecidas nas ordenanzas fiscais reguladoras das taxas polo subministro de auga potable a
domicilio e depuración de augas residuais poderán acreditar a circunstancia anterior aportando unicamente copia do
acordo municipal de concesión da redución ou bonificación.

Esta bonificación terá carácter rogado, debendo solicitarse antes do 31 de decembro do ano inmediatamente
anterior a aquel no que se produza efectos.

Establecer, excepcionalmente, un período de solicitude para o exercicio 2014 ata o 28/02/2014.

3.1.6.-  Terán  dereito  a  unha bonificación  do  50% da cota  íntegra  do  imposto,  durante  os  dous  períodos
seguintes ao de inicio da actividade, e un 25% os tres períodos seguintes,aqueles inmobles nos que se desenvolva unha
ACTIVIDADE  ECONÓMICA que sexa  declarada  de  ESPECIAL INTERÉS OU UTILIDADE MUNICIPAL por
concurrir circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración e acrediten un volumen de facturación
anual inferior a 500.000´00 €, e que o inmoble sexa da súa propiedade, ou en caso de aluguer, que a carga económica
derivada do imposto recaia sobre o arrendatario. Enténdese que a carga recae sobre o titular do inmoble cando así
figure no contrato de arrendamento. 
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Corresponderá dita declaración ao Pleno da Corporación e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, por
voto favorable da maioría simple dos seus membros.

Esta bonificación terá carácter rogado, debendo solicitarse cada ano antes do 30 de abril de cada exercicio. A
solicitude  poderá  presentala  o  suxeito  pasivo  ou  o  arrendatario,  neste  último caso  achegando  copia  do  contrato,
debendo achegar, tamén, declaración de alta da actividade e resumen anual do IVE do exercicio inmediato anterior. 

 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.”

3.2 EXENCIÓNS

3.2.1.- Estarán exentos os bens de natureza urbana cuxa base impoñible sexa inferior a 601,01 €, así como os
de natureza rústica, cando para cada suxeito pasivo a base impoñible correspondente á totalidade dos seus bens rústicos
sitos no Concello sexan inferiores a 1.202,02 €.

3.2.2.- Estarán exentos, en razón de criterios de eficiencia e economía na xestión recadatoria, os inmobles
rústicos cando a cota líquida, calculada de acordo co art. 72.2 TRLRFL, non supere a contía de 10,00 €.

APRAZAMENTO E FRACCIONAMENTO DE PAGO

ARTIGO 4:    Xuro de demora.

Non se esixirá  o  xuro  de  demora  nos aprazamentos  e  fraccionamentos  de  pago  que  foran  solicitados  en  período
voluntario de cobranza deste imposto, sempre e cando se cumpra a totalidade das seguintes condicións:

1.-  Que o  pago  total  das  fraccións  se  efectúe  dentro  do  ano  natural  do  devengo  mediante domiciliación
bancaria.

2.- Que os ingresos mensuais rateados non superen o importe de sumar ao S.M.I. a cantidade de 100 euros por
cada membro (excluído o perceptor).

Cando  os  suxeitos  pasivos  teñan  concedido  por  acordo  municipal  algunha  das  reducións  de  tarifas  baseadas  na
capacidade económica, establecidas nas ordenanzas fiscais reguladoras das taxas por recollida de lixo e sumidoiros, ou
algunha das bonificacións establecidas nas ordenanzas fiscais reguladoras das taxas polo subministro de auga potable a
domicilio e depuración de augas residuais poderán acreditar a condición número 2 aportando unicamente copia do
acordo municipal de concesión da redución ou bonificación.

ARTIGO 5:  Vivendas baleiras: 

“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.
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DISPOSICIÓN FINAL  

A presente Ordenanza fiscal,  que foi aprobada  a súa redacción definitiva polo Pleno da Corporación en sesión
celebrada o día 18 de outubro de 2016, entrará en vigor con efectos do 1de xaneiro de 2017, permanecendo en vigor  ata a
súa modificación ou derrogación expresa.

Fecha modificación anterior:
PUBLICADO BOP (modificación porcentaxe):   13/11/1998
PUBLICADO BOP (modificación porcentaxe):  30/12/2002
PUBLICADO BOP (modificación porcentaxe):  29/12/2003
PUBLICADO BOP (modificación porcentaxe):  29/12/2004
PUBLICADO BOP (modificación porcentaxe):  28/12/2005
PUBLICADO BOP (inclusión Dispos. Adic.):    29/06/2007
PUBLICADO BOP (modificación): 27/12/2007
PUBLICADO BOP (modificación):  23/04/2012
PUBLICADO BOP: 30/12/2013
PUBLICADO BOP: 31/12/2014
PUBLICADO BOP: 29/12/2015

Fecha modificación actual:
PUBLICADO BOP: 30/12/2016
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