CONCELLO DE BOIMORTO (A CORUÑA)
Rúa Vilanova, 1 - 15817 BOIMORTO

Teléfono: 981 516 020 - Fax: 981 516

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO
PLENO DA CORPORACIÓN DO DÍA 15 DE NOVEMBRO DE 2011.

ASISTENTES:
Presidente:
D. José Ignacio Portos Vázquez
Concelleiros:
- Dª. Ana Ledo Fernández
- D. José Ángel Rey Seoane
- Dª. Isabel Sesar Otero
- D. Álvaro Fontecoba Vázquez
- D. Gonzalo Concheiro Coello
- Dª. María Jesús Novo Gómez
- D. Elisardo Montero Castro
- D. Antonio Costoya Duro
- D. Jesús Modia Serén
- D. José Luis Rivas Cruz

Na sala de reunións da Casa do
Concello de Boimorto, sendo as 21:00 horas
do día quince de novembro de dous mil once,
xúntase en sesión extraordinaria, primeira
convocatoria, previamente convocados para o
efecto, os concelleiros relacionados na marxe
baixo a presidencia do alcalde-presidente D.
José Ignacio Portos Vázquez.
Foron asistidos pola secretariainterventora do Concello Dona Rebeca
Vázquez Vázquez.

Secretaria-Interventora:
D.ª Rebeca Vázquez Vázquez
De seguido o alcalde-presidente abre a sesión, na que se pasaron a tratar os seguintes
asuntos incluídos na orde do día:
1.-PROPOSICIÓN
DERROGACIÓN
E
APROBACIÓN
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IBI

DE

NOVA

Pola Secretaria dáse lectura a proposición da Alcaldía relacionada con este punto da
orde do día que a continuación se reproduce literalmente, previa aceptación por
maioría absoluta do tratamento deste punto sen ditaminar con 6 votos a favor 5 dos
concelleiros do grupo municipal do PsdG PSOE e un do concelleiro do grupo mixto; 5
votos en contra cinco dos concelleiros do grupo municipal do PP:
PROPOSICIÓN DERROGACIÓN E APROBACIÓN DE NOVA ORDENANZA Nº 2 REGULADORA DO
IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES.
Vista a necesidade de aumentar a capacidade de autofinanciación deste Concello, tendo en conta tamén os tipos
aplicables nos municipios da Comarca e a necesidade de aumento de recursos para mantemento dos servizos.
Solicítase a aceptación primeiro polo Pleno do tratamento deste punto da orde do día sen ditaminar xustificando a
urxencia nos prazos para a entrada en vigor a 1/1/2012 da nova ordenanza.
Visto o informe de Secretaria Intervención que obra no expediente, e dado que a Corporación ten potestade para
establecer e esixir tributos, así como para a modificación das ordenanzas fiscais, vista a necesidade de adaptación da
ordenanza fiscal nº 1 á normativa actualmente vixente, así como, ás necesidades de redución da dependencia de
financiación e externa aumentando a capacidade de autofinanciación deste Concello .
PROPOÑO que o Pleno municipal ACORDE:
PRIMEIRO: O proxecto de derrogación e nova aprobación da ordenanza fiscal nº 1 reguladora do Imposto sobre
bens inmobles conforme coas necesidades económicas do Concello, sendo necesaria a regulación actualizada deste
tributo, conforme á legalidade vixente e o establecemento de novo/s tipos de gravamen conforme ó anexo do
presente acordo.
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SEGUNDO: Aprobar provisionalmente, segundo dispón o artigo 17.1 do Texto refundido da lei reguladora das
facendas locais Rdlex 2/2004, a derrogación e aprobación de nova Ordenanza fiscal nº 1 reguladora do Imposto
sobre bens inmobles.
TERCEIRO: Expoñer o expediente a información pública e audiencia ós interesados, previo anuncio no taboleiro de
anuncios do Concello e no B.O.P., por un prazo de 30 días hábiles, como mínimo, para que poidan presentar as
reclamacións e suxerencias que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resoltas pola Corporación.
CUARTO: No suposto de que non se presenten reclamacións contra ó mesmo, entenderase automaticamente elevado
a definitivo o acordo ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario, de conformidade co disposto no artigo
17.3 do texto refundido da lei reguladora das facendas locais, RDlex 2/2004.
ANEXO PROPOSTA NOVA ORDENANZA FISCAL Nº 1 REGULADORA DO IBI
Artigo 1.º .- Fundamento e réxime
Dacordo ó establecido no artigo 59 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo o Concello de Boimorto establece o imposto sobre bens inmobles,
cumprindo así o mandato imperativo contido no dito artigo.
O imposto sobre bens inmobles rexerase neste municipio:
a) Polas normas reguladoras deste, contidas no Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado
polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e polas demais disposicións legais e regulamentarias que
complementen e desenvolvan esta lei.
b) Pola presente ordenanza fiscal.
Artigo 2º.- Natureza
O imposto sobre bens inmobles é un tributo directo de carácter real que grava o valor dos bens inmobles nos termos
establecidos no RDLex 2/2004, de 5 de marzo, e na presente ordenanza.
Artigo 3.º .-Feito impoñible
1. Constitúe o feito impoñible do imposto a titularidade dos seguintes dereitos sobre os bens inmobles rústicos e
urbanos e sobre os inmobles de características especiais:
a) Dunha concesión administrativa sobre os propios inmobles ou sobre os servizos públicos a que se atopen afectos.
b) Dun dereito real de superficie.
c) Dun dereito real de usufruto.
d) Do dereito de propiedade.
2.A realización do feito impoñible que corresponda, de entre os definidos no apartado anterior pola orde establecida
no mesmo, determinará a non suxeición do inmoble urbano ou rústico ás restantes modalidades no mesmo previstas.
Nos inmobles de características especiais aplicarase esta mesma prelación, salvo cando os dereitos de concesión que
podan recaer sobre o inmoble non esgoten a súa extensión superficial, suposto no que tamén se realizará o feito
impoñible polo dereito de propiedade sobre a parte do inmoble non afectada por unha concesión.
3.No caso de que un mesmo inmoble se atope localizado en distintos termos municipais, entenderase, para os efectos
deste imposto, que pertence a cada un deles pola superficie que ocupe no respectivo termo municipal.
Artigo 4.º .-Clases de bens inmobles para os efectos do imposto
1.Terán a consideración de ben inmoble a parcela ou porción de solo dunha mesma natureza, encravada nun termo
municipal e pechada por unha liña poligonal que delimita, para tales efectos, o ámbito espacial do dereito de
propiedade dun propietario ou de varios pro indiviso e, no seu caso, as construcións emprazadas no dito ámbito,
calquera que sexa o seu dono, e con independencia doutros dereitos que recaian sobre do inmoble.
2.Terán tamén a consideración de bens inmobles:
a)Os diferentes elementos privativos das edificacións que sexan susceptibles de aproveitamento independente,
sometidos ó réxime especial de propiedade horizontal, así coma o conxunto constituído por diferentes elementos
privativos mutuamente vinculados e adquiridos en unidade de acto e, nas condicións que determinen os regulamentos
de desenrolo do Real Decreto 1/2004, Texto refundido da Lei de Catastro Inmobiliario, os trasteiros e prazas de
estacionamento en pro indiviso adscritos ó uso e goce exclusivo e permanente dun titular. A atribución dos elementos
comúns ós respectivos inmobles, ós simples efectos da súa valoración catastral, realizarase na forma que se determine
no devandito desenrolo regulamentario.
b)O ámbito espacial dunha concesión administrativa e dun dereito de superficie sobre dos bens inmobles ou sobre dos
servizos públicos ós que se atopen afectos.
c)Os bens inmobles de características especiais.
3.Os bens inmobles clasifícanse catastralmente en urbanos, rústicos ou de características especiais. O carácter urbano
ou rústico do inmoble dependerá da natureza do solo.
4.Enténdese por solo de natureza urbana o clasificado polo planeamento urbanístico coma urbano, o que teña a
consideración de urbanizable segundo o planeamento e estea incluído en sectores, así coma o resto do solo clasificado
como urbanizable a partir do momento de aprobación do instrumento urbanístico que o desenvolva, e o que reúna as
características contidas no artigo 8 da Lei 6/1998, de 13 de abril, sobre Réxime do Solo e Valoracións. Terán a
mesma consideración aqueles solos nos que se poidan exercer facultades urbanísticas equivalentes ós anteriores
segundo a lexislación da Comunidade Autónoma de Galicia vixente.
Exceptúase da consideración de solo urbano o que integre os bens inmobles de características especiais.
5.Enténdese por solo de natureza rústica aquel que non sexa de natureza urbana nin estea integrado nun ben inmoble
de características especiais.
6.Terán a consideración de construcións:

CONCELLO DE BOIMORTO (A CORUÑA)
Rúa Vilanova, 1 - 15817 BOIMORTO

Teléfono: 981 516 020 - Fax: 981 516

a)As edificacións, sexan cal sexan os materiais dos que estean construídas e o uso ó que se destinen, sempre que se
atopen unidos permanentemente ó solo e con independencia de que se alcen sobre da súa superficie ou se atopen
encravados no subsolo e de que poidan ser transportados ou desmontados.
b)As instalacións industriais, comerciais, deportivas de recreo, agrícolas, gandeiras, forestais e piscícolas de auga
doce, considerándose coma tales, entre outros, os diques, tanques, zonas de carga, peiraos, pantaláns e invernadoiros,
e excluíndose, en todo caso, a maquinaria e os útiles.
c)As obras de urbanización e de mellora, tales coma as explanacións, e as que se realicen para o uso dos espazos
descubertos, coma son os recintos destinados a mercados, os depósitos ó aire libre, os campos para a práctica do
deporte, os estacionamentos e os espazos anexos ou accesorios ós edificios e instalacións.
Non terán a consideración de construcións aquelas obras de urbanización ou mellora que determinen os regulamentos
de desenrolo da Lei do Catastro Inmobiliario, sen prexuízo de que o seu valor se deba incorporar ó do ben inmoble
coma parte inherente ó valor do solo, nin os cubertos ou alpendres de escasa entidade.
7.Os bens inmobles de características especiais constitúen un conxunto complexo de uso especializado, integrado por
solo, edificacións, instalacións e obras de urbanización e mellora que, polo seu carácter unitario e por estar ligado de
xeito definitivo para o seu funcionamento, se configura para os efectos catastrais coma un único ben inmoble.
Considéranse bens inmobles de características especiais os comprendidos nos seguintes grupos:
a)Os destinados á produción de enerxía eléctrica e gas e ó refinado de petróleo, e as centrais nucleares.
b)As presas, saltos de auga e encoros, incluído o seu leito ou vaso, excepto as destinadas en exclusiva ó regadío.
c)As autopistas, estradas e túneles de peaxe.
d)Os aeroportos e portos comerciais.
A efectos da inscrición destes inmobles no Catastro e da súa valoración non se excluirá a maquinaria integrada nas
instalacións, nin aquela que forme parte das mesmas ou que estea vinculada funcionalmente a elas.
E elo coas especificacións contidas no artigo 23 do Regulamento de desenrolo do Catastro Inmobiliario aprobado por
Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, na súa redacción dada pola Sentenza do Tribunal Supremo de 30 de maio de
2007.
Artigo 5º. Supostos de non suxeición
Non están suxeitos ó imposto:
-As estradas, os camiños, as demais vías terrestres e os bens de dominio público marítimo-terrestre e hidráulico,
sempre que sexan de aproveitamento público e gratuíto.
-Os seguintes bens inmobles propiedade deste Concello:
a)Os de dominio público afectos ó uso público.
b)Os de dominio público afectos a un servizo público xestionado directamente polo Concello e os bens patrimoniais,
excepto cando se trate de inmobles cedidos a terceiros mediante contraprestación.
Artigo 6.º .-Exencións
1.Estarán exentos os seguintes inmobles:
a)Os que sexan propiedade do Estado, das comunidades autónomas ou dos entes locais que estean directamente
afectos á seguridade cidadá e ós servizos educativos e penitenciarios, así coma os que sexan propiedade do Estado
afectos á defensa nacional.
b)Os bens comunais e os montes veciñais en man común.
c)Os da Igrexa católica, nos termos previstos no Acordo entre o Estado español e a Santa Sede sobre asuntos
económicos, do 3 de xaneiro de 1979, e os das asociacións confesionais non católicas legalmente recoñecidas, nos
termos establecidos nos respectivos acordos de cooperación subscritos en virtude do disposto no artigo 16 da
Constitución.
d)Os da Cruz Vermella Española.
e)Os inmobles ós que sexa de aplicación a exención en virtude de convenios internacionais en vigor e, a condición de
reciprocidade, os dos Gobernos estranxeiros destinados á súa representación diplomática, consular ou ós seus
organismos oficiais.
f)A superficie dos montes poboados con especies de crecemento lento regulamentariamente determinadas, que teñan
coma aproveitamento principal a madeira e a cortiza, sempre que a densidade do arborado sexa a propia ou normal da
especie de que se trate.
g)Os terreos ocupados polas liñas de ferrocarrís e os edificios encravados nos mesmos terreos, que estean dedicados a
estacións, almacéns ou a calquera outro servizo indispensable para a explotación das ditas liñas. Non están exentos,
polo tanto, os establecementos de hostalería, espectáculos, comerciais e de ocio, as casas destinadas a vivendas dos
empregados, as oficinas da dirección nin as instalacións fabrís.
2.Igualmente, previa solicitude, que deberá ser presentada antes da data do devengo, incluíndo a acreditación do
cumprimento dos requisitos esixibles para a aplicación da exención, estarán exentos:
a)Os bens inmobles que se destinen ó ensino por centros docentes acollidos, total ou parcialmente, ó réxime de
concerto educativo, en canto á superficie afectada ó ensino concertado. Esta circunstancia acreditarase mediante:
-Certificado da Administración educativa correspondente, acreditativa da condición de centro concertado, asinable ós
edificios e instalacións destinadas directa e exclusivamente ás actividades docentes obxecto de concerto.
-Informe da Dirección Xeral do Centro de Xestión Catastral e Cooperación Tributaria acreditativo das superficies dos
edificios ou conxuntos urbanísticos, adscritos exclusivamente á actividade educativa ou a servizos complementarios
da ensinanza e de asistencia docente de carácter necesario, coa indicación do valor catastral asignado a cada un dos
elementos citados.
Esta exención deberá ser compensada pola Administración competente.
b)Os declarados expresa e individualizadamente monumento ou xardín histórico de interese cultural, mediante Real
decreto na forma establecida polo artigo 9 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, e
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inscritos no rexistro xeral a que se refire o artigo 12 como integrantes do Patrimonio Histórico Español, así coma os
comprendidos nas disposicións adicionais primeira, segunda e quinta da dita lei.
Esta exención terá os límites previstos no artigo 62.2.b) do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais
aprobado por RDLex. 2/2004.
c)A superficie dos montes nos que se realicen repoboacións forestais ou rexeneración de masas arboradas suxeitas a
proxectos de ordenación ou plans técnicos aprobados pola Administración forestal. Esta circunstancia acreditarse
mediante certificación acreditativa emitida pola Delegación Provincial da Dirección Xeral de Montes. Esta exención
terá unha duración de 15 anos, contados a partir do período impositivo seguinte a aquel no que se realice a súa
solicitude
3.Están exentos os bens inmobles situados no termo municipal deste Concello dos que sexan titulares os centros
sanitarios de titularidade pública, sempre que estean afectos ó cumprimento dos fins específicos dos referidos centros.
Esta circunstancia documentarase mediante certificado do organismo titular do centro sanitario, acreditando a
afectación do centro ao cumprimento dos fins específicos destes.
4.Por último, e segundo o establecido no título I, capítulo III, artigo 15, da Lei 49/2002, do 23 de decembro, do
Réxime Fiscal das Entidades sen Fins Lucrativos e dos Incentivos Fiscais ao Mecenado, estarán exentos os bens dos
que sexan titulares as entidades sen fins lucrativos, excepto os afectos a explotacións económicas non exentas do
imposto sobre sociedades. Para gozar da exención, as ditas entidades deberán comunicar ó Concello, antes da data do
devengo do imposto, a opción regulada no artigo 14.1. da Lei 49/2002.
5.Gozarán, así mesmo, de exención, ó abeiro da habilitación contida no artigo 62.4 do Real Decreto Lexislativo
2/2004, por motivos de eficiencia e economía na xestión recadatoria, os inmobles de natureza urbana e rústica,
sempre que a cota líquida, resultante da aplicación dos beneficios fiscais, sexa inferior a 3 euros (para inmobles de
natureza urbana) e 2,50 euros (para inmobles de natureza rústica). No caso de que tódalas cotas dun suxeito pasivo
relativas os bens rústicos que posúa no concello estean agrupadas nun único documento de cobro, tomarase como
referencia esta cota agrupada aos efectos de aplicar esta exención. Os bens inmobles de características especiais non
estarán exentos por esta causa en ningún caso.
Artigo 7.º .-Suxeitos pasivos
1.Son suxeitos pasivos, a título de contribuíntes, as persoas naturais e xurídicas e as entidades a que se refire o artigo
35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, que teñan a titularidade do dereito que, en cada caso, sexa
constitutivo do feito impoñible deste imposto, conforme ó disposto nesta ordenanza fiscal.
No caso de bens inmobles de características especiais, cando a condición de contribuínte recaia en un ou varios
concesionarios, cada un deles o será pola súa cota, que se determinará en razón á parte do valor catastral que
corresponda á superficie concedida e á construción ou parte do inmoble directamente vinculada a cada concesión.
Para esa mesma clase de inmobles de características especiais, cando o propietario teña a condición de contribuínte
en razón da superficie non afectada polas concesións, actuará como substituto do mesmo o Ente ou Organismo
Público ao que se refire o paragrafo segundo do número 1 do artigo 63 do Texto Refundido de Facendas Locais de 5
de marzo de 2004 na súa redacción dada pola Lei 16/2007, o cal non poderá repercutir no contribuínte o importe da
débeda presupostaria satisfeita.
O disposto no apartado anterior será de aplicación sen prexuízo da facultade do suxeito pasivo de repercutir a carga
tributaria soportada conforme ás normas de dereito común.
As Administracións Públicas e os entes ou organismos considerados suxeitos pasivos, repercutirán a parte da cota
líquida do imposto que corresponda, en quen non reunindo a condición de suxeitos pasivos, fagan uso mediante
contraprestación dos seus bens demaniais ou patrimoniais, os cales estarán obrigados a soportar a repercusión, que se
determinará en razón á parte do valor catastral que corresponda á superficie utilizada e a construción directamente
vinculada a cada arrendatario ou cesionario do dereito de uso.
Artigo 8.º .-Afección real e responsabilidade
1.-Nos supostos de cambio, por calquera causa, na titularidade dos dereitos que constitúen o feito impoñible deste
imposto, os bens inmobles obxecto dos ditos dereitos quedarán afectos ó pagamento da totalidade da cota tributaria,
en réxime de responsabilidade subsidiaria, nos termos previstos la Lei Xeral Tributaria.
2.-Para os efectos anteditos, os notarios solicitarán información e advertirán expresamente aos comparecentes nos
documentos que autoricen sobre as débedas pendentes polo Imposto de Bens Inmobles asociadas ao inmoble que se
transmite, sobre o prazo dentro do cal están obrigados os interesados a presentar declaración do imposto, cando tal
obrigación se manteña por non terse aportado a referencia catastral do inmoble, conforme o apartado 2 do artigo 43
do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario e outras normas tributarias, sobre a afección dos bens ao pago da
débeda tributaria e, así mesmo, sobre as responsabilidades en que incorran pola falta de presentación de declaracións,
ó non efectualas en prazo ou a presentación de declaracións falsas, incompletas ou inexactas, conforme o previsto no
artigo 70 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario e outras normas tributarias.
3.-Responderán de xeito solidario da cota deste imposto, e en proporción ás súas respectivas participacións, os
copartícipes ou cotitulares das entidades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, se figuran
inscritos coma tales no Catastro Inmobiliario. De non figurar inscritos, a responsabilidade esixirase por partes iguais
en todo caso.
Artigo 9.º .-Base impoñible
A base impoñible deste imposto estará constituída polo valor catastral dos bens inmobles, que se determinará,
notificará e será susceptible de impugnación conforme o disposto nas normas reguladoras do Catastro Inmobiliario.
A base impoñible dos bens inmobles de características especiais non terá redución de forma xeral, salvo o disposto no
artigo 67.2 do TRLRFL na súa redacción dada pola Lei 16/2007.
Estes valores poderán ser obxecto de revisión , modificación ou actualización nos casos e do xeito que a Lei prevea.
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Artigo 10.º .-Base liquidable
1.-A base liquidable deste imposto será o resultado de practicar na base impoñible a redución á que se refiren os
artigos 67, 68, 69 e 70 do RDL. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
A base liquidable nos bens inmobles de características especiais, coincidirá coa base impoñible, salvo as específicas
aplicacións que prevea a lexislación
2.-A base liquidable notificarase conxuntamente coa impoñible nos procedementos de valoración colectiva. A dita
notificación incluirá a motivación da redución aplicada mediante a indicación do valor base que corresponda ó
inmoble, así coma dos importes da dita redución e da base liquidable do primeiro ano de vixencia do novo valor
catastral neste imposto.
Sen prexuízo do anterior, que será aplicable nos procedementos de valoración colectiva de carácter xeral, nos caos de
carácter parcial e simplificado, a motivación consistirá na expresión dos datos indicados no parágrafo anterior,
referidos ao exercicio no que se practique a notificación.
3.-Nos procedementos de valoración colectiva, a determinación da base liquidable será competencia da Dirección
Xeral do catastro e recorrible perante os tribunais económico-administrativos do Estado
Artigo 11.º .-Cota íntegra
A cota íntegra deste imposto será o resultado de aplicar á base liquidable o tipo de gravame ó que se refire o artigo
13º desta ordenanza.
Artigo 12.º .-Cota líquida
A cota líquida deste imposto será o resultado de minorar a cota íntegra co importe das bonificacións previstas nos
artigos seguintes.
Artigo 13º.-Tipo de gravame
Os tipos de gravame aplicables en este municipio serán os seguintes:
a) Bens inmobles de natureza urbana: 0,55 por cento.
b) Bens inmobles de natureza rústica: 0,90 por cento.
c) Bens inmobles de características especiais: 1,30 por cento.
Artigo 14.º .-Bonificacións
1. Gozarán dunha bonificación do 50 por cento na cota íntegra do imposto, sempre que así o soliciten os interesados
antes do inicio das obras, os inmobles que constitúan o obxecto da actividade das empresas de urbanización,
construción e promoción inmobiliaria, tanto de obra nova como de rehabilitación equiparable a esta, e que non
figuren entre os bens do seu inmobilizado.
O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá desde o período impositivo seguinte a aquel no que comecen
as obras ata o posterior ó remate destas, sempre que durante ese tempo se realicen obras de urbanización ou
construción efectiva, e sen que, en ningún caso, poida exceder de tres períodos impositivos. A solicitude de
bonificación débese formular antes do comezo das obras, entendendo por tal o momento de outorgamento da licenza,
por parte da Administración municipal.
Para gozar da devandita bonificación os interesados deberán presentar a documentación seguinte:
a) Acreditación de que a empresa se dedica á actividade de urbanización, construción e promoción inmobiliaria,
mediante a presentación dos estatutos da sociedade.
b) Acreditación de que o inmoble obxecto da bonificación non forma parte do inmobilizado, mediante certificación
do administrador da sociedade ou fotocopia do último balance presentado ante a Axencia Estatal da Administración
Tributaria, para os efectos do imposto sobre sociedades.
c) Copia da solicitude de licenza de obra, se non se presenta simultaneamente.
d) Copia do documento de alta na actividade económica de construción ou promoción inmobiliaria no imposto sobre
actividades económicas.
e) Certificación do técnico-director das obras de construción, visado polo colexio oficial competente, no que se
indique a data de inicio das obras.
2. As vivendas de protección oficial e as equiparables a estas segundo a normativa da Comunidade Autónoma de
Galicia, gozarán dunha bonificación do 50 por cento durante o prazo de tres períodos impositivos, contados desde o
período seguinte ao do outorgamento da cualificación definitiva. Esta bonificación terá que ser solicitada polo
interesado en calquera momento anterior á terminación dos tres períodos impositivos de duración daquela e producirá
efectos desde o período seguinte ó da solicitude.
Ó longo dos dous períodos cuarto e quinto seguintes ao do outorgamento da cualificación definitiva, as vivendas de
protección oficial gozarán dunha bonificación do 25% na cota íntegra do imposto, sempre que se manteña a
titularidade do inmoble e este constitúa a residencia do titular.
Esta bonificación deberá solicitarse en calquera momento anterior á terminación dos cinco períodos, producindo
efectos, en todo caso, desde o período seguinte ó da solicitude.
Os solicitantes presentarán a cédula de cualificación definitiva como vivenda de protección oficial do inmoble, a
documentación acreditativa da titularidade do devandito inmoble, copia que acredite a presentación do modelo 901 de
alteración de titularidade catastral, e facilitarase, en todo caso, a referencia catastral do inmoble.
Non haberá dereito a bonificación a partir do sexto exercicio, inclusive, desde o de outorgamento da cualificación
definitiva.
3. Os suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa gozarán dunha bonificación na cota
íntegra do inmoble de uso residencial que constitúa a súa residencia habitual e na que estea empadroado, coas
seguintes características:
Categoría de familia numerosa
% Bonificación valor
% Bonificación valor
% Bonificación valor
catastral menor ou igual
catastral entre
catastral maior de
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60.000 e 120.000 euros

120.000 ata 240.000 euros

Xeral
55
40
30
Especial 75
60
50
Para a aplicación das bonificacións será requisito imprescindible que o interesado a solicite, debendo acreditar:
a) O empadroamento na vivenda obxecto de solicitude.
b) A condición de categoría de familia numerosa, por medio do título oficial.
c) Para gozar desta bonificación deberá presentar, anualmente, unha copia compulsada do título de familia numerosa.
Non se poderá aplicar a bonificación a máis dunha vivenda por titular.
Con carácter xeral, o efecto da concesión da bonificación comezará a partir do exercicio seguinte á data da solicitude
e non terá carácter retroactivo.
4.-Terán dereito a unha bonificación do 95 por cento da cota íntegra e, no seu caso, do recargo provincial, os bens
rústicos das cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra, nos termos establecidos na Lei 20/1990, do
19 de decembro, sobre o réxime fiscal das cooperativas.
Os solicitantes presentarán o certificado sobre a condición de cooperativas agrarias ou de explotación comunitaria da
terra, emitido pola administración correspondente.
5. As solicitudes de bonificacións, previo informe técnico, serán resoltas pola Xunta de Goberno Local.
6. As bonificacións recollidas nos apartados 2 parágrafo 2.º e 3 deste artigo serán compatibles, sen que, en ningún
caso, poidan exceder do 60% da cota íntegra de forma acumulativa. A bonificación do apartado 1 deste artigo non
será compatible con ningunha outra, salvo precepto legal que dispoña a compatibilidade.
Artigo 15.º .-Período impositivo e retribución
1.-O imposto retribuirase o primeiro día do período impositivo.
2.-O período impositivo coincide co ano natural.
3.-Os feitos, actos e negocios que deben ser obxecto de declaración ou comunicación perante o Catastro Inmobiliario,
terán efectividade no devengo deste imposto inmediatamente posterior ó momento no que produzan efectos catastrais.
A efectividade das inscricións catastrais resultantes dos procedementos de valoración colectiva e de determinación do
valor catastral dos bens inmobles de características especiais coincidirá coa prevista nas normas reguladoras do
Catastro Inmobiliario.
Artigo 16.º .-Declaracións catastrais
As alteracións referidas ós bens inmobles susceptibles de inscrición catastral que teñan transcendencia para os efectos
deste imposto determinarán a obriga dos suxeitos pasivos de formaliza-las declaracións conducentes á súa inscrición
no catastro inmobiliario, conforme o establecido na súa normativa reguladora.
Artigo 17.º .-Xestión do imposto
A xestión, liquidación, inspección, recadación e revisión dos actos ditados en virtude da xestión tributaria deste
imposto levarase a cabo conforme ó preceptuado nos artigos 7, 8 e 77 do Texto refundido da Lei Reguladora de
Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo así coma as demais disposicións que
resulten de aplicación.
Artigo 18.º .-Revisión
1. Os actos de xestión e inspección catastral do imposto serán revisables nos termos e de acordo cos procedementos
sinalados no RDLex. 2/2004, Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais , e no RDLex. 1/2004, Texto
Refundido da Lei do Catastro Inmobiliario.
2. Os actos de xestión tributaria do imposto serán revisables conforme o preceptuado no artigo 14 do Texto
Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, e demais
concordantes de aplicación.
Disposición adicional única
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto, polas leis de orzamentos xerais do Estado ou por
calquera outra lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, producirán, no seu caso, a correspondente
modificación tácita da presente ordenanza fiscal.
Disposición derrogatoria única:
Queda derrogada a ordenanza fiscal nº 1 reguladora do imposto sobre bens inmobles publicada no BOP Nº 291 de
data 20/12/2003 así como modificacións posteriores aplicables dende o 01/01/2010
Disposición final
A presente ordenanza fiscal, foi aprobada provisionalmente polo Pleno da Corporación na sesión que tivo lugar o día
... de .... 2011, entrará en vigor no día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse a
partir do día 1 de xaneiro de 2012, continuando vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación
expresa
Boimorto 10 de novembro de 2011
O Alcalde:
Asdo.- José Ignacio Portos Vázquez >>

Pola Alcaldía explícase o aumento de recadación que supón esta modificación.
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Sen máis intervencións, por maioría absoluta con 6 votos a favor, 5 dos concelleiros do
grupo municipal do PsdG-PSOE 1 do concelleiro do grupo mixto e 5 votos en contra
dos concelleiros do grupo municipal do PP o Pleno ACORDOU:
PRIMEIRO: O proxecto de derrogación e nova aprobación da ordenanza fiscal nº 1
reguladora do Imposto sobre bens inmobles e conforme coas necesidades económicas
do Concello, sendo necesaria a regulación actualizada deste tributo conforme á
legalidade vixente e o establecemento de novo/s tipos de gravamen conforme o anexo
do presente acordo.
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente, segundo dispón o artigo 17.1 do Texto
refundido da lei reguladora das facendas locais Rdlex 2/2004, a derrogación e
aprobación de nova Ordenanza fiscal nº 1 reguladora do Imposto sobre bens inmobles.
TERCEIRO: Expoñer o expediente a información pública e audiencia ós interesados,
previo anuncio no taboleiro de anuncios do Concello e no B.O.P., por un prazo de 30
días hábiles , como mínimo, para que poidan presenta-las reclamacións e suxerencias
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resoltas pola Corporación.
CUARTO: No suposto de que non se presenten reclamacións contra ó mesmo,
entenderase automaticamente elevado a definitivo o acordo ata entón provisional sen
necesidade de acordo plenario, de conformidade co disposto no artigo 17.3 do texto
refundido da lei reguladora das facendas locais, RDlex 2/2004.
ORDENANZA FISCAL Nº 1 REGULADORA DO IBI
Artigo 1º.Fundamento e réxime
De acordo ó establecido no artigo 59 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo o
Concello de Boimorto establece o imposto sobre bens inmobles, cumprindo así o
mandato imperativo contido no dito artigo.
O imposto sobre bens inmobles rexerase neste municipio:
a)Polas normas reguladoras deste, contidas no Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e
polas demais disposicións legais e regulamentarias que complementen e desenvolvan
esta lei.
b)Pola presente ordenanza fiscal.
Artigo 2º.Natureza
O imposto sobre bens inmobles é un tributo directo de carácter real que grava o valor
dos bens inmobles nos termos establecidos no RDLex 2/2004, de 5 de marzo, e na
presente ordenanza.
Artigo 3º.Feito impoñible
1.Constitúe o feito impoñible do imposto a titularidade dos seguintes dereitos sobre os
bens inmobles rústicos e urbanos e sobre os inmobles de características especiais:
a)Dunha concesión administrativa sobre os propios inmobles ou sobre os servizos
públicos a que se atopen afectos.
b Dun dereito real de superficie.
c)Dun dereito real de usufruto.
d)Do dereito de propiedade.
2.A realización do feito impoñible que corresponda, de entre os definidos no apartado
anterior pola orde establecida no mesmo, determinará a non suxeición do inmoble
urbano ou rústico ás restantes modalidades no mesmo previstas. Nos inmobles de
características especiais aplicarase esta mesma prelación, salvo cando os dereitos de
concesión que podan recaer sobre o inmoble non esgoten a súa extensión superficial,
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suposto no que tamén se realizará o feito impoñible polo dereito de propiedade sobre a
parte do inmoble non afectada por unha concesión.
3.No caso de que un mesmo inmoble se atope localizado en distintos termos municipais,
entenderase, para os efectos deste imposto, que pertence a cada un deles pola superficie
que ocupe no respectivo termo municipal.
Artigo 4º.Clases de bens inmobles para os efectos do imposto
1.Terán a consideración de ben inmoble a parcela ou porción de solo dunha mesma
natureza, encravada nun termo municipal e pechada por unha liña poligonal que
delimita, para tales efectos, o ámbito espacial do dereito de propiedade dun propietario
ou de varios pro indiviso e, no seu caso, as construcións emprazadas no dito ámbito,
calquera que sexa o seu dono, e con independencia doutros dereitos que recaian sobre
do inmoble.
2.Terán tamén a consideración de bens inmobles:
a)Os diferentes elementos privativos das edificacións que sexan susceptibles de
aproveitamento independente, sometidos ó réxime especial de propiedade horizontal, así
coma o conxunto constituído por diferentes elementos privativos mutuamente
vinculados e adquiridos en unidade de acto e, nas condicións que determinen os
regulamentos de desenrolo do Real Decreto 1/2004, Texto refundido da Lei de Catastro
Inmobiliario, os trasteiros e prazas de estacionamento en pro indiviso adscritos ó uso e
goce exclusivo e permanente dun titular. A atribución dos elementos comúns ós
respectivos inmobles, ós simples efectos da súa valoración catastral, realizarase na
forma que se determine no devandito desenrolo regulamentario.
b)O ámbito espacial dunha concesión administrativa e dun dereito de superficie sobre
dos bens inmobles ou sobre dos servizos públicos ós que se atopen afectos.
c)Os bens inmobles de características especiais.
3.Os bens inmobles clasifícanse catastralmente en urbanos, rústicos ou de características
especiais. O carácter urbano ou rústico do inmoble dependerá da natureza do solo.
4.Enténdese por solo de natureza urbana o clasificado polo planeamento urbanístico
coma urbano, o que teña a consideración de urbanizable segundo o planeamento e estea
incluído en sectores, así coma o resto do solo clasificado como urbanizable a partir do
momento de aprobación do instrumento urbanístico que o desenvolva, e o que reúna as
características contidas no artigo 8 da Lei 6/1998, de 13 de abril, sobre Réxime do Solo
e Valoracións. Terán a mesma consideración aqueles solos nos que se poidan exercer
facultades urbanísticas equivalentes ós anteriores segundo a lexislación da Comunidade
Autónoma de Galicia vixente.
Exceptúase da consideración de solo urbano o que integre os bens inmobles de
características especiais.
5.Enténdese por solo de natureza rústica aquel que non sexa de natureza urbana nin
estea integrado nun ben inmoble de características especiais.
6.Terán a consideración de construcións:
a)As edificacións, sexan cal sexan os materiais dos que estean construídas e o uso ó que
se destinen, sempre que se atopen unidos permanentemente ó solo e con independencia
de que se alcen sobre da súa superficie ou se atopen encravados no subsolo e de que
poidan ser transportados ou desmontados.
b)As instalacións industriais, comerciais, deportivas de recreo, agrícolas, gandeiras,
forestais e piscícolas de auga doce, considerándose coma tales, entre outros, os diques,
tanques, zonas de carga, peiraos, pantaláns e invernadoiros, e excluíndose, en todo caso,
a maquinaria e os útiles.
c)As obras de urbanización e de mellora, tales coma as explanacións, e as que se
realicen para o uso dos espazos descubertos, coma son os recintos destinados a
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mercados, os depósitos ó aire libre, os campos para a práctica do deporte, os
estacionamentos e os espazos anexos ou accesorios ós edificios e instalacións.
Non terán a consideración de construcións aquelas obras de urbanización ou mellora
que determinen os regulamentos de desenrolo da Lei do Catastro Inmobiliario, sen
prexuízo de que o seu valor se deba incorporar ó do ben inmoble coma parte inherente ó
valor do solo, nin os cubertos ou alpendres de escasa entidade.
7.Os bens inmobles de características especiais constitúen un conxunto complexo de
uso especializado, integrado por solo, edificacións, instalacións e obras de urbanización
e mellora que, polo seu carácter unitario e por estar ligado de xeito definitivo para o seu
funcionamento, se configura para os efectos catastrais coma un único ben inmoble.
Considéranse bens inmobles de características especiais os comprendidos nos seguintes
grupos:
a)Os destinados á produción de enerxía eléctrica e gas e ó refinado de petróleo, e as
centrais nucleares.
b)As presas, saltos de auga e encoros, incluído o seu leito ou vaso, excepto as
destinadas en exclusiva ó regadío.
c)As autopistas, estradas e túneles de peaxe.
d)Os aeroportos e portos comerciais.
A efectos da inscrición destes inmobles no Catastro e da súa valoración non se excluirá
a maquinaria integrada nas instalacións, nin aquela que forme parte das mesmas ou que
estea vinculada funcionalmente a elas.
E elo coas especificacións contidas no artigo 23 do Regulamento de desenrolo do
Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, na súa
redacción dada pola Sentenza do Tribunal Supremo de 30 de maio de 2007.
Artigo 5º.Supostos de non suxeición
Non están suxeitos ó imposto:
-As estradas, os camiños, as demais vías terrestres e os bens de dominio público
marítimo-terrestre e hidráulico, sempre que sexan de aproveitamento público e gratuíto.
-Os seguintes bens inmobles propiedade deste Concello:
a)Os de dominio público afectos ó uso público.
b)Os de dominio público afectos a un servizo público xestionado directamente polo
Concello e os bens patrimoniais, excepto cando se trate de inmobles cedidos a terceiros
mediante contraprestación.
Artigo 6º.Exencións
1.-Estarán exentos os seguintes inmobles:
a) Os que sexan propiedade do Estado, das comunidades autónomas ou dos entes locais
que estean directamente afectos á seguridade cidadá e ós servizos educativos e
penitenciarios, así coma os que sexan propiedade do Estado afectos á defensa nacional.
b)Os bens comunais e os montes veciñais en man común.
c)Os da Igrexa católica, nos termos previstos no Acordo entre o Estado español e a
Santa Sede sobre asuntos económicos, do 3 de xaneiro de 1979, e os das asociacións
confesionais non católicas legalmente recoñecidas, nos termos establecidos nos
respectivos acordos de cooperación subscritos en virtude do disposto no artigo 16 da
Constitución.
d)Os da Cruz Vermella Española.
e)Os inmobles ós que sexa de aplicación a exención en virtude de convenios
internacionais en vigor e, a condición de reciprocidade, os dos Gobernos estranxeiros
destinados á súa representación diplomática, consular ou ós seus organismos oficiais.
f)A superficie dos montes poboados con especies de crecemento lento
regulamentariamente determinadas, que teñan coma aproveitamento principal a madeira
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e a cortiza, sempre que a densidade do arborado sexa a propia ou normal da especie de
que se trate.
g)Os terreos ocupados polas liñas de ferrocarrís e os edificios encravados nos mesmos
terreos, que estean dedicados a estacións, almacéns ou a calquera outro servizo
indispensable para a explotación das ditas liñas. Non están exentos, polo tanto, os
establecementos de hostalería, espectáculos, comerciais e de ocio, as casas destinadas a
vivendas dos empregados, as oficinas da dirección nin as instalacións fabrís.
2.Igualmente, previa solicitude, que deberá ser presentada antes da data do devengo,
incluíndo a acreditación do cumprimento dos requisitos esixibles para a aplicación da
exención, estarán exentos:
a)Os bens inmobles que se destinen ó ensino por centros docentes acollidos, total ou
parcialmente, ó réxime de concerto educativo, en canto á superficie afectada ó ensino
concertado. Esta circunstancia acreditarase mediante:
-Certificado da Administración educativa correspondente, acreditativa da condición de
centro concertado, asinable ós edificios e instalacións destinadas directa e
exclusivamente ás actividades docentes obxecto de concerto.
-Informe da Dirección Xeral do Centro de Xestión Catastral e Cooperación Tributaria
acreditativo das superficies dos edificios ou conxuntos urbanísticos, adscritos
exclusivamente á actividade educativa ou a servizos complementarios da ensinanza e de
asistencia docente de carácter necesario, coa indicación do valor catastral asignado a
cada un dos elementos citados.
Esta exención deberá ser compensada pola Administración competente.
b)Os declarados expresa e individualizadamente monumento ou xardín histórico de
interese cultural, mediante Real decreto na forma establecida polo artigo 9 da Lei
16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, e inscritos no rexistro xeral a
que se refire o artigo 12 como integrantes do Patrimonio Histórico Español, así coma os
comprendidos nas disposicións adicionais primeira, segunda e quinta da dita lei.
Esta exención terá os límites previstos no artigo 62.2.b) do Texto Refundido da Lei
Reguladora de Facendas Locais aprobado por RDLex. 2/2004.
c)A superficie dos montes nos que se realicen repoboacións forestais ou rexeneración de
masas arboradas suxeitas a proxectos de ordenación ou plans técnicos aprobados pola
Administración forestal. Esta circunstancia acreditarse mediante certificación
acreditativa emitida pola Delegación Provincial da Dirección Xeral de Montes. Esta
exención terá unha duración de 15 anos, contados a partir do período impositivo
seguinte a aquel no que se realice a súa solicitude
3.Están exentos os bens inmobles situados no termo municipal deste Concello dos que
sexan titulares os centros sanitarios de titularidade pública, sempre que estean afectos ó
cumprimento dos fins específicos dos referidos centros. Esta circunstancia
documentarase mediante certificado do organismo titular do centro sanitario,
acreditando a afectación do centro ao cumprimento dos fins específicos destes.
4.Por último, e segundo o establecido no título I, capítulo III, artigo 15, da Lei 49/2002,
do 23 de decembro, do Réxime Fiscal das Entidades sen Fins Lucrativos e dos
Incentivos Fiscais ao Mecenado, estarán exentos os bens dos que sexan titulares as
entidades sen fins lucrativos, excepto os afectos a explotacións económicas non exentas
do imposto sobre sociedades. Para gozar da exención, as ditas entidades deberán
comunicar ó Concello, antes da data do devengo do imposto, a opción regulada no
artigo 14.1. da Lei 49/2002.
5.Gozarán, así mesmo, de exención, ó abeiro da habilitación contida no artigo 62.4 do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, por motivos de eficiencia e economía na xestión
recadatoria, os inmobles de natureza urbana e rústica, sempre que a cota líquida,
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resultante da aplicación dos beneficios fiscais, sexa inferior a 3 euros (para inmobles de
natureza urbana) e 2,50 euros (para inmobles de natureza rústica). No caso de que
tódalas cotas dun suxeito pasivo relativas os bens rústicos que posúa no concello estean
agrupadas nun único documento de cobro, tomarase como referencia esta cota agrupada
aos efectos de aplicar esta exención. Os bens inmobles de características especiais non
estarán exentos por esta causa en ningún caso.
Artigo 7º.Suxeitos pasivos
1.Son suxeitos pasivos, a título de contribuíntes, as persoas naturais e xurídicas e as
entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral
Tributaria, que teñan a titularidade do dereito que, en cada caso, sexa constitutivo do
feito impoñible deste imposto, conforme ó disposto nesta ordenanza fiscal.
No caso de bens inmobles de características especiais, cando a condición de
contribuínte recaia en un ou varios concesionarios, cada un deles o será pola súa cota,
que se determinará en razón á parte do valor catastral que corresponda á superficie
concedida e á construción ou parte do inmoble directamente vinculada a cada
concesión.
Para esa mesma clase de inmobles de características especiais, cando o propietario teña
a condición de contribuínte en razón da superficie non afectada polas concesións,
actuará como substituto do mesmo o Ente ou Organismo Público ao que se refire o
paragrafo segundo do número 1 do artigo 63 do Texto Refundido de Facendas Locais de
5 de marzo de 2004 na súa redacción dada pola Lei 16/2007, o cal non poderá repercutir
no contribuínte o importe da débeda presupostaria satisfeita.
O disposto no apartado anterior será de aplicación sen prexuízo da facultade do suxeito
pasivo de repercutir a carga tributaria soportada conforme ás normas de dereito común.
As Administracións Públicas e os entes ou organismos considerados suxeitos pasivos,
repercutirán a parte da cota líquida do imposto que corresponda, en quen non reunindo a
condición de suxeitos pasivos, fagan uso mediante contraprestación dos seus bens
demaniais ou patrimoniais, os cales estarán obrigados a soportar a repercusión, que se
determinará en razón á parte do valor catastral que corresponda á superficie utilizada e a
construción directamente vinculada a cada arrendatario ou cesionario do dereito de uso.
Artigo 8º.Afección real e responsabilidade
1.Nos supostos de cambio, por calquera causa, na titularidade dos dereitos que
constitúen o feito impoñible deste imposto, os bens inmobles obxecto dos ditos dereitos
quedarán afectos ó pagamento da totalidade da cota tributaria, en réxime de
responsabilidade subsidiaria, nos termos previstos la Lei Xeral Tributaria.
2.Para os efectos anteditos, os notarios solicitarán información e advertirán
expresamente aos comparecentes nos documentos que autoricen sobre as débedas
pendentes polo Imposto de Bens Inmobles asociadas ao inmoble que se transmite, sobre
o prazo dentro do cal están obrigados os interesados a presentar declaración do imposto,
cando tal obrigación se manteña por non terse aportado a referencia catastral do
inmoble, conforme o apartado 2 do artigo 43 do texto refundido da Lei do Catastro
Inmobiliario e outras normas tributarias, sobre a afección dos bens ao pago da débeda
tributaria e, así mesmo, sobre as responsabilidades en que incorran pola falta de
presentación de declaracións, ó non efectualas en prazo ou a presentación de
declaracións falsas, incompletas ou inexactas, conforme o previsto no artigo 70 do texto
refundido da Lei do Catastro Inmobiliario e outras normas tributarias.
3.Responderán de xeito solidario da cota deste imposto, e en proporción ás súas
respectivas participacións, os copartícipes ou cotitulares das entidades ás que se refire o
artigo 35.4 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, se figuran inscritos coma tales no Catastro
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Inmobiliario. De non figurar inscritos, a responsabilidade esixirase por partes iguais en
todo caso.
Artigo 9º.Base impoñible
A base impoñible deste imposto estará constituída polo valor catastral dos bens
inmobles, que se determinará, notificará e será susceptible de impugnación conforme o
disposto nas normas reguladoras do Catastro Inmobiliario.
A base impoñible dos bens inmobles de características especiais non terá redución de
forma xeral, salvo o disposto no artigo 67.2 do TRLRFL na súa redacción dada pola Lei
16/2007.
Estes valores poderán ser obxecto de revisión , modificación ou actualización nos casos
e do xeito que a Lei prevea.
Artigo 10º.Base liquidable
1.A base liquidable deste imposto será o resultado de practicar na base impoñible a
redución á que se refiren os artigos 67, 68, 69 e 70 do RDL. 2/2004, de 5 de marzo,
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
A base liquidable nos bens inmobles de características especiais, coincidirá coa base
impoñible, salvo as específicas aplicacións que prevea a lexislación
2.A base liquidable notificarase conxuntamente coa impoñible nos procedementos de
valoración colectiva. A dita notificación incluirá a motivación da redución aplicada
mediante a indicación do valor base que corresponda ó inmoble, así coma dos importes
da dita redución e da base liquidable do primeiro ano de vixencia do novo valor
catastral neste imposto.
Sen prexuízo do anterior, que será aplicable nos procedementos de valoración colectiva
de carácter xeral, nos caos de carácter parcial e simplificado, a motivación consistirá na
expresión dos datos indicados no parágrafo anterior, referidos ao exercicio no que se
practique a notificación.
3.Nos procedementos de valoración colectiva, a determinación da base liquidable será
competencia da Dirección Xeral do catastro e recorrible perante os tribunais económicoadministrativos do Estado
Artigo 11º.Cota íntegra
A cota íntegra deste imposto será o resultado de aplicar á base liquidable o tipo de
gravame ó que se refire o artigo 13º desta ordenanza.
Artigo 12º.Cota líquida
A cota líquida deste imposto será o resultado de minorar a cota íntegra co importe das
bonificacións previstas nos artigos seguintes.
Artigo 13º.Tipo de gravame
Os tipos de gravame aplicables en este municipio serán os seguintes:
a)Bens inmobles de natureza urbana: 0,55 por cento.
b)Bens inmobles de natureza rústica: 0,90 por cento.
c)Bens inmobles de características especiais: 1,30 por cento.
Artigo 14º.Bonificacións
1.Gozarán dunha bonificación do 50 por cento na cota íntegra do imposto, sempre que
así o soliciten os interesados antes do inicio das obras, os inmobles que constitúan o
obxecto da actividade das empresas de urbanización, construción e promoción
inmobiliaria, tanto de obra nova como de rehabilitación equiparable a esta, e que non
figuren entre os bens do seu inmobilizado.
O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá desde o período impositivo
seguinte a aquel no que comecen as obras ata o posterior ó remate destas, sempre que
durante ese tempo se realicen obras de urbanización ou construción efectiva, e sen que,
en ningún caso, poida exceder de tres períodos impositivos. A solicitude de bonificación
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débese formular antes do comezo das obras, entendendo por tal o momento de
outorgamento da licenza, por parte da Administración municipal.
Para gozar da devandita bonificación os interesados deberán presentar a documentación
seguinte:
a)Acreditación de que a empresa se dedica á actividade de urbanización, construción e
promoción inmobiliaria, mediante a presentación dos estatutos da sociedade.
b)Acreditación de que o inmoble obxecto da bonificación non forma parte do
inmobilizado, mediante certificación do administrador da sociedade ou fotocopia do
último balance presentado ante a Axencia Estatal da Administración Tributaria, para os
efectos do imposto sobre sociedades.
c)Copia da solicitude de licenza de obra, se non se presenta simultaneamente.
d)Copia do documento de alta na actividade económica de construción ou promoción
inmobiliaria no imposto sobre actividades económicas.
e)Certificación do técnico-director das obras de construción, visado polo colexio oficial
competente, no que se indique a data de inicio das obras.
2.As vivendas de protección oficial e as equiparables a estas segundo a normativa da
Comunidade Autónoma de Galicia, gozarán dunha bonificación do 50 por cento durante
o prazo de tres períodos impositivos, contados desde o período seguinte ao do
outorgamento da cualificación definitiva. Esta bonificación terá que ser solicitada polo
interesado en calquera momento anterior á terminación dos tres períodos impositivos de
duración daquela e producirá efectos desde o período seguinte ó da solicitude.
Ó longo dos dous períodos cuarto e quinto seguintes ao do outorgamento da
cualificación definitiva, as vivendas de protección oficial gozarán dunha bonificación
do 25% na cota íntegra do imposto, sempre que se manteña a titularidade do inmoble e
este constitúa a residencia do titular.
Esta bonificación deberá solicitarse en calquera momento anterior á terminación dos
cinco períodos, producindo efectos, en todo caso, desde o período seguinte ó da
solicitude.
Os solicitantes presentarán a cédula de cualificación definitiva como vivenda de
protección oficial do inmoble, a documentación acreditativa da titularidade do
devandito inmoble, copia que acredite a presentación do modelo 901 de alteración de
titularidade catastral, e facilitarase, en todo caso, a referencia catastral do inmoble.
Non haberá dereito a bonificación a partir do sexto exercicio, inclusive, desde o de
outorgamento da cualificación definitiva.
3.Os suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa gozarán
dunha bonificación na cota íntegra do inmoble de uso residencial que constitúa a súa
residencia habitual e na que estea empadroado, coas seguintes características:
Categoría de familia numerosa
% Bonificación valor
% Bonificación valor
% Bonificación valor
catastral menor ou igual
catastral entre
catastral maior de
a 60.000 euros
60.000 e 120.000 euros
120.000 ata 240.000 euros
Xeral
55
40
30
Especial
75
60
50
Para a aplicación das bonificacións será requisito imprescindible que o interesado a
solicite, debendo acreditar:
a)O empadroamento na vivenda obxecto de solicitude.
b)A condición de categoría de familia numerosa, por medio do título oficial.
c)Para gozar desta bonificación deberá presentar, anualmente, unha copia compulsada
do título de familia numerosa.
Non se poderá aplicar a bonificación a máis dunha vivenda por titular.
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Con carácter xeral, o efecto da concesión da bonificación comezará a partir do exercicio
seguinte á data da solicitude e non terá carácter retroactivo.
4.Terán dereito a unha bonificación do 95 por cento da cota íntegra e, no seu caso, do
recargo provincial, os bens rústicos das cooperativas agrarias e de explotación
comunitaria da terra, nos termos establecidos na Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre
o réxime fiscal das cooperativas.
Os solicitantes presentarán o certificado sobre a condición de cooperativas agrarias ou
de explotación comunitaria da terra, emitido pola administración correspondente.
5.As solicitudes de bonificacións, previo informe técnico, serán resoltas pola Xunta de
Goberno Local.
6.As bonificacións recollidas nos apartados 2 parágrafo 2.º e 3 deste artigo serán
compatibles, sen que, en ningún caso, poidan exceder do 60% da cota íntegra de forma
acumulativa. A bonificación do apartado 1 deste artigo non será compatible con
ningunha outra, salvo precepto legal que dispoña a compatibilidade.
Artigo 15º.Período impositivo e retribución
1.O imposto retribuirase o primeiro día do período impositivo.
2.O período impositivo coincide co ano natural.
3.Os feitos, actos e negocios que deben ser obxecto de declaración ou comunicación
perante o Catastro Inmobiliario, terán efectividade no devengo deste imposto
inmediatamente posterior ó momento no que produzan efectos catastrais. A efectividade
das inscricións catastrais resultantes dos procedementos de valoración colectiva e de
determinación do valor catastral dos bens inmobles de características especiais
coincidirá coa prevista nas normas reguladoras do Catastro Inmobiliario.
Artigo 16º.Declaracións catastrais
As alteracións referidas ós bens inmobles susceptibles de inscrición catastral que teñan
transcendencia para os efectos deste imposto determinarán a obriga dos suxeitos pasivos
de formaliza-las declaracións conducentes á súa inscrición no catastro inmobiliario,
conforme o establecido na súa normativa reguladora.
Artigo 17º.Xestión do imposto
A xestión, liquidación, inspección, recadación e revisión dos actos ditados en virtude da
xestión tributaria deste imposto levarase a cabo conforme ó preceptuado nos artigos 7, 8
e 77 do Texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo así coma as demais disposicións que resulten
de aplicación.
Artigo 18º.Revisión
1.Os actos de xestión e inspección catastral do imposto serán revisables nos termos e de
acordo cos procedementos sinalados no RDLex. 2/2004, Texto Refundido da Lei
Reguladora de Facendas Locais , e no RDLex. 1/2004, Texto Refundido da Lei do
Catastro Inmobiliario.
2.Os actos de xestión tributaria do imposto serán revisables conforme o preceptuado no
artigo 14 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por
Real Decreto Lexislativo 2/2004, e demais concordantes de aplicación.
Disposición adicional única
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto, polas leis de orzamentos
xerais do Estado ou por calquera outra lei ou disposición, e que resulten de aplicación
directa, producirán, no seu caso, a correspondente modificación tácita da presente
ordenanza fiscal.
Disposición derrogatoria única
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Queda derrogada a ordenanza fiscal nº 1 reguladora do imposto sobre bens inmobles
publicada no BOP Nº 291 de data 20/12/2003 así como modificacións posteriores
aplicables dende o 01/01/2010
Disposición final
A presente ordenanza fiscal, foi aprobada provisionalmente polo Pleno da Corporación
na sesión que tivo lugar o día15 de novembro 2011, entrará en vigor no día da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse a partir do día 1 de
xaneiro de 2012, continuando vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresa.
2.- PROPOSICIÓN DERROGACIÓN E APROBACIÓN DE NOVA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IVTM
Pola Secretaria dáse lectura a proposición da Alcaldía relacionada con este punto da
orde do día que a continuación se reproduce literalmente, previa aceptación por
maioría absoluta, do o tratamento deste punto sen ditaminar con 6 votos a favor 5 dos
concelleiros do grupo municipal do PsdG PSOE, e un do concelleiro do grupo mixto e 5
votos en contra cinco dos concelleiros do grupo municipal do PP.
“PROPOSICIÓN DE DERROGACIÓN E APROBACIÓN DE NOVA ORDENANZA Nº 2
REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
Vista a necesidade de aumentar a capacidade de autofinanciación deste Concello , tendo en conta o
esforzo fiscal nos municipios da Comarca e a necesidade de aumento de recursos para mantemento dos
servizos.
Solicitase a aceptación primeiro polo Pleno do tratamento deste punto da orde do día sen ditaminar,
xustificando a urxencia nos prazos para a entrada en vigor a 1/1/2012 da nova ordenanza.
PROPOÑO que o Pleno municipal ACORDE:
PRIMEIRO: O proxecto de derrogación da ordenanza nº 2 anterior e nova aprobación da
ordenanza fiscal nº 2 reguladora do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica e conforme coas
necesidades económicas do Concello,sendo necesaria a regulación actualizada deste tributo conforme a
legalidade vixente e o establecemento de novo/s tipos de gravamen conforme o anexo do presente
acordo.
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente, segundo dispón o artigo 17.1 do Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais Rdlex 2/2004, a derrogación e aprobación de nova Ordenanza fiscal nº 2
reguladora do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
TERCEIRO: Expoñer o expediente a información pública e audiencia ós interesados, previo
anuncio no taboleiro de anuncios do Concello e no B.O.P., por un prazo de 30 días hábiles , como
mínimo, para que poidan presentar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas, que de
producirse deberán ser resoltas pola Corporación.
CUARTO: No suposto de que non se presenten reclamacións contra ó mesmo, entenderase
automaticamente elevado a definitivo o acordo ata entón provisional sen necesidade de acordo plenario,
de conformidade co disposto no artigo 17.3 do texto refundido da lei reguladora das facendas locais,
RDlex 2/2004.
ANEXO PROPOSTA NOVA ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DO IMPOSTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Artigo 1.º . Fundamento e natureza
De conformidade co previsto no artigo 59, en relación cos seus artigos 92 a 99, do texto refundido da Lei
Reguladora de Facendas Locais, aprobado por RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, o imposto sobre
vehículos de tracción mecánica, é un tributo directo, de carácter obrigatorio.
Artigo 2º . Normativa aplicable
O imposto sobre vehículos de tracción mecánica, rexerase neste Concello:
a) Polas normas reguladoras deste, contidas no texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais,
aprobado por RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e polas demais disposicións legais e regulamentos
que complementen e desenvolvan a dita lei.
b) Pola presente ordenanza fiscal.
Artigo 3º . Feito impoñible
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1.-O imposto sobre vehículos de tracción mecánica é un imposto directo que grava a titularidade dos
vehículos desta natureza, aptos para circular polas vías públicas, calquera que sexan a súa clase e
categoría.
2.-Considérase vehículo apto para a circulación o que fose matriculado nos rexistros públicos
correspondentes e mentres non tivera causado baixa nos mesmos. Para os efectos deste imposto tamén se
considerarán aptos os vehículos provistos de permisos temporais e matrícula turística.
3.-A xestión, liquidación, recadación, inspección, así como a revisión dos actos ditados en vía de xestión
tributaria corresponderá a este Concello cando o enderezo que figure no permiso de circulación do
vehículo radique no termo municipal.
Artigo 4º .- Supostos de non suxeición
Non estarán suxeitos a este imposto:
a) Non están suxeitos a este imposto os vehículos que, sendo dados de baixa nos rexistros por antigüidade
do seu modelo, poden ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibicións,
certames ou carreiras limitadas ós desta natureza.
b) Os remolques e semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica de carga útil non
superior a 750 quilogramos
Artigo 5º .-Suxeitos pasivos
Son suxeitos pasivos deste imposto, as persoas físicas ou xurídicas e as Entidades a que se refire o artigo
35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, a nome das cales conste o vehículo no permiso
de circulación.
Artigo 6º .-Responsables
Todo o relativo a os responsables deste tributo, determinarase de conformidade ao previsto no Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais; na Lei Xeral Tributaria, artigos 41 a 43; no
Regulamento Xeral de Recadación e nas demais Leis do Estado reguladoras da materia, así como nas
disposicións dictadas para o seu desenrolo.
Artigo 7º .-Exencións
1. Estarán exentos do imposto:
a) Os vehículos oficiais do Estado, comunidades autónomas e entidades locais adscritos á defensa
nacional ou á seguridade cidadá.
b) Os vehículos de representación diplomáticas, oficinas consulares, axentes diplomáticos e funcionarios
consulares de carreira acreditados en España, que sexan súbditos dos respectivos países, externamente
identificados e a condición de reciprocidade na súa extensión e grao.
Así mesmo, os vehículos dos organismos internacionais con sede ou oficina en España e dos seus
funcionarios ou membros con estatuto diplomático.
c) Os vehículos respecto dos cales así se derive do disposto en tratados ou convenios internacionais.
d) As ambulancias e demais vehículos directamente destinados á asistencia sanitaria, ou ó traslado de
feridos ou enfermos.
e) Os vehículos para persoas de mobilidade reducida que se refire a letra A do anexo II do Regulamento
xeral de vehículos, aprobado polo Real decreto 2822/1998, do 23 de decembro.
Así mesmo, están exentos os vehículos matriculados a nome de minusválidos para o seu uso exclusivo.
Esta exención aplicarase en tanto se manteñan as devanditas circunstancias, tanto aos vehículos
conducidos por persoas con discapacidade como aos destinados ao seu transporte.
As exencións previstas nos dous parágrafos anteriores non resultarán aplicables ós suxeitos pasivos
beneficiarios destas por máis dun vehículo simultaneamente.
Para os efectos do disposto neste parágrafo, se consideran persoas con minusvalía quen teña esa
condición legal en grao igual ou superior ó 33 por cento.
f) Os autobuses, microbuses e demais vehículos destinados ou adscritos ó servizo de transporte público
urbano, sempre que teñan unha capacidade que exceda de nove prazas, incluída a do condutor.
g) Os tractores, remolques, semirremolques e maquinaria provistos da libreta de inspección agrícola.
2. Para poder gozar das exención a que se refiren as letras e) e g) do apartado 1 deste artigo, os
interesados deberán instar súa concesión, con anterioridade ao devengo do imposto, indicando as
características do vehículo, a súa matricula, a causa do beneficio e acreditar mediante a presentación da
documentación na que consten a realidade do alegado. A notificación na que se resolva a concesión da
exención servirá de documento acreditativo da súa existencia. Esta solicitude deberá renovarse cada ano,
presentando os documentos necesarios. En caso de presentar a solicitude con posterioridade ao devengo
do imposto, a concesión da exención terá efectos desde o período impositivo seguinte ao da solicitude.
Xunto coa petición de exención regulada no parágrafo e) do apartado 1 deste artigo os interesados
deberán adxuntar a seguinte documentación:
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Vehículos conducidos por persoas con discapacidade:
1.-Fotocopia do certificado do grao de minusvalía expedido pola Consellería de Asuntos Sociais no que
conste o grao e a clase de discapacidade padecida.
2.-Fotocopia do permiso de conducción (anverso e reverso). Exhibición do orixinal no momento da
presentación.
3.-Fotocopia do permiso de circulación a nome do minusválido. Exhibición do orixinal no momento da
presentación.
4.-Fotocopia da póliza de seguro do vehículo no que figure o condutor habitual do mesmo. Exhibición do
orixinal no momento da presentación.
5.-Fotocopia DNI.
6.-Fotocopia da ficha técnica do vehículo.
7.-Declaración do uso exclusivo do vehículo para o transporte do beneficiario da exención.
8.-Estar empadroado no Concello de Boimorto .
Queda condicionada esta concesión, á liquidación de débedas pendentes do Concello por tódolos
conceptos.
Vehículos destinados ó transporte de minusválidos:
1.-Fotocopia do certificado do grao de minusvalia expedido pola Consellería de Asuntos Sociais no que
conste, o grao e a clase de discapacidade padecida.
2.-Fotocopia do permiso de circulación a nome do minusválido. Exhibición do orixinal no momento da
presentación.
3.-Fotocopia da póliza de seguro do vehículo. Exhibición do orixinal no momento da presentación.
4.-Fotocopia DNI do minusválido e do condutor habitual do vehículo.
5.-Fotocopia da ficha técnica do vehículo.
6.-Declaración do uso exclusivo do vehículo para o transporte do beneficiario da exención.
7.-Estar empadroado no Concello de Boimorto.
Queda condicionada esta concesión, á liquidación de débedas pendentes do Concello por tódolos
conceptos, así como ó oportuno informe, en caso necesario dos servizos sociais .
As exencións que no seu caso se concedan en calquera dos dous supostos anteriores, non serán aplicables
ós suxeitos pasivos beneficiarios das mesmas por mais dun vehículo simultaneamente.
Artigo 8 º.- Cota tributaria
1.-O imposto esixirase de acordo co cadro de tarifas establecido no artigo 95.1 do texto refundido da Lei
Reguladora de Facendas Locais, aprobado por RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que se
incrementará, dentro dos límites permitidos polo artigo 95.4 da referida Lei, pola aplicación sobre o
mesmo dun coeficiente do 1,20 polo que as cotas a satisfacer serán as seguintes :
A) Turismos:
De menos de 8 cabalos fiscais: 15,15 euros.
De 8 ata 11.99 cabalos fiscais: 40,89 euros.
De 12 ata 15.99 cabalos fiscais: 86,33 euros.
De 16 ata 19.99 cabalos fiscais: 107,53 euros.
De 20 cabalos fiscais en adiante: 134,40 euros.
B) Autobuses:
De menos de 21 prazas: 99,96 euros.
De 21 a 50 prazas: 142,36 euros.
De máis de 50 prazas: 177,95 euros.
C) Camións:
De menos de 1.000 kg de carga útil: 50,74 euros.
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 99,96 euros.
De máis de 2.999 a 9.999 kg de carga útil: 142,37 euros.
De máis de 9.999 kg de carga útil: 177,96 euros.
D) Tractores:
De menos de 16 cabalos fiscais: 21,20 euros.
De 16 a 25 cabalos fiscais: 33,32 euros.
De máis de 25 cabalos fiscais: 99,96 euros.
E) Remolques e semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 kg e máis de 750 kg de carga útil: 21,20 euros.
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 33,32 euros.
De máis de 2.999 kg de carga útil: 99,96 euros.
F) Outros vehículos:
Ciclomotores: 5,30 euros.
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Motocicletas ata 125 c.c.: 5,30 euros.
Motocicletas de máis de 125 c.c. ata 250 c.c.: 9,08 euros.
Motocicletas de máis de 250 c.c. ata 500 c.c.: 18,17 euros.
Motocicletas de máis de 500 c.c. ata 1.000 c.c.: 36,34 euros.
Motocicletas de máis de 1.000 c.c.: 72,70 euros.
2.-Para os efectos de facilita-la aplicación das tarifas, deberanse ter en conta a seguinte normativa:
A) en canto a clasificación dos vehículos, o anexo II do Regulamento Xeral de Vehículos, aprobado polo
Real Decreto 2822/1998, de 23 de decembro, que recolle nas súas letras "A", "B" e "C", as "Definicións",
"Clasificación por criterios de Construción" e "Clasificación por criterios de utilización"
B) En canto a determinación da potencia fiscal, mediante as formulas recollidas no anexo V do referido
Regulamento Xeral De Vehículos.
3.-No caso de que nas Leis de Presupostos do Estado modificárase o cadro de tarifas recollido no artigo
95.1 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por RD Lexislativo 2/2004, de 5
de marzo, o indicado coeficiente de 1,20 aplicarase sobre as novas tarifas fixadas nas referidas Leis de
Presupostos estatais.
Artigo 9º .-Bonificacións
1.-Terán unha bonificación do 50% na cota do imposto os vehículos eléctricos, de biodiésel ou movidos
por hidróxeno, durante cinco anos naturais contados desde a data de primeira matriculación do vehículo.
Os interesados deberán presentar a solicitude de bonificación con anterioridade a data do devengo do
Imposto. En caso contrario, a concesión da bonificación terá efectos desde o período impositivo seguinte
ao da solicitude.
Os interesados deberán aportar a ficha técnica do vehículo que acredite a súa inclusión nalgunha das
categorías previstas neste apartado.
2.-Gozarán dunha bonificación do 100% na cota os vehículos históricos, ou aqueles que teñan unha
antigüidade mínima de vintecinco anos contados a partir da data da súa fabricación, tomándose como tal,
si esta non se coñecera, a da súa primeira matriculación o, no seu defecto, a data na que o correspondente
tipo o variante deixouse de fabricar.
Para poder gozar da bonificación, os interesados deberán instar a súa concesión indicando as
características do vehículo, a súa matrícula e a antigüidade. Para estes efectos deberán acompañar á
solicitude de bonificación os documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos para gozar da
mesma, ben por medio de copia compulsada da ficha técnica, o permiso de circulación do vehículo ou o
certificado do fabricante ou de Industria respecto da data na que deixou de fabricarse o modelo en
cuestión. No caso de vehículos históricos acreditarase aportando a catalogación como tal polo órgano
competente da comunidade Autónoma.
O peticionario deberá xustificar, así mesmo, estar ao corrente no pago do imposto mediante a exhibición
dos recibos dos catro últimos exercicios ou certificado equivalente.
Os interesados deberán presentar a solicitude antes da data do devengo do imposto. En caso contrario a
exención aplicarase desde o exercicio seguinte ao da solicitude. Declarada a bonificación pola
Administración tributaria local, expedirase un documento que acredite a súa concesión.
Artigo 10º .-Período impositivo e devengo
1.- O período impositivo coincide co ano natural, salvo no caso de primeira adquisición dos vehículos.
Neste caso o período impositivo comezará o día no se produza a devandita adquisición.
2.-O imposto se devenga o primeiro día do período impositivo.
3.-O importe da cota do imposto prorratearase por trimestres naturais nos casos de primeira adquisición
ou baixa definitiva do vehículo. Tamén procederá o prorrateo da cota nos mesmos termos nos supostos de
baixa temporal por subtracción ou roubo do vehículo, todo isto desde o momento no que se produza dita
baixa temporal no Rexistro público correspondente.
Artigo 11º .- Xestión do imposto
1.-Nos supostos de adquisición e primeira matriculación dos vehículos o cando estes se reformen, de
xeito que altere a súa clasificación aos efectos do presente Imposto, os suxeitos pasivos ou os seus
representantes presentarán ante a Administración municipal ou ante os servizos de xestión tributaria da
Excma. Deputación Provincial da Coruña, e con carácter previo a súa matriculación na Xefatura
Provincial de Tráfico, no prazo de trinta días, que comezará a contar desde a data de adquisición ou
reforma, autoliquidación do imposto.
2.-Nos supostos de vehículos xa matriculados ou declarados aptos para circular, o Imposto xestiónase a
partir do Padrón anual do mesmo.
As modificacións do Padrón fundamentaranse nos datos do Rexistro de Tráfico e nas Comunicacións da
Xefatura de Tráfico relativas a altas, baixas, transferencias, reformas dos vehículos, sempre que se altere a
súa clasificación a efectos deste Imposto, e cambios de enderezo.
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O Padrón do Imposto expoñerase ao público por un prazo dun mes para que os interesados poidan
examinalo e, no seu caso, formulalas reclamacións oportunas. A exposición ao público do Padrón
anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e producirá os efectos de notificación da liquidación a cada
un dos suxeitos pasivos.
O prazo de ingreso das débedas de cobro por recibo notificadas colectivamente determinarase cada ano e
anunciarase publicamente no Boletín Oficial de la Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello.
Finalizado o prazo de pago voluntario sen que a débeda fora satisfeita, iniciarse o período executivo de
recadación, o que comportará o devengo do recargo do 20% do importe da débeda non ingresada, así
como o dos xuros de demora correspondentes. O devandito recargo será do 5% cando a débeda se ingrese
antes de que fora notificada a providencia de constrinximento e do 10% cando se ingrese a totalidade da
débeda non ingresada en período voluntario e o propio recargo antes da finalización do prazo previsto no
artigo 62.5 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
3.-Non obstante, unha vez abonada a cota do Imposto, se algún contribuínte estimase que ten dereito á
devolución poderá solicitala dentro do prazo determinado ao efecto e por algunha das causas previstas na
Lexislación vixente.
Artigo 12º . Xustificación do Imposto
1.-O pago do imposto acreditarase mediante o impreso de autoliquidación ou o recibo, debidamente
validado pola Entidade recadadora.
2.-Os que soliciten ante a xefatura Provincial de Tráfico a matriculación ou a certificación de aptitude
para circular un vehículo, deberán acreditar previamente o pago do imposto.
3.-Os titulares dos vehículos, cando comuniquen á Xefatura Provincial de Tráfico a reforma dos mesmos,
sempre que altere a súa clasificación a efectos deste imposto, así como tamén nos casos de transferencia,
de cambio de enderezo que conste no permiso de circulación do vehículo, o de baixa de ditos vehículos,
deberán acreditar previamente ante a referida Xefatura Provincial o pago do último recibo presentado ao
cobro do imposto, sen prexuízo de que sexa esixible, por vía de xestión e inspección, o pago de tódalas
débedas por dito concepto, devengadas, liquidadas, presentadas ao cobro e non prescritas. Exceptúase da
referida obrigación de acreditación o suposto das baixas definitivas de vehículos con quince ou mais anos
de antigüidade.
4.-As Xefaturas Provinciais de Tráfico non tramitarán os expedientes se non se acredita previamente o
pago do imposto, nos termos establecidos nos apartados anteriores.
Disposición adicional única
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto, polas leis de orzamentos xerais do Estado
ou por calquera outra lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, producirán, no seu caso, a
correspondente modificación tácita da presente ordenanza fiscal.
Disposición derrogatoria única
Queda derrogada a ordenanza fiscal nº 2 reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica
publicada no BOP nº291 de data 20/12/2003
Disposición final
A presente ordenanza fiscal, foi aprobada provisionalmente polo Pleno da Corporación na sesión que tivo
lugar o día ... de .... 2011, entrará en vigor no día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e
comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 2012, continuando vixente en tanto non se acorde a
súa modificación ou derrogación expresa
Boimorto 10 de novembro de 2011
O Alcalde:
Asdo.- José Ignacio Portos Vázquez

A Alcaldía explica o incremento. Sen máis intervencións por maioría absoluta con 6
votos a favor 5 dos concelleiros do grupo municipal do PsdG-PSOE , 1 do concelleiro
do grupo mixto e 5 votos en contra dos concelleiros do grupo municipal do PP o Pleno
ACORDOU:
PRIMEIRO: O proxecto de derrogación da ordenanza nº 2 anterior e nova
aprobación da ordenanza fiscal nº 2 reguladora do Imposto sobre vehículos de tracción
mecánica e conforme coas necesidades económicas do Concello,sendo necesaria a
regulación actualizada deste tributo conforme á legalidade vixente e o establecemento
de novo/s tipos de gravamen conforme o anexo do presente acordo.
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente, segundo dispón o artigo 17.1 do Texto
refundido da lei reguladora das facendas locais Rdlex 2/2004, a derrogación e
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aprobación de nova Ordenanza fiscal nº 2 reguladora do Imposto sobre vehículos de
tracción mecánica.
TERCEIRO: Expoñe-lo expediente a información pública e audiencia ós
interesados, previo anuncio no taboleiro de anuncios do Concello e no B.O.P., por un
prazo de 30 días hábiles , como mínimo, para que poidan presenta-las reclamacións e
suxerencias que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resoltas pola
Corporación.
CUARTO: No suposto de que non se presenten reclamacións contra ó mesmo,
entenderase automaticamente elevado a definitivo o acordo ata entón provisional, sen
necesidade de acordo plenario, de conformidade co disposto no artigo 17.3 do texto
refundido da lei reguladora das facendas locais, RDlex 2/2004.
ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Artigo 1º.Fundamento e natureza
De conformidade co previsto no artigo 59, en relación cos seus artigos 92 a 99, do texto
refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por RD Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo, o imposto sobre vehículos de tracción mecánica, é un tributo directo, de
carácter obrigatorio.
Artigo 2º.Normativa aplicable
O imposto sobre vehículos de tracción mecánica, rexerase neste Concello:
a)Polas normas reguladoras deste, contidas no texto refundido da Lei Reguladora de
Facendas Locais, aprobado por RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e polas demais
disposicións legais e regulamentos que complementen e desenvolvan a dita lei.
b)Pola presente ordenanza fiscal.
Artigo 3º.Feito impoñible
1.O imposto sobre vehículos de tracción mecánica é un imposto directo que grava a
titularidade dos vehículos desta natureza, aptos para circular polas vías públicas,
calquera que sexan a súa clase e categoría.
2.Considérase vehículo apto para a circulación o que fose matriculado nos rexistros
públicos correspondentes e mentres non tivera causado baixa nos mesmos. Para os
efectos deste imposto tamén se considerarán aptos os vehículos provistos de permisos
temporais e matrícula turística.
3.A xestión, liquidación, recadación, inspección, así como a revisión dos actos ditados
en vía de xestión tributaria corresponderá a este Concello cando o enderezo que figure
no permiso de circulación do vehículo radique no termo municipal.
Artigo 4º.Supostos de non suxeición
Non estarán suxeitos a este imposto:
a)Non están suxeitos a este imposto os vehículos que, sendo dados de baixa nos
rexistros por antigüidade do seu modelo, poden ser autorizados para circular
excepcionalmente con ocasión de exhibicións, certames ou carreiras limitadas ós desta
natureza.
b)Os remolques e semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica de
carga útil non superior a 750 quilogramos
Artigo 5º.Suxeitos pasivos
Son suxeitos pasivos deste imposto, as persoas físicas ou xurídicas e as Entidades a que
se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, a nome das
cales conste o vehículo no permiso de circulación.
Artigo 6º.Responsables
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Todo o relativo a os responsables deste tributo, determinarase de conformidade ao
previsto no Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais; na Lei Xeral
Tributaria, artigos 41 a 43; no Regulamento Xeral de Recadación e nas demais Leis do
Estado reguladoras da materia, así como nas disposicións ditadas para o seu desenrolo.
Artigo 7º.Exencións
1.Estarán exentos do imposto:
a)Os vehículos oficiais do Estado, comunidades autónomas e entidades locais adscritos
á defensa nacional ou á seguridade cidadá.
b)Os vehículos de representación diplomáticas, oficinas consulares, axentes
diplomáticos e funcionarios consulares de carreira acreditados en España, que sexan
súbditos dos respectivos países, externamente identificados e a condición de
reciprocidade na súa extensión e grao.
Así mesmo, os vehículos dos organismos internacionais con sede ou oficina en España e
dos seus funcionarios ou membros con estatuto diplomático.
c)Os vehículos respecto dos cales así se derive do disposto en tratados ou convenios
internacionais.
d)As ambulancias e demais vehículos directamente destinados á asistencia sanitaria, ou
ó traslado de feridos ou enfermos.
e)Os vehículos para persoas de mobilidade reducida que se refire a letra A do anexo II
do Regulamento xeral de vehículos, aprobado polo Real decreto 2822/1998, do 23 de
decembro.
Así mesmo, están exentos os vehículos matriculados a nome de minusválidos para o seu
uso exclusivo. Esta exención aplicarase en tanto se manteñan as devanditas
circunstancias, tanto aos vehículos conducidos por persoas con discapacidade como aos
destinados ao seu transporte.
As exencións previstas nos dous parágrafos anteriores non resultarán aplicables ós
suxeitos pasivos beneficiarios destas por máis dun vehículo simultaneamente.
Para os efectos do disposto neste parágrafo, se consideran persoas con minusvalía quen
teña esa condición legal en grao igual ou superior ó 33 por cento.
f)Os autobuses, microbuses e demais vehículos destinados ou adscritos ó servizo de
transporte público urbano, sempre que teñan unha capacidade que exceda de nove
prazas, incluída a do condutor.
g)Os tractores, remolques, semirremolques e maquinaria provistos da libreta de
inspección agrícola.
2.Para poder gozar das exención a que se refiren as letras e) e g) do apartado 1 deste
artigo, os interesados deberán instar súa concesión, con anterioridade ao devengo do
imposto, indicando as características do vehículo, a súa matricula, a causa do beneficio
e acreditar mediante a presentación da documentación na que consten a realidade do
alegado. A notificación na que se resolva a concesión da exención servirá de documento
acreditativo da súa existencia. Esta solicitude deberá renovarse cada ano, presentando os
documentos necesarios. En caso de presentar a solicitude con posterioridade ao devengo
do imposto, a concesión da exención terá efectos desde o período impositivo seguinte
ao da solicitude.
Xunto coa petición de exención regulada no parágrafo e) do apartado 1 deste artigo os
interesados deberán adxuntar a seguinte documentación:
Vehículos conducidos por persoas con discapacidade:
1. Fotocopia do certificado do grao de minusvalía expedido pola Consellería de Asuntos
Sociais no que conste o grao e a clase de discapacidade padecida.
2.Fotocopia do permiso de conducción (anverso e reverso). Exhibición do orixinal no
momento da presentación.
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3. Fotocopia do permiso de circulación a nome do minusválido. Exhibición do orixinal
no momento da presentación.
4.Fotocopia da póliza de seguro do vehículo no que figure o condutor habitual do
mesmo. Exhibición do orixinal no momento da presentación.
5.Fotocopia DNI.
6.Fotocopia da ficha técnica do vehículo.
7.Declaración do uso exclusivo do vehículo para o transporte do beneficiario da
exención.
8.Estar empadroado no Concello de Boimorto .
Queda condicionada esta concesión, á liquidación de débedas pendentes do Concello
por tódolos conceptos.
Vehículos destinados ó transporte de minusválidos:
1.Fotocopia do certificado do grao de minusvalia expedido pola Consellería de Asuntos
Sociais no que conste, o grao e a clase de discapacidade padecida.
2.Fotocopia do permiso de circulación a nome do minusválido. Exhibición do orixinal
no momento da presentación.
3.Fotocopia da póliza de seguro do vehículo. Exhibición do orixinal no momento da
presentación.
4.Fotocopia DNI do minusválido e do condutor habitual do vehículo.
5.Fotocopia da ficha técnica do vehículo.
6.Declaración do uso exclusivo do vehículo para o transporte do beneficiario da
exención.
7.Estar empadroado no Concello de Boimorto.
Queda condicionada esta concesión, á liquidación de débedas pendentes do Concello
por tódolos conceptos, así como ó oportuno informe, en caso necesario dos servizos
sociais .
As exencións que no seu caso se concedan en calquera dos dous supostos anteriores,
non serán aplicables ós suxeitos pasivos beneficiarios das mesmas por mais dun
vehículo simultaneamente.
Artigo 8º.Cota tributaria
1.O imposto esixirase de acordo co cadro de tarifas establecido no artigo 95.1 do texto
refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por RD Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo, que se incrementará, dentro dos límites permitidos polo artigo 95.4 da
referida Lei, pola aplicación sobre o mesmo dun coeficiente do 1,20 polo que as cotas a
satisfacer serán as seguintes :
A)Turismos:
De menos de 8 cabalos fiscais: 15,15 euros.
De 8 ata 11.99 cabalos fiscais: 40,89 euros.
De 12 ata 15.99 cabalos fiscais: 86,33 euros.
De 16 ata 19.99 cabalos fiscais: 107,53 euros.
De 20 cabalos fiscais en adiante: 134,40 euros.
B)Autobuses:
De menos de 21 prazas: 99,96 euros.
De 21 a 50 prazas: 142,36 euros.
De máis de 50 prazas: 177,95 euros.
C)Camións:
De menos de 1.000 kg de carga útil: 50,74 euros.
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 99,96 euros.
De máis de 2.999 a 9.999 kg de carga útil: 142,37 euros.
De máis de 9.999 kg de carga útil: 177,96 euros.
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D)Tractores:
De menos de 16 cabalos fiscais: 21,20 euros.
De 16 a 25 cabalos fiscais: 33,32 euros.
De máis de 25 cabalos fiscais: 99,96 euros.
E)Remolques e semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 kg e máis de 750 kg de carga útil: 21,20 euros.
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 33,32 euros.
De máis de 2.999 kg de carga útil: 99,96 euros.
F)Outros vehículos:
Ciclomotores: 5,30 euros.
Motocicletas ata 125 c.c.: 5,30 euros.
Motocicletas de máis de 125 c.c. ata 250 c.c.: 9,08 euros.
Motocicletas de máis de 250 c.c. ata 500 c.c.: 18,17 euros.
Motocicletas de máis de 500 c.c. ata 1.000 c.c.: 36,34 euros.
Motocicletas de máis de 1.000 c.c.: 72,70 euros.
2.Para os efectos de facilita-la aplicación das tarifas, deberanse ter en conta a seguinte
normativa:
A)en canto a clasificación dos vehículos, o anexo II do Regulamento Xeral de
Vehículos, aprobado polo Real Decreto 2822/1998, de 23 de decembro, que recolle nas
súas letras "A", "B" e "C", as "Definicións", "Clasificación por criterios de
Construción" e "Clasificación por criterios de utilización"
B)En canto a determinación da potencia fiscal, mediante as formulas recollidas no
anexo V do referido Regulamento Xeral De Vehículos.
3.No caso de que nas Leis de Presupostos do Estado modificárase o cadro de tarifas
recollido no artigo 95.1 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais,
aprobado por RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, o indicado coeficiente de 1,20
aplicarase sobre as novas tarifas fixadas nas referidas Leis de Presupostos estatais.
Artigo 9º.Bonificacións
1.Terán unha bonificación do 50% na cota do imposto os vehículos eléctricos, de
biodiésel ou movidos por hidróxeno, durante cinco anos naturais contados desde a data
de primeira matriculación do vehículo.
Os interesados deberán presentar a solicitude de bonificación con anterioridade a data
do devengo do Imposto. En caso contrario, a concesión da bonificación terá efectos
desde o período impositivo seguinte ao da solicitude.
Os interesados deberán aportar a ficha técnica do vehículo que acredite a súa inclusión
nalgunha das categorías previstas neste apartado.
2.Gozarán dunha bonificación do 100% na cota os vehículos históricos, ou aqueles que
teñan unha antigüidade mínima de vintecinco anos contados a partir da data da súa
fabricación, tomándose como tal, si esta non se coñecera, a da súa primeira
matriculación o, no seu defecto, a data na que o correspondente tipo o variante deixouse
de fabricar.
Para poder gozar da bonificación, os interesados deberán instar a súa concesión
indicando as características do vehículo, a súa matrícula e a antigüidade. Para estes
efectos deberán acompañar á solicitude de bonificación os documentos que acrediten o
cumprimento dos requisitos para gozar da mesma, ben por medio de copia compulsada
da ficha técnica, o permiso de circulación do vehículo ou o certificado do fabricante ou
de Industria respecto da data na que deixou de fabricarse o modelo en cuestión. No caso
de vehículos históricos acreditarase aportando a catalogación como tal polo órgano
competente da comunidade Autónoma.
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O peticionario deberá xustificar, así mesmo, estar ao corrente no pago do imposto
mediante a exhibición dos recibos dos catro últimos exercicios ou certificado
equivalente.
Os interesados deberán presentar a solicitude antes da data do devengo do imposto. En
caso contrario a exención aplicarase desde o exercicio seguinte ao da solicitude.
Declarada a bonificación pola Administración tributaria local, expedirase un documento
que acredite a súa concesión.
Artigo 10º.Período impositivo e devengo
1.O período impositivo coincide co ano natural, salvo no caso de primeira adquisición
dos vehículos. Neste caso o período impositivo comezará o día no se produza a
devandita adquisición.
2.O imposto se devenga o primeiro día do período impositivo.
3.O importe da cota do imposto prorratearase por trimestres naturais nos casos de
primeira adquisición ou baixa definitiva do vehículo. Tamén procederá o prorrateo da
cota nos mesmos termos nos supostos de baixa temporal por subtracción ou roubo do
vehículo, todo isto desde o momento no que se produza dita baixa temporal no Rexistro
público correspondente.
Artigo 11º.Xestión do imposto
1.Nos supostos de adquisición e primeira matriculación dos vehículos o cando estes se
reformen, de xeito que altere a súa clasificación aos efectos do presente Imposto, os
suxeitos pasivos ou os seus representantes presentarán ante a Administración municipal
ou ante os servizos de xestión tributaria da Excma. Deputación Provincial da Coruña, e
con carácter previo a súa matriculación na Xefatura Provincial de Tráfico, no prazo de
trinta días, que comezará a contar desde a data de adquisición ou reforma,
autoliquidación do imposto.
2.Nos supostos de vehículos xa matriculados ou declarados aptos para circular, o
Imposto xestiónase a partir do Padrón anual do mesmo.
As modificacións do Padrón fundamentaranse nos datos do Rexistro de Tráfico e nas
Comunicacións da Xefatura de Tráfico relativas a altas, baixas, transferencias, reformas
dos vehículos, sempre que se altere a súa clasificación a efectos deste Imposto, e
cambios de enderezo.
O Padrón do Imposto expoñerase ao público por un prazo dun mes para que os
interesados poidan examinalo e, no seu caso, formulalas reclamacións oportunas. A
exposición ao público do Padrón anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e
producirá os efectos de notificación da liquidación a cada un dos suxeitos pasivos.
O prazo de ingreso das débedas de cobro por recibo notificadas colectivamente
determinarase cada ano e anunciarase publicamente no Boletín Oficial de la Provincia e
no taboleiro de anuncios do Concello.
Finalizado o prazo de pago voluntario sen que a débeda fora satisfeita, iniciarse o
período executivo de recadación, o que comportará o devengo do recargo do 20% do
importe da débeda non ingresada, así como o dos xuros de demora correspondentes. O
devandito recargo será do 5% cando a débeda se ingrese antes de que fora notificada a
providencia de constrinximento e do 10% cando se ingrese a totalidade da débeda non
ingresada en período voluntario e o propio recargo antes da finalización do prazo
previsto no artigo 62.5 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
3.Non obstante, unha vez abonada a cota do Imposto, se algún contribuínte estimase que
ten dereito á devolución poderá solicitala dentro do prazo determinado ao efecto e por
algunha das causas previstas na Lexislación vixente.
Artigo 12º.Xustificación do Imposto
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1.O pago do imposto acreditarase mediante o impreso de autoliquidación ou o recibo,
debidamente validado pola Entidade recadadora.
2.Os que soliciten ante a xefatura Provincial de Tráfico a matriculación ou a
certificación de aptitude para circular un vehículo, deberán acreditar previamente o pago
do imposto.
3.Os titulares dos vehículos, cando comuniquen á Xefatura Provincial de Tráfico a
reforma dos mesmos, sempre que altere a súa clasificación a efectos deste imposto, así
como tamén nos casos de transferencia, de cambio de enderezo que conste no permiso
de circulación do vehículo, o de baixa de ditos vehículos, deberán acreditar previamente
ante a referida Xefatura Provincial o pago do último recibo presentado ao cobro do
imposto, sen prexuízo de que sexa esixible, por vía de xestión e inspección, o pago de
tódalas débedas por dito concepto, devengadas, liquidadas, presentadas ao cobro e non
prescritas. Exceptúase da referida obrigación de acreditación o suposto das baixas
definitivas de vehículos con quince ou mais anos de antigüidade.
4.As Xefaturas Provinciais de Tráfico non tramitarán os expedientes se non se acredita
previamente o pago do imposto, nos termos establecidos nos apartados anteriores.
Disposición adicional única
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto, polas leis de orzamentos
xerais do Estado ou por calquera outra lei ou disposición, e que resulten de aplicación
directa, producirán, no seu caso, a correspondente modificación tácita da presente
ordenanza fiscal.
Disposición derrogatoria única
Queda derrogada a ordenanza fiscal nº 2 reguladora do imposto sobre vehículos de
tracción mecánica publicada no BOP nº291 de data 20/12/2003
Disposición final
A presente ordenanza fiscal, foi aprobada provisionalmente polo Pleno da Corporación
na sesión que tivo lugar o día 15 de novembro 2011, entrará en vigor no día da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse a partir do día 1 de
xaneiro de 2012, continuando vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresa
3.- PROPOSICIÓN DERROGACIÓN E APROBACIÓN NOVA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DO IAE
Pola Secretaria dáse lectura á proposición da Alcaldía, relacionada con este punto da
orde do día, que a continuación se reproduce literalmente, previa aceptación por
maioría absoluta do o tratamento deste punto sen ditaminar con 6 votos a favor 5 dos
concelleiros do grupo municipal do PsdG PSOE, e un do concelleiro do grupo mixto e 5
votos en contra cinco dos concelleiros do grupo municipal do PP.
“PROPOSICIÓN
DERROGACIÓN E APROBACIÓN DE NOVA ORDENANZA Nº 9
REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Vista a necesidade de aumentar a capacidade de autofinanciación deste Concello, tendo en conta o
esforzo fiscal nos municipios da Comarca e a necesidade de aumento de recursos para mantemento dos
servizos.
Solicítase a aceptación primeiro polo Pleno do tratamento deste punto da orde do día sen ditaminar
xustificando a urxencia nos prazos para a entrada en vigor a 1/1/2012 da nova ordenanza.
PROPOÑO que o Pleno municipal ACORDE:
PRIMEIRO: O proxecto de derrogación da ordenanza nº 9 anterior e nova aprobación da
ordenanza fiscal nº 9 reguladora do Imposto sobre actividades económicas e conforme coas necesidades
económicas do Concello, sendo necesaria a regulación actualizada deste tributo conforme a legalidade
vixente e o establecemento de novo/s tipos de gravamen conforme o anexo ó presente acordo.
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SEGUNDO: Aprobar provisionalmente, segundo dispón o artigo 17.1 do Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais Rdlex 2/2004, a derrogación e aprobación de nova Ordenanza fiscal nº 9
reguladora do Imposto sobre actividades económicas.
TERCEIRO: Expoñe-lo expediente a información pública e audiencia ós interesados, previo
anuncio no taboleiro de anuncios do Concello e no B.O.P., por un prazo de 30 días hábiles, como mínimo,
para que poidan presenta-las reclamacións e suxerencias que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resoltas pola Corporación.
CUARTO: No suposto de que non se presenten reclamacións contra ó mesmo, entenderase
automaticamente elevado a definitivo o acordo ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario,
de conformidade co disposto no artigo 17.3 do texto refundido da lei reguladora das facendas locais,
RDlex 2/2004.
ANEXO PROPOSTA NOVA
ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Artigo 1. Remisión á regulación prevista no RDl 2/2004, do 5 de marzo
De acordo ó establecido no artigo 59 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, o Concello de Boimorto establece o
imposto sobre actividades económicas, cumprindo así o mandato imperativo contido no dito artigo.
O imposto sobre actividades económicas rexerase neste municipio:
a) Polas normas reguladoras deste, contidas no Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e polas demais disposicións legais e
regulamentarias que complementen e desenvolvan esta lei.
b) A presente ordenanza fiscal ten por obxecto regular o coeficiente de ponderación e coeficiente de
situación do Imposto sobre actividades económicas aplicables neste concello, que quedarán fixados nos
termos que se establecen nos artigos seguintes.
Artigo 2. Coeficiente de ponderación.
Sobre as cotas municipais, provinciais ou nacionais fixadas nas tarifas do imposto, aplicaranse, en todo
caso, os seguintes coeficientes de ponderación, determinados en función do importe neto da cifra de
negocios do suxeito pasivo:
Importe neto da cifra de negocios (euros) Coeficiente
Dende 1.000.000,00 ata 5.000.000,00
1,29
Dende 5.000.000,01 ata 10.000.000,00
1,30
Dende 10.000.000,01 ata 50.000.000,00
1,32
Dende 50.000.000,01 ata 100.000.000,00 1,33
Máis de 100.000.000,00
1,35
Sen cifra de negocio
1,31
Para os efectos de aplicación do coeficiente a que se refire este artigo, o importe neto da cifra de negocios
do suxeito pasivo será o correspondente ó conxunto de actividades económicas exercidas por este e
determinarase de acordo co previsto na letra c) do parágrafo 1 do artigo 82 do RDl 2/2004.
Disposición adicional única
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto, polas leis de orzamentos xerais do Estado
ou por calquera outra lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, producirán, no seu caso, a
correspondente modificación tácita da presente ordenanza fiscal.
Disposición derrogatoria única:
Queda derrogada a ordenanza fiscal nº 9 reguladora do imposto sobre actividades económicas publicada
no BOP nº291 de data 20/12/2003
Disposición final
A presente ordenanza fiscal, foi aprobada provisionalmente polo Pleno da Corporación na sesión que tivo
lugar o día ... de .... 2011, entrará en vigor no día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e
comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 2012, continuando vixente en tanto non se acorde a
súa modificación ou derrogación expresa
Boimorto 10 de novembro de 2011
O Alcalde:
Asdo.- José Ignacio Portos Vázquez>>

A Alcaldía explica o incremento. Sen máis intervencións por maioría absoluta, con 6
votos a favor 5 dos concelleiros do grupo municipal do PsdG-PSOE , 1 do concelleiro
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do grupo mixto e 5 votos en contra dos concelleiros do grupo municipal do PP o Pleno
ACORDOU:
PRIMEIRO: O proxecto de derrogación da ordenanza nº 9 anterior e nova
aprobación da ordenanza fiscal nº 9 reguladora do Imposto sobre actividades
económicas e conforme coas necesidades económicas do Concello, sendo necesaria a
regulación actualizada deste tributo conforme a legalidade vixente e o establecemento
de novo/s tipos de gravamen conforme o anexo ó presente acordo.
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente, segundo dispón o artigo 17.1 do Texto
refundido da lei reguladora das facendas locais Rdlex 2/2004, a derrogación e
aprobación de nova Ordenanza fiscal nº 9 reguladora do Imposto sobre actividades
económicas.
TERCEIRO: Expoñe-lo expediente a información pública e audiencia ós
interesados, previo anuncio no taboleiro de anuncios do Concello e no B.O.P., por un
prazo de 30 días hábiles , como mínimo, para que poidan presenta-las reclamacións e
suxerencias que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resoltas pola
Corporación.
CUARTO: No suposto de que non se presenten reclamacións contra ó mesmo,
entenderase automaticamente elevado a definitivo o acordo ata entón provisiona,l sen
necesidade de acordo plenario, de conformidade co disposto no artigo 17.3 do texto
refundido da lei reguladora das facendas locais, RDlex 2/2004.
ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Artigo 1.Remisión á regulación prevista no RDl 2/2004, do 5 de marzo
De acordo ó establecido no artigo 59 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, o
Concello de Boimorto establece o imposto sobre actividades económicas, cumprindo
así o mandato imperativo contido no dito artigo.
O imposto sobre actividades económicas rexerase neste municipio:
a)Polas normas reguladoras deste, contidas no Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e
polas demais disposicións legais e regulamentarias que complementen e desenvolvan
esta lei.
b)A presente ordenanza fiscal ten por obxecto regular o coeficiente de ponderación e
coeficiente de situación do Imposto sobre actividades económicas aplicables neste
concello, que quedarán fixados nos termos que se establecen nos artigos seguintes.
Artigo 2.Coeficiente de ponderación.
Sobre as cotas municipais, provinciais ou nacionais fixadas nas tarifas do imposto,
aplicaranse, en todo caso, os seguintes coeficientes de ponderación, determinados en
función do importe neto da cifra de negocios do suxeito pasivo:
Importe neto da cifra de negocios (euros) Coeficiente
Dende 1.000.000,00 ata 5.000.000,00
1,29
Dende 5.000.000,01 ata 10.000.000,00
1,30
Dende 10.000.000,01 ata 50.000.000,00
1,32
Dende 50.000.000,01 ata 100.000.000,00 1,33
Máis de 100.000.000,00
1,35
Sen cifra de negocio
1,31
Para os efectos de aplicación do coeficiente a que se refire este artigo, o importe neto da
cifra de negocios do suxeito pasivo será o correspondente ó conxunto de actividades
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económicas exercidas por este e determinarase de acordo co previsto na letra c) do
parágrafo 1 do artigo 82 do RDl 2/2004.
Disposición adicional única
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto, polas leis de orzamentos
xerais do Estado ou por calquera outra lei ou disposición, e que resulten de aplicación
directa, producirán, no seu caso, a correspondente modificación tácita da presente
ordenanza fiscal.
Disposición derrogatoria única:
Queda derrogada a ordenanza fiscal nº 9 reguladora do imposto sobre actividades
económicas publicada no BOP nº291 de data 20/12/2003
Disposición final
A presente ordenanza fiscal, foi aprobada provisionalmente polo Pleno da Corporación
na sesión que tivo lugar o día 15 de novembro 2011, entrará en vigor no día da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse a partir do día 1 de
xaneiro de 2012, continuando vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresa
4.- PROPOSICIÓN MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DA TAXA DE SUBMINISTRO DE AUGA
Pola Secretaria dáse lectura á proposición da Alcaldía, relacionada con este punto da
orde do día, que a continuación se reproduce literalmente, previa aceptación por
maioría absoluta do o tratamento deste punto sen ditaminar con 6 votos a favor 5 dos
concelleiros do grupo municipal do PsdG PSOE, un do concelleiro do grupo mixto e 5
votos en contra, cinco dos concelleiros do grupo municipal do PP
PROPOSICIÓN MODIFICACIÓN ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DA TAXA POR
SUMINISTRO DE AUGA .
Vista a necesidade de aumentar a capacidade de autofinanciación deste Concello, tendo en conta tamén as
cotas tributarias aplicables nos municipios da Comarca e a necesidade de aumento de recursos para
mantemento dos servizos.
Vista a necesidade de adaptación á normativa vixente desta ordenanza.
Solicítase a aceptación primeiro polo Pleno do tratamento deste punto da orde do día sen ditaminar
xustificando a urxencia nos prazos para a entrada en vigor a 1/1/2012 da nova ordenanza.
Visto o informe de Secretaría Intervención que obra no expediente, e dado que a Corporación ten
potestade para establecer e esixir tributos, así como para a modificación das ordenanzas fiscais, vista a
necesidade de adaptación da ordenanza fiscal nº 8 á normativa actualmente vixente, así como as
necesidades de redución da dependencia de financiación externa aumentando a capacidade de
autofinanciación deste Concello.
PROPOÑO que o Pleno municipal ACORDE:
PRIMEIRO: O proxecto de modificación da ordenanza fiscal nº 8 reguladora da taxa de
subministro de auga e conforme coas necesidades económicas do Concello, sendo necesaria a regulación
actualizada deste tributo conforme a legalidade vixente e o establecemento de nova/s cotas tributarias,
conforme o anexo ó presente acordo.
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente, segundo dispón o artigo 17.1 do Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais Rdlex 2/2004, a modificacións desta Ordenanza fiscal nº 8.
TERCEIRO: Expoñe-lo expediente a información pública e audiencia ós interesados, previo
anuncio no taboleiro de anuncios do Concello e no B.O.P., por un prazo de 30 días hábiles, como mínimo,
para que poidan presenta-las reclamacións e suxerencias que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resoltas pola Corporación.
CUARTO: No suposto de que non se presenten reclamacións contra ó mesmo, entenderase
automaticamente elevado a definitivo o acordo ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario,
de conformidade co disposto no artigo 17.3 do texto refundido da lei reguladora das facendas locais,
RDlex 2/2004.
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ANEXO MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 8 REGULADORA DA TAXA DE
SUBMINISTRO DE AUGA
Artigo 1º .-Fundamento legal.
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei
7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15
a 19 en relación co 20 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa de subministro de
auga, que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal.
Artigo 3º .-Suxeitos pasivos.
1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o
artigo 41 da Lei Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas e locais emprazados nos lugares,
prazas, rúas ou vías públicas en que se preste o servizo, xa sexa a título de propietario ou de
usufructuario, habitacionista, arrendatario ou, incluso, en precario.
2. Terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte o propietario das vivendas ou locais,
que poderán repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios daquelas, beneficiarios do
servizo.
Artigo 4º .-Responsables.
1. Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e
xurídicas ós que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou
liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala
o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.
Artigo 5º .-Cota tributaria.
A cota tributaria establecida nesta ordenanza axustarase ás seguintes tarifas:
a) Cota de conexión á rede municipal de abastecemento de auga: 50 euros.
b) Subministro de auga:
Cota mínima trimestral: 3 euros .
- Ata 60 m3 trimestrais: 0,25 euros/m3.
- De 60 m3 a 120 m3 trimestrais: 0,50 euros/m3.
- A partir de 120 m3 trimestrais : 0,75 euros/m3.
A estas tarifas aplicaráselle o importe do IVE correspondente.
Artigo 9º .-Infraccións e sancións.
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que ás mesmas
correspondan en cada caso, estarase ó disposto nos artigos 181 a 212 da Lei Xeral Tributaria.
Disposición final.
A presente modificación de ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia, e será de aplicación a partir do 1 de xaneiro de 2012, permanecendo en vigor
ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Boimorto 10 de novembro de 2011
O Alcalde:
Asdo.- José Ignacio Portos Vázquez>>

A Alcaldía explica o incremento por déficit no servizo o que non se dá cobertura con
este incremento. Sen máis intervencións por maioría absoluta, con 6 votos a favor 5 dos
concelleiros do grupo municipal do PsdG-PSOE , 1 do concelleiro do grupo mixto e 5
votos en contra dos concelleiros do grupo municipal do PP o Pleno ACORDOU:
PRIMEIRO: O proxecto de modificación da ordenanza fiscal nº 8 reguladora
da taxa de subministro de auga e conforme coas necesidades económicas do Concello,
sendo necesaria a regulación actualizada deste tributo conforme a legalidade vixente e o
establecemento de nova/s cotas tributarias conforme o anexo o presente acordo.
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente, segundo dispón o artigo 17.1 do Texto
refundido da lei reguladora das facendas locais Rdlex 2/2004, a modificacións desta
Ordenanza fiscal nº 8
TERCEIRO: Expoñe-lo expediente a información pública e audiencia ós
interesados, previo anuncio no taboleiro de anuncios do Concello e no B.O.P., por un
prazo de 30 días hábiles, como mínimo, para que poidan presenta-las reclamacións e
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suxerencias que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resoltas pola
Corporación.
CUARTO: No suposto de que non se presenten reclamacións contra ó mesmo,
entenderase automaticamente elevado a definitivo o acordo ata entón provisional sen
necesidade de acordo plenario, de conformidade co disposto no artigo 17.3 do texto
refundido da lei reguladora das facendas locais, RDlex 2/2004.
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 8 REGULADORA DA TAXA DE
SUBMINISTRO DE AUGA ( sinala os artigos afectados pola/s modificacións )
Artigo 1º.Fundamento legal.
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo
artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de
conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 en relación co 20 do Real Decreto
lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa de subministro de auga,
que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal.
Artigo 3º.Suxeitos pasivos.
1.Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades as
que se refire o artigo 41 da Lei Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas
e locais emprazados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas en que se preste o
servizo, xa sexa a título de propietario ou de usufructuario, habitacionista, arrendatario
ou, incluso, en precario.
2.Terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte o propietario das
vivendas ou locais, que poderán repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os
usuarios daquelas, beneficiarios do servizo.
Artigo 4º.Responsables.
1.Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo as persoas
físicas e xurídicas ós que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.
2.Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos,
interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral,
nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.
Artigo 5º.Cota tributaria.
A cota tributaria establecida nesta ordenanza axustarase ás seguintes tarifas:
a)Cota de conexión á rede municipal de abastecemento de auga: 50 euros.
b)Subministro de auga:
Cota mínima trimestral: 3 euros .
-Ata 60 m3 trimestrais: 0,25 euros/m3.
-De 60 m3 a 120 m3 trimestrais: 0,50 euros/m3.
-A partir de 120 m3 trimestrais : 0,75 euros/m3.
A estas tarifas aplicaráselle o importe do IVE correspondente.
Artigo 9º.Infraccións e sancións.
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que
ás mesmas correspondan en cada caso, estarase ó disposto nos artigos 181 a 212 da Lei
Xeral Tributaria.
Disposición final.
A presente modificación de ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia, e será de aplicación a partir do 1 de xaneiro
de 2012, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
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5.- PROPOSICIÓN MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DA TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO
Pola Secretaria dáse lectura á proposición da Alcaldía relacionada con este punto da
orde do día, que a continuación se reproduce literalmente, previa aceptación por
maioría absoluta do o tratamento deste punto sen ditaminar, con 6 votos a favor 5 dos
concelleiros do grupo municipal do PsdG PSOE, un do concelleiro do grupo mixto e 5
votos en contra, cinco dos concelleiros do grupo municipal do PP
“PROPOSICION MODIFICACIÓN ORDENANZA Nº 6 REGULADORA DA TAXA POR
RECOLLIDA DE LIXO .
Vista a necesidade de aumentar a capacidade de autofinanciación deste Concello , tendo en conta tamén
os tipos aplicables nos municipios da Comarca e a necesidade de aumento de recursos para mantemento
dos servizos.
Vista a necesidade de adaptación á normativa vixente desta ordenanza.
Solicítase a aceptación primeiro polo Pleno do tratamento deste punto da orde do día sen ditaminar
xustificando a urxencia nos prazos para a entrada en vigor a 1/1/2012 da nova ordenanza.
Visto o informe de Secretaría Intervención que obra no expediente, e dado que a Corporación ten
potestade para establecer e esixir tributos, así como para a modificación das ordenanzas fiscais, vista a
necesidade de adaptación da ordenanza fiscal nº 6 á normativa actualmente vixente así como as
necesidades de reduzón da dependencia de financiación externa aumentando a capacidade de
autofinanciación deste Concello .
PROPOÑO que o Pleno municipal ACORDE:
PRIMEIRO: O proxecto de modificación da ordenanza fiscal nº 6 reguladora da taxa por
recollida de lixo e conforme coas necesidades económicas do Concello,sendo necesaria a regulación
actualizada deste tributo conforme a legalidade vixente e o establecemento de nova/s cotas tributarias
conforme o anexo o presente acordo.
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente, segundo dispón o artigo 17.1 do Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais Rdlex 2/2004, a modificacións desta Ordenanza fiscal nº 6.
TERCEIRO: Expoñe-lo expediente a información pública e audiencia ós interesados, previo
anuncio no taboleiro de anuncios do Concello e no B.O.P., por un prazo de 30 días hábiles, como mínimo,
para que poidan presenta-las reclamacións e suxerencias que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resoltas pola Corporación.
CUARTO: No suposto de que non se presenten reclamacións contra ó mesmo, entenderase
automaticamente elevado a definitivo o acordo ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario,
de conformidade co disposto no artigo 17.3 do texto refundido da lei reguladora das facendas locais,
RDlex 2/2004.
ANEXO MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 6 REGULADORA DA TAXA POR
RECOLLIDA DE LIXO
Artigo 1º .-Fundamento legal.
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85,
do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19
en relación co 20 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa de recollida de lixo,
que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal.
Artigo 3º .-Suxeitos pasivos.
1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o
artigo 41 da Lei Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas e locais emprazados nos lugares,
prazas, rúas ou vías públicas en que se preste o servizo, xa sexa a título de propietario ou de
usufructuario, habitacionista, arrendatario ou, incluso, en precario.
2. Terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte o propietario das vivendas ou locais,
que poderá repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios daquelas, beneficiarios do
servizo.
Artigo 4º .-Responsables.
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas a
que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.
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2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou
liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala
o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.
Artigo 6º .-Cota tributaria.
1. A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, por unidade de local, que se determinará en función
da natureza e destino dos inmobles e da categoría do lugar, praza, rúa ou vía pública onde están
emprazados aqueles.
2. A tal efecto, aplicarase a seguinte tarifa:
a) Vivendas de carácter familiar:
- Situadas no núcleo urbano de Boimorto: 17,50 euros.
- Situadas nos demais núcleos onde exista rede de sumidoiros: 15 euros.
- Situadas no resto do municipio: 12,50 euros.
b) Locais comerciais, cafeterías, bares, restaurantes, pensións e explotacións gandeiras que conten
con máis de 25 cabezas de gando:
- Situados no núcleo urbano de Boimorto: 20 euros.
- Situados no resto do municipio: 17,50 euros.
c) Industrias e talleres: 22,50 euros.
3. As cotas sinaladas na tarifa teñen carácter irreductible e corresponden a tres meses.
Artigo 9º .-Infraccións e sancións.
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que ás mesmas
correspondan en cada caso, estarase ó disposto nos artigos 181 a 212 da Lei Xeral Tributaria.
Disposición final.
A presente modificación ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia, e será de aplicación a partir do 1 de xaneiro de 2012, permanecendo en vigor ata a
súa modificación ou derrogación expresa.
Boimorto 10 de novembro de 2011
O Alcalde
Asdo.- José Ignacio Portos Vázquez>>

A Alcaldía explica o incremento e di que o servizo de lixo con gastos de Sogama, que
non paran de subir, supón perdas importantes e é difícil de soportar sendo necesario
ademais superar a dependencia da financiación externa (actualmente dun 80%) e que
nos prexudica en temas como obtención de ingresos do POS por ter un baixo esforzo
fiscal .
Sen máis intervencións por maioría absoluta con 6 votos a favor 5 dos concelleiros do
grupo municipal do PsdG-PSOE , 1 do concelleiro do grupo mixto e 5 votos en contra
dos concelleiros do grupo municipal do PP, o Pleno ACORDOU:
PRIMEIRO: O proxecto de modificación da ordenanza fiscal nº 6 reguladora
da taxa por recollida de lixo e conforme coas necesidades económicas do Concello,
sendo necesaria a regulación actualizada deste tributo conforme a legalidade vixente e o
establecemento de nova/s cotas tributarias conforme ó anexo ó presente acordo.
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente, segundo dispón o artigo 17.1 do Texto
refundido da lei reguladora das facendas locais Rdlex 2/2004, a modificacións desta
Ordenanza fiscal nº 6.
TERCEIRO: Expoñe-lo expediente a información pública e audiencia ós
interesados, previo anuncio no taboleiro de anuncios do Concello e no B.O.P., por un
prazo de 30 días hábiles, como mínimo, para que poidan presenta-las reclamacións e
suxerencias que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resoltas pola
Corporación.
CUARTO: No suposto de que non se presenten reclamacións contra ó mesmo,
entenderase automaticamente elevado a definitivo o acordo ata entón provisional sen
necesidade de acordo plenario, de conformidade co disposto no artigo 17.3 do texto
refundido da lei reguladora das facendas locais, RDlex 2/2004.
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ORDENANZA FISCAL Nº 6 REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE
LIXO ( sinala os artigos afectados pola/s modificacións )
Artigo 1º.Fundamento legal.
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo
artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de
conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 en relación co 20 do Real Decreto
lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa de recollida de lixo, que
se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal.
Artigo 3º.Suxeitos pasivos.
1.Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que
se refire o artigo 41 da Lei Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas e
locais emprazados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas en que se preste o servizo,
xa sexa a título de propietario ou de usufructuario, habitacionista, arrendatario ou,
incluso, en precario.
2.Terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte o propietario das
vivendas ou locais, que poderá repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os
usuarios daquelas, beneficiarios do servizo.
Artigo 4º.Responsables.
1.Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas
físicas e xurídicas a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.
2.Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos,
interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral,
nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.
Artigo 6º.Cota tributaria.
1.A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, por unidade de local, que se
determinará en función da natureza e destino dos inmobles e da categoría do lugar,
praza, rúa ou vía pública onde están emprazados aqueles.
2.A tal efecto, aplicarase a seguinte tarifa:
a)Vivendas de carácter familiar:
-Situadas no núcleo urbano de Boimorto: 17,50 euros.
-Situadas nos demais núcleos onde exista rede de sumidoiros: 15 euros.
-Situadas no resto do municipio: 12,50 euros.
b)Locais comerciais, cafeterías, bares, restaurantes, pensións e explotacións
gandeiras que conten con máis de 25 cabezas de gando:
-Situados no núcleo urbano de Boimorto: 20 euros.
-Situados no resto do municipio: 17,50 euros.
c)Industrias e talleres: 22,50 euros.
3.As cotas sinaladas na tarifa teñen carácter irreductible e corresponden a tres meses.
Artigo 9º.Infraccións e sancións.
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que
ás mesmas correspondan en cada caso, estarase ó disposto nos artigos 181 a 212 da Lei
Xeral Tributaria.
Disposición final.
A presente modificación ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia, e será de aplicación a partir do 1 de xaneiro
de 2012, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
6.- PROPOSICIÓN MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DA TAXA POLA LICENZA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
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Pola Secretaria dáse lectura a proposición da Alcaldía relacionada con este punto da
orde do día, que a continuación se reproduce literalmente, previa aceptación por
maioría absoluta do o tratamento deste punto sen ditaminar con 6 votos a favor 5 dos
concelleiros do grupo municipal do PsdG PSOE, e un do concelleiro do grupo mixto e 5
votos en contra cinco dos concelleiros do grupo municipal do PP
PROPOSICION MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DA TAXA
POLA LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
Vista a necesidade de aumentar a capacidade de autofinanciación deste Concello, tendo en conta tamén as
cotas tributarias aplicables nos municipios da Comarca e a necesidade de aumento de recursos para
mantemento dos servizos.
Vista a necesidade de adaptación á normativa vixente desta ordenanza.
Solicítase a aceptación primeiro polo Pleno do tratamento deste punto da orde do día sen ditaminar
xustificando a urxencia nos prazos para a entrada en vigor a 1/1/2012 da nova ordenanza.
Visto o informe de Secretaria Intervención que obra no expediente, e dado que a Corporación ten
potestade para establecer e esixir tributos, así como para a modificación das ordenanzas fiscais, vista a
necesidade de adaptación da ordenanza fiscal nº 5 á normativa actualmente vixente así como as
necesidades de redución da dependencia de financiación externa, aumentando a capacidade de
autofinanciación deste Concello .
PROPOÑO que o Pleno municipal ACORDE:
PRIMEIRO: O proxecto de modificación da ordenanza fiscal nº 5 reguladora da taxa pola
licencia de apertura de establecementos e conforme coas necesidades económicas do Concello, sendo
necesaria a regulación actualizada deste tributo conforme a legalidade vixente e o establecemento de
condicións que permitan aumento da recadación.
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente, segundo dispón o artigo 17.1 do Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais Rdlex 2/2004, a modificacións desta Ordenanza fiscal nº 8
TERCEIRO: Expoñe-lo expediente a información pública e audiencia ós interesados, previo
anuncio no taboleiro de anuncios do Concello e no B.O.P., por un prazo de 30 días hábiles , como
mínimo, para que poidan presenta-las reclamacións e suxerencias que estimen oportunas, que de
producirse deberán ser resoltas pola Corporación.
CUARTO: No suposto de que non se presenten reclamacións contra o mesmo, entenderase
automaticamente elevado a definitivo o acordo ata entón provisional sen necesidade de acordo plenario,
de conformidade co disposto no artigo 17.3 do texto refundido da lei reguladora das facendas locais,
RDlex 2/2004.
ANEXO MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DA TAXA POLA
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS ( sinala os artigos afectados pola/s
modificacións )
Artigo 1º .-Fundamento e natureza
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei
7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15
a 19 en relación co 20 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por licencia de
apertura de establecementos, que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal.
Artigo 2º .-Feito impoñible.
3. Entenderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificación habitable, estea ou non
aberta ó público, que non se destine exclusivamente a vivenda, e que:
a) Se dedique ó exercicio dalgunha actividade empresarial ( incluíndo agrícolas e gandeiras) , fabril,
artesán, da construción, comercial de servizos.
Artigo 3º .-Suxeitos pasivos.
1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o
artigo 41 da Lei Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas e locais emprazados nos lugares,
prazas, rúas ou vías públicas en que se preste o servizo, xa sexa a título de propietario ou de
usufructuario, habitacionista, arrendatario ou, incluso, en precario.
Artigo 4º .-Responsables.
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas a
que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.
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2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou
liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala
o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.
Artigo 11º .-Infraccións e Sancións.
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que ás mesmas
correspondan en cada caso, estarase ó disposto nos artigos181 a 212 da Lei Xeral Tributaria.
Disposición final
A presente modificación desta ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia, e será de aplicación a partir do 1 de xaneiro de 2012, permanecendo en vigor
ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Boimorto 10 de novembro de 2011
O Alcalde:
Asdo.- José Ignacio Portos Vázquez>>

A Alcaldía explica o incremento fundamentado en que non haxa diferenzas por razóns
de tributación o IAE e todos os que soliciten a licenza de apertura paguen, con
independencia da clase de gandeiro que sexan (dependentes, independentes) e polo
tanto, do sometemento ou non á tributación do IAE .
Sen máis intervencións por maioría absoluta, con 6 votos a favor 5 dos concelleiros do
grupo municipal do PsdG-PSOE, 1 do concelleiro do grupo mixto e 5 votos en contra
dos concelleiros do grupo municipal do PP o Pleno ACORDOU:
PRIMEIRO: O proxecto de modificación da ordenanza fiscal nº 5 reguladora
da taxa pola licencia de apertura de establecementos e conforme coas necesidades
económicas do Concello, sendo necesaria a regulación actualizada deste tributo
conforme a legalidade vixente e o establecemento de condicións que permitan aumento
da recadación.
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente, segundo dispón o artigo 17.1 do Texto
refundido da lei reguladora das facendas locais Rdlex 2/2004, a modificacións desta
Ordenanza fiscal nº 8.
TERCEIRO: Expoñe-lo expediente a información pública e audiencia ós
interesados, previo anuncio no taboleiro de anuncios do Concello e no B.O.P., por un
prazo de 30 días hábiles, como mínimo, para que poidan presenta-las reclamacións e
suxerencias que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resoltas pola
Corporación.
CUARTO: No suposto de que non se presenten reclamacións contra ó mesmo,
entenderase automaticamente elevado a definitivo o acordo ata entón provisional sen
necesidade de acordo plenario, de conformidade co disposto no artigo 17.3 do texto
refundido da lei reguladora das facendas locais, RDlex 2/2004.
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DA TAXA
POLA LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS ( sinala os artigos
afectados pola/s modificacións )
Artigo 1º.Fundamento e natureza
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo
artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de
conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 en relación co 20 do Real Decreto
lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por licencia de apertura
de establecementos , que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal.
Artigo 2º.Feito impoñible.
3. Entenderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificación habitable,
estea ou non aberta ó público, que non se destine exclusivamente a vivenda, e que:
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a)Se dedique ó exercicio dalgunha actividade empresarial ( incluíndo agrícolas e
gandeiras), fabril, artesán, da construción, comercial de servizos.
Artigo 3º.Suxeitos pasivos.
1.Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e ás entidades a que
se refire o artigo 41 da Lei Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas e
locais emprazados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas en que se preste o servizo,
xa sexa a título de propietario ou de usufructuario, habitacionista, arrendatario ou,
incluso, en precario.
Artigo 4º.Responsables.
1.Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas
físicas e xurídicas a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.
2.Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos,
interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral,
nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.
Artigo 11º.Infraccións e Sancións.
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que
ás mesmas correspondan en cada caso, estarase ó disposto nos artigos181 a 212 da Lei
Xeral Tributaria.
Disposición final
A presente modificación desta ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia, e será de aplicación a partir do 1 de xaneiro
de 2012, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
7.- PROPOSICIÓN MODIFICACIÓN ACORDO MUNICIPAL REGULADOR
DO PREZO PÚBLICO DE AXUDA NO FOGAR
Pola Secretaria dáse lectura á proposición da Alcaldía relacionada con este punto da
orde do día, que a continuación se reproduce literalmente, previa aceptación por maioría
absoluta do o tratamento deste punto sen ditaminar, con 6 votos a favor 5 dos
concelleiros do grupo municipal do PsdG PSOE, un do concelleiro do grupo mixto e 5
votos en contra, cinco dos concelleiros do grupo municipal do PP
“PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA Nº 12 REGULADORA DO PREZO
PÚBLICO POLO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
Vista a necesidade de incremento deste prezo público do servizo deficitario de axuda a domicilio (
equiparándonos ó prezo/hora dos municipios da comarca) en relación sobre todo con usuarios de libre
concorrencia tendo en conta que non se paga por ningún usuario actualmente máis de 2€ hora e a
situación de baixa da subvención da Xunta para atención a usuarios de libre concorrencia deste servizo.
Solicitando se acepte a urxencia deste acordo sen ditaminar, para a entrada en vigor destas modificacións
os efectos de poder soster o servizo e prestalo o maior número de usuarios posibles.
Considerando a necesidade de modificación deste prezo público de axuda a domicilio ante a baixada
das subvencións autonómicas, para atención do servizo e necesidade de aumento do copagamento dos
usuarios para o mantemento dun servizo de calidade, que a pesar desta modificación segue sendo
deficitario.
Considerando, que segundo o disposto no artigo 44 do Texto refundido da lei reguladora das facendas
locais, o importe dos prezos públicos deberá cubrir como mínimo o custo do servizo prestado ou da
actividade realizada.
Cando existan razóns sociais, benéficas, culturais ou de interese público que así o aconsellen, o
Concello poderá fixar prezos públicos por debaixo dos límites previstos no apartado anterior
consignando no orzamento dotacións oportunas para a cobertura da diferencia resultante de existir esta.
En base a todo o anterior, propoño que o Pleno ACORDE:
PRIMEIRO.- Modificar a Ordenanza nº 12 reguladora do prezo público polo servizo de axuda a
domicilio publicada no de data 07/07/2009 nº 152 nos termos do anexo ó presente acordo.
SEGUNDO.- Aprobar a modificación anexa ..
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TERCEIRO.-Procederase a insertar no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no taboleiro de edictos
da Corporación e na páxina web a nova normativa reguladora do prezo público de axuda no fogar.
3.-BASE IMPOÑIBLE:
PARTICIPACIÓN NO FINANCIAMENTO DO SERVIZO DAS PERSOAS USUARIAS
............... , se establece o prezo da hora por prestación do servizo en 12 euros/hora, revisable
potestativamente segundo resolva a Alcaldía Presidencia anualmente, segundo o índice de prezos ó
consumo que fixe o Goberno.
1. No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria sexa igual ou inferior ao indicador público
de rendas de efectos múltiples (IPREM) ( determinado na Lei de orzamentos xerais do Estado anualmente
) , quedará exenta da obriga de participar no custo do servizo se se trata de acceso ó servizo ou como
dependente
2. Para o resto dos supostos,
2.1.- De tratarse de usuarios de acceso por libre concorrencia
Capacidade económica / Participación no custe do servizo de SAF Básico
Menor do 0,75 do IPREM = pagará 0€
Maior do 0,75 do IPREM pero menor ou igual a 1,5 do IPREM = pagará o 40% do prezo público
Maior do 1,50 do IPREM pero menor ou igual a 2 do IPREM = pagará o 60% do prezo público
Maior do 2 do IPREM pero menor ou igual a 2,5 do IPREM = pagará o 75% do prezo público
Maior de 2,5 do IPREM = pagará o 90% do prezo público
Disposición derrogatoria
Queda sen efectos o texto anterior afectado por esta modificación publicado no BOP nº 152 de data
07/07/2009.
Disposición final.
O presente acordo, modificador da ordenanza nº 12 reguladora do prezo público pola prestación do
servizo de axuda a domicilio, aprobado polo Pleno do Concello en sesión celebrada o 15 de novembro
de 2011, entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no BOP continuando a súa vixencia ata que se
acorde a súa modificación ou derrogación expresa por acordo municipal ou disposicións legais de rango
superior.
Boimorto 11 de novembro de 2011
O Alcalde:
Asdo.- José Ignacio Portos Vázquez>>

A Alcaldía explica que a Xunta rebaixa a subvención para atención deste servizo en
réxime de libre concorrencia, sendo xa deficitario a falta de subvencións fan insostible
o servizo, di que se adianta, con esta regulación, o novo decreto en tramitación na
Xunta, con novas táboas para cobro dos usuarios de libre concorrencia, sen prexuízo da
adaptación final o mesmo unha vez publicado se fose necesario, sinala que na
actualidade ninguén paga máis de 2€ e pasarían a pagar a maioría entre 4 e 5€ hora ,
subindo o prezo hora .
Sen máis intervencións por maioría absoluta con 6 votos a favor 5 dos concelleiros do
grupo municipal do PsdG-PSOE, 1 do concelleiro do grupo mixto e 5 votos en contra
dos concelleiros do grupo municipal do PP o Pleno ACORDOU:
PRIMEIRO.- Modificar a Ordenanza nº 12 reguladora do prezo público polo servizo
de axuda a domicilio, publicada no BOP de data 07/07/2009 nº 152 nos termos do anexo
ó presente acordo.
SEGUNDO.- Aprobar a modificación anexa .
TERCEIRO.-Procederase a insertar no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, no
taboleiros de edictos da Corporación e na páxina web a nova normativa reguladora do
prezo público de axuda no fogar .
3.-BASE IMPOÑIBLE:
PARTICIPACIÓN NO FINANCIAMENTO DO SERVIZO DAS PERSOAS
USUARIAS
............... , establécese o prezo da hora por prestación do servizo en 12 euros/hora,
revisable, potestativamente segundo resolva a Alcaldía Presidencia, anualmente
segundo o índice de prezos ó consumo que fixe o Goberno.
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1. No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria sexa igual ou inferior ao
indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM) ( determinado na Lei de
orzamentos xerais do Estado anualmente), quedará exenta da obriga de participar no
custo do servizo se se trata de acceso ó servizo ou como dependente
2. Para o resto dos supostos,
2.1.- De tratarse de usuarios de acceso por libre concorrencia
Capacidade económica / Participación no custe do servizo de SAF Básico
Menor do 0,75 do IPREM = pagará 0€.
Maior do 0,75 do IPREM pero menor ou igual a 1,5 do IPREM = pagará o 40% do
prezo público
Maior do 1,50 do IPREM pero menor ou igual a 2 do IPREM = pagará o 60% do prezo
público
Maior do 2 do IPREM pero menor ou igual a 2,5 do IPREM = pagará o 75% do prezo
público
Maior de 2,5 do IPREM = pagará o 90% do prezo público
Disposición derrogatoria
Queda sen efectos o texto anterior afectado por esta modificación, publicado no BOP nº
152 de data 07/07/2009.
Disposición final.
O presente acordo, modificador da ordenanza nº 12 reguladora do prezo público pola
prestación do servizo de axuda a domicilio, aprobado polo Pleno do Concello en sesión
celebrada o 15 de novembro de 2011, entrará en vigor o mesmo día da súa publicación
no BOP continuando a súa vixencia ata que se acorde a súa modificación ou
derrogación expresa, por acordo municipal ou disposicións legais de rango superior.
8.- PROPOSICIÓN APROBACIÓN POS 2012
Pola Secretaria dáse lectura á proposta da Alcaldía relacionada con este punto da orde
do día que se transcribe literalmente:
<<PROPOSTA DA ALCALDÍA PRESIDENCIA PARA A SESIÓN ORDINARIA DO PLENO
MUNICIPAL DE DATA 15/11/2011 SOBRE APROBACIÓN DO PLAN DE COOPERACIÓN ÁS
OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL POS 2012
Vista a circular da Deputación Provincial da Coruña con entrada neste Concello en data 06/10/2011 con
número de rexistro de entrada 1389 para elaborar o Plan de obras e servizos 2012.
Redactados en outubro 2011, polo enxeñeiro de camiños D. Ángel Delgado Cid colexiado nº 4.657 os
seguintes proxectos:
“Mejora del drenaje en los núcleos de Aquelavila, Souto, Cabana (Buazo), Peizás y Leira Longa
(Arceo)”, cun presuposto de execución por contrata de 40.684,18 €
"Mejora del drenaje en los núcleos de Vilanova (Sendelle), Sixto (Brates), Piñeiro (Cardeiro), Viladóniga
(Boimorto), Codesido (Boimil) y Liñeiro (Os Ánxeles)", cun presuposto de execución por contrata de
42.160,40 €.
"Vistos os informes técnicos que constan no expediente de data 11/11/2011, en aplicación dos artigos
82.3 e 97.2 do ROF aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro propoño que o Pleno
municipal ACEPTE A URXENCIA DESTE PUNTO DA ORDE DO DÍA PARA REMISIÓN DO
ACORDO Á EXCMA DIPUTACIÓN EN TEMPO E FORMA; e adopte o acordo que de seguido se
transcribe literalmente:
1. Aprobar o Plan de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 2012 no que se
recollen os investimentos que o concello ten previsto realizar no POS 2012, integrado polas seguintes
obras e de acordo co financiamento que se indica:
A) Realización de obras:
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Denominación da obra

Estado
Deputación

+ Concello

Presuposto
total

“Mejora del drenaje en los núcleos de Aquelavila, Souto,
Cabana (Buazo), Peizás y Leira Longa (Arceo)”
38.649,97

2.034,21

40.684,18

40.052,38

2.108,02

42.160,40

78.589,46

4.255,12

82.844,58

"Mejora del drenaje en los núcleos de Vilanova
(Sendelle), Sixto (Brates), Piñeiro (Cardeiro), Viladóniga
(Boimorto), Codesido (Boimil) y Liñeiro (Os Ánxeles)",

SUBTOTAL OBRAS

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2012 e que se relacionan nesta táboa.
B) Financiamento de gastos correntes:
Achega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes

117.884,20

C) Resumo:
Denominación da obra

Estado
Deputación

SUBTOTAL OBRAS

78.589,46

SUBTOTAL GASTOS CORRENTES

117.884,20

TOTAL

196.473,66

+ Concello

4.255,12

Presuposto
total
82.844,58
0,00 117.884,20

4.255,12

200.728,78

2.- Declarar que o Concello é titular e ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a
execución das obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que
legalmente sexan necesarias.
3.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2012 os fondos necesarios para facer
fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade do 2012.
4.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña autorización para realizar por administración as obras
de:
“Mejora del drenaje en los núcleos de Aquelavila, Souto, Cabana (Buazo), Peizás y Leira Longa (Arceo)”
e "Mejora del drenaje en los núcleos de Vilanova (Sendelle), Sixto (Brates), Piñeiro (Cardeiro),
Viladóniga (Boimorto), Codesido (Boimil) y Liñeiro (Os Ánxeles)" que se entenderá aceptada se esta se
producira efectivamente.
5.- Declarar que o Concello non solicitou, nin percibiu ningunha subvención doutras administracións
públicas para o financiamento do investimento.
6.- Autorízase á Deputación para obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria
e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas
tributarias e coa Seguridade Social.
7. Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo
e o correspondente expediente.
Boimorto, 11 de novembro de 2011
O alcalde
Asdo.- José Ignacio Portos Vázquez>>

O Pleno por maioría absoluta, con 6 votos a favor; 5 dos concelleiros do grupo
municipal do PSdG PSOE e 1 do concelleiro do grupo mixto e 5 abstencións dos
concelleiros do grupo municipal do PP, aceptou á urxencia para o tratamento deste
punto da orde do día sen ditaminar.
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Pola Alcaldía explícanse os proxectos de obras, así como a existencia dun proxecto
complementario para Bertomil - Abuis que se intentará executar esta anualidade aínda
que non vaia no POS.
Sinala a Alcaldía o uso de medios e persoal propio, con aforro dun 5% e causa para
poder ir a unha execución directa das obras do POS, aforrando o beneficio industrial e
os gastos xerais que pode ser empregado en mais obra e non beneficio do contratista.
Sen máis intervencións, por unanimidade con 11 votos a favor; 5 dos concelleiros do
grupo municipal do PSdGPSOE, cinco dos concelleiros do grupo municipal do PP e un
do concelleiro do grupo mixto o Pleno municipal ACORDOU:
1. Aprobar o Plan de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal
2012 no que se recollen os investimentos que o Concello ten previsto realizar no POS
2012, integrado polas seguintes obras e de acordo co financiamento que se indica:
A) Realización de obras:
Denominación da obra

Estado
+ Concello
Deputación

“Mejora del drenaje en los núcleos de
Aquelavila, Souto, Cabana (Buazo), Peizás y
Leira Longa (Arceo)”
38.649,97
"Mejora del drenaje en los núcleos de Vilanova
(Sendelle), Sixto (Brates), Piñeiro (Cardeiro),
Viladóniga (Boimorto), Codesido (Boimil) y
Liñeiro (Os Ánxeles)",
40.052,38

Presuposto
total

2.034,21

40.684,18

2.108,02

42.160,40

78.589,46
4.255,12
82.844,58
SUBTOTAL OBRAS
Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2012 e que se relacionan nesta
táboa.
B) Financiamento de gastos correntes:
Achega provincial aplicada ao financiamento de gastos
correntes
117.884,20

C) Resumo:
Denominación da obra

Estado
+ Concello
Deputación

Presuposto
total

SUBTOTAL OBRAS

78.589,46

82.844,58

SUBTOTAL GASTOS CORRENTES

117.884,20

TOTAL

196.473,66

4.255,12

0,00 117.884,20
4.255,12

200.728,78

2.- Declarar que o Concello é titular e ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e
servidumes para a execución das obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións
e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias.
3.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2012 os fondos
necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade do
2012.
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4.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña autorización para realizar por
administración as obras de:
“Mejora del drenaje en los núcleos de Aquelavila, Souto, Cabana (Buazo), Peizás y
Leira Longa (Arceo)” e "Mejora del drenaje en los núcleos de Vilanova (Sendelle),
Sixto (Brates), Piñeiro (Cardeiro), Viladóniga (Boimorto), Codesido (Boimil) y Liñeiro
(Os Ánxeles)" que se entenderá aceptada se esta se producira efectivamente.
5.- Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras
administracións públicas para o financiamento do investimento.
6.- Autorízase á Deputación para obter as certificacións da Axencia Estatal de
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que
o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
7. Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión
do presente acordo e o correspondente expediente.
Ao non haber máis asuntos que tratar, o Sr. Alcalde remata a sesión, sendo as
21:50 minutos do expresado día. Autorízase a presente acta coa sinatura do alcaldepresidente e da secretaria que dá fe.
Vº. e Pr
O ALCALDE,

Asdo.- José Ignacio Portos Vázquez

A SECRETARIA,

