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ORDENANZA FISCAL Nº I.3 REGULADORA DO 
IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, 

INSTALACIÓNS E OBRAS 
 
 
 

************* 
 
 
 

FEITO IMPOÑIBLE 
 
Artigo 1: 
 
 1. Constitue o feito impoñible do imposto, a 
realización dentro do termo municipal, de calquera cons-
trucción, instalación ou obra para a que se esixa a obten-
ción da correspondente licenza de obra urbanística, se 
obtivera ou non dita licenza, ou para a que se esixa a 

presentación da declaración responsable ou comunica-

ción previa, sempre que a expedición da licenza ou a 

actividade de control corresponda a este Concello. 

 
 2. As construccións, instalacións ou obras a que 
se refire o apartado anterior poderán consistir en: 
 
 A) Obras de construcción de edificacións e instala-

cións de todas clases de nova pranta. 
 B) Obras de demolición. 
 C) Obras de edificios, tanto aquelas que modifi-

quen a súa disposición interior coma o seu aspecto 
exterior. 

 D) Alineacións e rasantes. 
 E) Obras de fontanería e sumidoiros. 
 F) Obras en cementerios. 
 F) Calqueira outras construccións, instalacións ou 

obras que requiran licencia de obra ou urbanística. 
 
 

SUXEITOS PASIVOS 
 
Artigo 2: 
 
 1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a título 
de contribuinte, as persoas físcias ou xurídicas e as enti-
dades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributa-
ria, propietarios dos inmobles sobre os que se realicen as 
construccións, instalacións ou obras sempre que sexan 
donos das obras; nos demáis casos considerarase contri-
buinte a quen ostente a condición de dono da obra. 
 
 2. Teñen a consideración de suxeitos pasivos 
sustitutos do contribuinte, os que soliciten as correspon-
dentes licenzas ou presenten as correspondentes decla-

racións responsables ou comunicación previas,  ou os 
que realicen as construccións, instalacións ou obras. 
 
O substituto poderá esixir do contribuinte o importe da 

cota satisfeita. 

 
 

BASE IMPOÑIBLE, COTA E DEVENGO 
 
Artigo 3: 
 
 1. A base impoñible deste imposto está consti-
tuida polo coste real e efectivo da construcción, instala-
ción ou obra. 

 Inclúese na base impoñible a partida corres-
pondente á maquinaria, instalacións industriais e mecá-
nicas, así como calquera outro, precisos para o exercicio 
da actividade e conste no proxecto para o que se precise 
da obtención da pertinente licenza municipal (conforme 
aos criterios xurisprudenciais fixados en cada momento). 

 2. A cota do imposto será o resultado de aplica 
á base impoñible, o tipo de gravame. 

 3. O imposto devengase no momento de ini-
ciarse a construcción, instalación ou obra, ainda cando 
non se obtivera a correspondente licenza. 

 4. O tipo de gravame será do 3,24 %. 

 Listado de prezos mínimos para obras, cons-
truccións auxiliares, restos de obras, acometidas e co-
nexións ás redes de auga e sumidoiros, etc. que carezan 
de proxecto técnico debidamente visado polo colexio 
profesional correspondente: 

 

LISTADO DE PREZOS MINIMOS 
 
 
 € 
1.  M/2 sustitución carpintería 87,24 
2.  Unidad puerta de madera 106,77 
3.  Reposición cristales, M/2 16,95 
4.  M/2 reposición material de cubri-
ción 

21,36 

5.  Id. solado de terrazo 16,47 
6.  Id. id. de cemento 8,72 
7.  Id. id. de parquet 24,16 
8.  M. l. rodapié 2,83 
9.  M/2 encintado 8,37 
10. Id. limpieza paredes de piedra 3,77 
11. Id. pintura 2,37 
12. Id. azulejo 13,96 
13. Id. reboque y enfoscado 5,72 
14. Id. falso techo 10,48 
15. Id. mampara 70,49 
16. Id. impermeabilización 7,61 
17. M. l. bajante 11,59 
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18. M. l. cámara de aire 1,40 
19. M/2. rejas de seguridad 45,93 
20. M/2. picar cales 2,79 
21. M/2. limpieza o roza de terrenos 1,04 
22. M/3. excavación 2,79 
23. Unidad puntos de luz, enchufe 16,61 
24. Id. fosa séptica 711,87 
25. Id. pozo de agua 1.046,88 
26. Unidade lápida 41,87 
27. Sustitución sanitarios:  
Bañera 262,62 
Lavabo 64,56 
Bidet 45,86 
Inodoro 101,20 
TOTAL 474,24 
28. M/2. construcción escalera 45,37 
29. M/2. apertura hueco 3,50 
30. M/3. desmonte y terraplenado 4,20 
31. Id. relleno 1,75 
32. M/2. construcción aseos y cuartos 
baño 

325,96 

33. Id. pequeñas ampliaciones de vi-
vienda 

325,96 

34. Id. arreglo cubierta (superficie x 
1,15) 

20,59 

35. Id. retejados o limpieza de cubierta 4,20 
 
 
V A R I O S 
 
 € 
36. M.l. toldo 69,79 
37. M2. marquesina (según proyecto 
técnico) 

209,37 

38. Unidad entrada de vado permanen-
te 

139,57 

39. M2 rótulo saínte (banderíns) 209,37 
40. M2 rótulo adosado (mostras) 139,57 
41. M2 rótulo saínte luminoso (ban-
deríns) 

251,24 

42. M2 rótulo adosado luminoso (mos-
tras) 

174,48 

43. Placa profesional 209,37 
44. Id. Cartel plubicitario 27,92 
45. Unidade instalación grúa ou mortei-
ro 

174,48 

 
 
CERCAS (ALTURA MÁXIMA = 2,00 m) 
 
 € 
46-47. M. l. aramado con postes e va-
lados de obras. 

12,28 

48. M. l. bloques en zócalo, postes e 
cerca transparente. 

30,71 

49. M. l. cantería 76,76 
 

MUROS DE CONTENCION 
 
 € 
50. M/2. muro de contención (según 
presupuesto de proyecto técnico) 

47,64 

 
 
CONSTRUCCIONES AUXILIARES 
 
 € 
51. M/2. Construcción galpón 45,37 

52. Id. construcción alboyo o alpendre 45,37 
53. Id. construcción cobertizo 45,37 
54. Id. construcción de bodegas 87,24 
55. Id. construcción de garajes indivi-
duales 

87,24 

 
 
RESTO OBRAS MENORES 
 
 € 
56. M/2. cierre balcones tipo galería 108,39 
57. Id. cubrición terraza con traslúcido 19,19 
 
 
ACOMETIDAS Y CONEXIONES A LA RED DE 
AGUA Y ALCANTARILLADO 
 
 € 
58. Unidad acometida y conexión a la 
red de agua en calle urbanizada 

244,26 

59. Ud. acometida y conexión a la red 
de agua en camino pavimentado 

202,39 

60. Ud. acometida y conexión a la red 
de agua en camino sin pavimentar 

153,55 

61. Ud. acometida y conexión a la red 
de alcantarillado en calle urbanizada 

279,16 

62. Unidad acometida y conexión a la 
red de alcantarillado, en camino pavi-
mentado 

244,26 

63. Ud. acometida y conexión a la red 
de alcantarillado en camino sin pavi-
mentar 

209,37 

 
 

BENEFICIOS FISCAIS 
 
Artigo 4: 
 
 1. A solicitude do interesado, á Xunta de Go-
berno Local, previo informe dos técnicos municipais, 
poderá aplicar unha bonificación de ata un 50%  na base 
impoñíble das seguintes obras: 

a) Obras de modernización de pequenos e me-
dianos comercios, así como nas de rehabilitación de fa-
chadas de edificacións. 
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b) Obras de ampliación, construcción e trasla-
do de empresas, sempre que sexan xeradoras de novos 
postos de traballo.  Neste último caso a bonificación na 
súa porcentaxe máis amplia, preferentemente ás indus-
trias que se ubiquen en solo industrial calificado ó efec-
to. 

 2. O Pleno da Corporación poderá declarar, 
previa solicitude dos interesados e os informes dos 
técnicos municipais, que determinadas construccións, 
instalacións ou obras son de especial interés ou utilidade 
pública municipal por concorrer circunstancias sociais, 
culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego. 
Dita declaración require o voto favorable da maioría 
simple dos seus membros. 

 Declarada dita utilidade á Xunta de Goberno 
Local poderá aplicar unha bonificación do 50% da cota 
en atención ós documentos existentes no expediente e 
que motivaron a declaración de especial interés ou utili-
dade pública municipal. 

Os interesados deberán efectuar a solicitude 
de bonificación no momento en que se efectúe a solici-
tude da licenza de obra e, en todo caso, antes do inicio 
das mesmas, o que se acreditará co certificado expedi-
do polo Técnico Director da obra. 

2.1 Ás construccións que sexan declaradas de 
especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias de fomento do emprego seralles de apli-
cación unha modificación da cota segundo a escala se-
guinte. Esta medida será de aplicación únicamente a 
aqueles supostos de implantación dunha nova activida-
de económica ou empresarial, así como a aqueles ou-
tros que consistan nunha ampliación das instalacións 
sempre e cando implique creación de emprego. 
 

% bonificación nº postos de traballo creados 

50 Ata 4 

65 De 5 a 10 

75 De 11 a 20 

80 

Máis de 20 
(Si o 50% dos traballadores están em-
padroados no Concello de Vilagarcía 
de Arousa a bonificación será do 95%) 

 
A declaración de especial interese ou utilidade munici-
pal, así como a porcentaxe de bonificación, correspon-
derá ao pleno da Corporación, previa solicitude do su-
xeito pasivo, co voto favorable da maioría simple dos 
seus membros. 

2.1.1 O 100% dos postos de traballo creados 
deberan ter carácter indefinido. Cando se trate de con-
tratacións cunha xornada a tempo parcial as porcenta-
xes das bonificacións ratearanse proporcionalmente ao 
tempo efectivo de traballo en función da xornada a 

tempo completo establecida no convenio colectivo de 
aplicación ou, na súa falla, da xornada ordinaria máxi-
ma legal.  

O beneficiario da bonificación será a persoa física, xu-
rídica ou entidades do artigo 35.4 da Lei Xeral Tribu-
taria que exerza a actividade, sempre e cando sexa o 
suxeito pasivo do imposto. 

Non poderá ser beneficiario da bonificación a persoa 
xurídica que tivera adoptado medidas de regulación do 
emprego nos 12 meses anteriores á formalización dos 
contratos de traballo. 

2.1.2. O suxeito pasivo deberá achegar, xunto coa 
solicitude da bonificación, a seguinte documentación: 

• Poder de representación, no seu caso. 

• Certificado da Axencia Estatal da Administra-
ción Tributaria no que conste a alta no muni-
cipio no epígrafe da actividade no Imposto 
sobre Actividades Económicas. 

• Comunicación previa de inicio de actividade 
ou solicitude do título habilitante para o exer-
cicio da actividade, coa seguinte xustificación 
documental da xeración de emprego: 

� Informe de Vidal Laboral das contas 
de cotización ou da persoa autónoma 
como empresaria, dende o inicio da 
actividade. 

� Relación dos traballadores contrata-
dos con expresión do seu nome e 
apelidos, NIF, número de afiliación á 
seguridade social, data de inicio, mo-
dalidade e duración do seu contrato.  

� Relacións Nominais de Traballado-
res e Recibos de Liquidación das Co-
tizacións. 

� Copia dos contratos de traballo dos 
empregos creados. 

� No seu caso, TA2 de baixa dos tra-
balladores indefinidos contratados 
que causaron baixa por dimisión, fa-
lecemento, xubilación, incapacidade 
permanente total, absoluta ou gran 
invalidez, ou por resolución durante 
o período de proba. 
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� De ser o caso, certificado de alta pro-
fesional en colexio oficial e alta no 
Réxime Especial de Traballadores 
Autónomos. 

• Certificado de estar ao corrente coa Facenda 
Estatal, coa Facenda Autonómica, co Conce-
llo de Vilagarcía de Arousa e coa Seguridade 
Social. 

• Aquela outra documentación que, motivada-
mente, sexa requirida polo Concello de Vila-
garcía de Arousa. 

2.1.3. A bonificación terá carácter rogado e solici-
taráse conxuntamente coa bonificación por fomento do 
emprego prevista para o IBI e o IAE, tramitándose 
conxuntamente as tres. 

2.1.4. Inicialmente poderase xustificar o requisito 
da contratación de traballadores ca presentación dunha 
declaración xurada cos datos dos traballadores que van 
a ser contratados cando rematen as obras. Neste supos-
to, a bonificación concederase baixo condición resolu-
toria, de forma que de non presentarse a documenta-
ción prevista no apartado 2.1.2 desta ordenanza no 
prazo de 6 meses dende a finalización das obras, que-
dará sen efecto a bonificación concedida. Esixirase o 
importe deixado de ingresar xunto cos xuros de mora 
correspondentes. 

 3. Á solicitude dos interesados, e previos os 
informes dos Técnicos Municipais, á Xunta de Gober-
no Local poderá conceder unha bonificación de ata o 
95%  a favor das construccións, instalacións ou obras 
nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento 
técnico ou eléctrico da enerxía solar para o autocon-
sumo. A aplicación desta bonificación estará condicio-
nada a que as instalacións para producción de calor 
inclúan colectores que dispoñan da correspondente 
homologación da Administración competente. 

 4.  Á solicitude dos interesados, e previos os 
informes dos Técnicos Municipais, a Xunta de Gober-
no Local poderá conceder unha bonificación de ata o 
50% a favor das construccións, instalacións ou obras 
referentes ás vivendas de protección oficial, sempre e 
cando o uso ou destino das mesmas sexa o do seu alu-
guer. 

5. Á solicitude dos interesados, e pre-
vios os informes dos Técnicos Municipais, á Xunta de 
Goberno Local, poderá conceder unha bonificación de 
ata o 90% a favor das construccións, instalacións ou 
obras que favorezan as condicións de acceso e habita-
bilidade dos discapacitados 

6. A Xunta de Goberno Local determinará, en 
cada caso, se todas ou algunhas das bonificacións regu-
ladas neste artigo son ou non aplicables simultanea-
mente.  Se o foran, aplicaranse de forma simultánea e 
sucesiva, segundo a orde na que aparezan reguladas. 

7. Normas de procedemento para a aplicación 
dos beneficios fiscais contidos neste artigo:  A solici-
tude de bonificación deberá efectuarse simultáneamen-
te á solicitude de licencia de obra, practicándose polo 
Negociado de Rendas liquidación  provisional    polo  
100%  da  cota.  Unha vez concedida a bonificación 
polo órgano de goberno, os interesados poderán solici-
ta-la devolución da parte correspondente segundo a 
porcentaxe de bonificación concedida. 

 

XESTIÓN 
 
Artigo 5: 
 
 1. Cando se solicite a licenza preceptiva, ou 

sexa presentada a declaración responsable ou a comu-

nicación previa, ou cando non téndose solicitado, con-

cedido ou denegado aínda aquela ou presentado estas, 

se inicie a construcción, instalación ou obra,  practica-
rase unha liquidación provisional, determinándose a base 
impoñible en función do presuposto presentado polo in-
teresado. Noutro caso, a base impoñible será determina-
da polos técnicos municipais, de acordo co custe estima-
do do proxecto. 

 2. Á vista das construccións, instalacións ou 
obras efectivamente realizadas e do coste real efectivo 
das mesmas, o Concello, mediante a oportuna compro-
bación administrativa, poderá modificar, no seu caso, a 
base impoñible a que se refire o apartado anterior, prac-
ticando a correspondente liquidación definitiva e esixin-
do do suxeito pasivo, ou reintegrándolle no seu caso, a 
cantidade que corresponda. 

 3. O Concello establece con carácter obrigato-
rio, que a liquidación do imposto esixirase en réxime de 
autoliquidación, no momento da presentación da instan-
cia de solicitude. 
 O servizo municipal responsable da tramitación 
do expediente da licenza verificará que no mesmo coste 
o xustificante da liquidación do imposto e, no seu caso, 
requerirá o interesado para que o aporte o expediente. 
 
 4. O pago das liquidacións derivadas da aplica-
ción da presente ordenanza poderá ser aprazado ou frac-
cionado nos térmos previstos nas Bases de Execución 
Orzamentaria. 
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INSPECCIÓN E RECADACIÓN 

 
Artigo 6: 
 
 A inspección e recadación do imposto realiza-
ranse de acordo co previsto na Lei Xeral Tributaria e nas 
demáis Leis do Estado reguladoras da materia, así como 
nas disposicións dictadas para o seu desenvolvemento. 
 

INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 
 
Artigo 7: 
 
 En todo o relativo á calificación das infraccións 
tributarias, así como á determinación das sancións que 
polas mesmas corresponda a cada caso, aplicarase o 
réxime regulado na Lei Xeral Tributaria e nas disposi-
cións que a complementan e desenvolven. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 A presente Ordenanza Fiscal, aprobada a súa 
redacción definitiva polo Pleno da Corporación en se-
sión celebrada o día 11 de outubro de 2018, comezará a 
aplicarse unha vez transcorra o prazo previsto no artigo 
49 e 65.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, e manterase en vigor 
mentres non se acorde a súa derrogación ou modifica-
ción expresa. 
 
 
 
 
Fechas anteriores modificaciones: 
 
Publicado BOP (modificación Ordenanza): 22/12/1999 
Publicado BOP (modificación coeficiente): 17/12/2001 
PUBLICADO BOP (modificación tarifas): 30/12/2002 
PUBLICADO BOP (modificación tarifas): 29/12/2003 
PUBLICADO BOP (modificación tarifas): 29/12/2004 
PUBLICADO BOP (modificación tarifas): 28/12/2005 
PUBLICADO BOP (modificación tarifas): 27/12/2007 
PUBLICADO BOP (modific. tipo impositivo): 19/03/2012 
PUBLICADO BOP: 11/02/2013 
 
Fecha modificación actual: 
PUBLICADO BOP: 12/12/2018. 
 
 
 
 


