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ARTIGO 6. PERIODO IMPOSITIVO E DEVENGO

ARTIGO 8. INFRANCIONS E SANCIONS

1. O período impositivo coincide CO ano natural, salvo
no caso de primeira adquisición dos vehículos. Neste
caso, o período impositivo comenzará o dia en que se
produza dita adquisición.

No relativo á cualificacións de Infrancións Tributarias, asi como ó relativo ás sancións que correspondan en
cada caso, estarase ó disposto na Lei Xeral Tributaria.

2. O imposto devengarase o primeiro día do periodo
impositivo.
3. O importe da cota 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
sustracción QU robo de vehículo, desde o momento na que
se produza a baixa temporal no rexistro público correspondente.

DISPOSICIÓN FINAL

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor, unha
vez aprobada con carácter definitivo polo Pleno do Concello, ó día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia, pennanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL N' 5 REGULADORA
DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBAN.

ARTIGO 1. NATUREZA E FUNDAMENTO
ARTIGO 7. XESTION E COBRO DO TRIBUTO

1. A xestión, liquidación, inspección e recaudación,
así como a revisión dos actos dictados en vía de xestión
tributaria corresponde ó Concello do domicilio que conste no permiso de circulación do vehículo.
2. Este imposto xestionarase en réxime de autoliquidación cando se trate de vehículos que sexan alta no tributo como consecuencia da súa matricula ción e autorización para circular, así como cando se produza a súa rehabilitación e novas autorizacións para circular nos casos
en que tivese causado baixa temporal ou definitiva no
Rexistro da Xefatura Provincial de Tráfico.
3. Respecto dos citados vehículos, o suxeito pasivo
deberá practicar, no impreso habilitado 6 efecto pola Administración municipal, a correspondente declaración liquidación, efectuando o pago da cota resultante da autoliquidación en calquera das entidades bancarias autorizadas polo Concello de Bueu. A citada autoliquidación
uniráselle:

Fotocopia da tarxeta de características técnicas do
vehículo ou do certificado de fabricación do
mesmo.
Fotocopia do D .N.I./ N.I.F. ou C.I.F. do titular do
vehículo.
4. A autoliquidación terá carácter provisional ata que
se comprobe pola Administración municipal que a
mesma fíxose mediante a correcta aplicación das normas
reguladoras.
5. Cando se trate de vehículos xa matriculados ou declarados aptos para a circulación en exercicios anteriores, o pago das cotas anuais do imposto efectuarase durante o prazo que se anunciará públicamente. Neste suposto, a recadación das correspondentes cotas realizarase
mediante expedición de recibos, en base a un padrón ou
matrícula anual no que figurarán todos os vehículos suxeitos ó imposto, o padrón ou matrícula exporase ó público por prazo de 15 días, para que os lexítimos interesados poidan examinalo e, no seu caso, fonnular as reclamacións oportunas. Dita exposición ó público e a
indicación do prazo de pago das cotas, comunicarase mediante inserción de anuncios no taboleiro de Edictos do
Concello e no Boletín Oficial da Provincia, e producirá
efectos de notificación da liquidación de cada un dos suxeitos pasivos.
6. O pago dos recibos efectuarase nas entidades financieiras autorizadas polo Concello de Bueu.

O imposto sobre incremento de valor dos terreos de
naturaza urbán é un tributo directo establecido con carácter de potestativo na Real Decreto Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (TRLRFL en adiante).
De conformidade co disposto nos artigos 15.1, 59.2 a
ordenación do imposto sobre incremento de valor dos terreos de naturaza urbán rexerase polo disposto nos artigos 104 a 110 do TRLRFL, polas normas que os complementen e desenrolen, e pola presente Ordenanza Fiscal.
Artigo 2. Feito impoñible.
1. Constitue o feito impoñible o incremento de valor
que experimentan os terreos de naturaza urbán manifestado a consecuencia da transmisión da propiedadepor
calquera título ou da constitución ou transmisión de calquera dereito real de disfrute limitativo do dominio
sobre os bens mencionados.
2. Terán a consideración de terreos de natureza ubán
aqueles que teñan tal consideración a efectos do imposto
sobre bens inmobles con independencia de que estén ou
non contemplados como tales no Catastro ou no padrón
de aquél. Estarán temán suxeto á este imposto o incremento de valor que experimenten os terreos integrados
nos bens inmobles clasificados como de características
especiais a efectos do imposto sobre bens inmobles.
3. Non está suxeto a este imposto O incremento de
valor que experimenten os terreos que teñan a consideración de rústicos a efectos do imposto sobre bens inmobles.
4. Non se produce a suxeción ó imposto nos supostos
de aportacións de bens e dereitos realizadas polos cónxuxes á sociedade conyugal, adxudicacións que o seu favor
e no seu pago se verifiquen e transmisións que se fagan
ós cónxuxes en pago dos seus haberes.
5. Tampouco se producirá a suxeción ó imposto nos
supostos de transmisións de bens inmobles entre cónxuxes ou a favor dos fillos, como consecuencia do cumprimento de sentencias nos casos de nulidade, separación ou
divorcio matrimonial, sexa cal sexa ó rexime económico
matrimonial.
ARTIGO 3. SUXEITOS PASIVOS

1. É suxeito pasivo deste imposto a título de contribuintes:

a) Nas transmisións de terreos o una constitución ou
transmisión de dereitos reais de goce limitativos
do dominio a título lucrativo, a persoa física ou
xurídica, ou a entidade a que se refire o artigo
35.4 da Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tri-
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butaria, que adquira o terreo ou a cuia favor se
constitua DU transmita O dereito real de que se
trate.
b) Nas transmisións de terreos ou na constitución ou
transmisión de dereitos reais de goce limitativos
do dominio a título oneroso, a persoa física ou jurídica, ou a entidade a que se refire o artigo 35.4
da Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que transmita o terreo, ou que constitúa ou
transmita o dereito real de que se trate.
2. Nos supostos, a que se refire o parágrafo b) do
apartado anterior, terá a consideración de suxeto pasivo
sustituto do contribuinte, a persoa física ou xurídica, ou
a entidade a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de
17 de decembro, Xeral Tributaria, que adquira o terreo a
cuyo favor se constitua ou transmita o dereito real a que
se trate, cando o contribuinte sexa unha persoa física
non residente en España.
ARTIGO 4. EXENCIONS E BONIFICACIONS

l. As exencións no imposto sobre o incremento de
valor dos terreos de naturaza urbán serán as reguladas
na artigo 105 do TRLRFL.
ARTIGO 5. BASE IMPOÑIBLE, COTA E DEVENGO

1. A base impoñible deste imposto está constituida
polo incremento de valor dos terreos, posto de manifesto
no momento do devengo e experimentado ó longo dun
período máximo de 20 anos.

Ós efectos da detenninación da base impoñible, terase en conta o valor do terreo no momento do devengo, de
acordo co previsto nos apartados 2 e 3 do artigo 107 do
TRLRFL.
2. Sobre o valor do terreo no momento do devengo,
aplicarase a seguinte porcentaxe anual:
PERIODO DE 1 ATA 5 ANOS:

2,40 %.

PERIODO DE ATA 10 ANOS:

2,20 %.

PERIODO DE ATA 15 ANOS:

2,20 %.

PERIODO DE ATA 20 ANOS:

2,20 %.

Para detenninar a porcentaxe, aplicaranse as seguintes regras:
a) O incremento de valor de cada operación gravada
polo imposto determinarase confonne á porcentaxe anual fixada neste apartado para o período que
comprenda o número de anos ó longo dos cales se
puxese de manifesto dito incremento.
b) A porcentaxe a aplicar sobre o valor do terreo na
momento do devengo será o resultado de multiplicar á porcentaxe anual aplicable a cada caso concreto polo número de anos ó longo dos cales se puxese de manifesto o incremento de valor.
c) Para determinar a porcentaxe anual aplicable a
cada operación concreta conforme o apartado a) e
para determinar o número de anos polos que se
deberá multiplicar dita porcentaje anual conforme ó apartado b), só se considerarán os anos completos que integren o período de posta de manifesto do incremento de valor, sin que a estos efectos
poidan considerarse as fraccións de anos de dito
período.
3. A cota do imposto será o resultado de aplicar á
base impoñible o tipo de grave que se establece no 20 %.
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4. O imposto devengarase:
a) Cando se transmita a propiedade do terreo, sexa a
título oneroso ou gratuito, entre vivos ou por
causa de morte, na data da transmisión.
b) Cando se constitúa ou transmita calquera dereito
real de goce limita tivo do dominio,na data en que
teña lugar a constitución ou transmisión
5. Cando se declare ou recoñeza xudicial ou administrativamente por resolución firme que tivo lugar a nulidade, rescisión ou resolución do acto ou contrato determinante da transmisión do terreo ou da constitución ou
transmisión do dereito real de goce sobre aquel, o suxeito pasivo terá dereito á devolución do imposto aboado,
sempre que dito contrato ou acto non lle tivese producido efectos lucrativos e que reclame a devolución no prazo
de 5 anos desde que a resolución quedou firme, entendéndose que existe efecto lucrativo cando non se xustifique que os interesados deban efectuar as recíprocas devolucións a que se refire o artigo 1295 do Código Civil.
Aínda que o acto ou contrato non tivese producido efectos lucrativos, si a rescisión ou resolución se declarase
por incumprimento das obrigas do suxeito pasivo do imposto, non procederá devolución algunha.
6. Si o contrato queda sin efecto por mutuo acordo
das partes contratantes, non procederá a devolución do
imposto satisfeito e considerarase como un acto novo suxeito a tributación. Como tal mutuo acordo estimarase o
acordo no acto de conciliación e simple conformidade
coa demanda.
7. Nos actos ou contratos nos que medie algunha condición, a súa calificación farase conforme ás prescripcións contidas no Código Civil. Si fose suspensiva non se
liquidará o imposto ata que ésta se cumpla. Si a condición fose resolutoria, esixirase o imposto, a reserva,
cando a condición se cumpla, de facer a oportuna devolución según a regra do apartado anterior.
ARTIGO 6. XESTION

1. Os suxeitos pasivos están obrigados a presentar no
Concello declaración-liquidación por este imposto según
modelo determinado polo mesmo contendo os elementos
da relación tributaria imprescindibles para practicar a
liquidación procedente debendo efectuarse o pago simultáneamente no mesmo acto de presentación da liquidación.

2. Os prazos para presentar a declaración e realizar o
correspondente ingreso serán:
Cando se trate de actos intervivos, o prazo será de
30 días hábiles.
Cando se trate de actos por causa de morte, o
prazo será de 6 meses prorrogables ata un ano a
solicitude do suxeito pasivo.
3. Á declaración acompañaraselle o documento no
que consten os actos ou contratos que orixinen a imposición e calquera outro xustificativo, no seu caso, das
exencións, bonificacións QU deduccións que o suxeito pasivo reclame como beneficiario. En todo caso, as autoliquidacións deberán ir acompañadas de copia do recibo
do LB.L, relativo á finca ou inmoble transmitidos. No
caso de que a identificación da finca que conste no documento de transmisión non coincida cos datos identificativos que figuren no recibo do LB.L, deberá aportarse
plano de situación a solicitar na oficinade información
urbanistica do Concello.
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4. A autoliquidación realizada terá carácter de liquidación provisional. Ser án comprobados pola Administración de Tributos do Concello, practicando, segundo proceda, liquidación complementaria QU devolución de oficio. Non poderá esixirse en réxime de autoliquidación
este imposto cando se trate do suposto a que se refire o
parágrafo terceiro do artigo 107.2.a) do TR LRFL.

que se refire o regulamento aprobado por Real Decreto
763/1979, de 16 de marzo, se sinalan a continuación.

5. Están obrigados a comunicar 6 Concello a realización do feito impoñible nos mesmos prazos que os suxeitos pasivos:

c) Autorización para sustitución de vehículos afectos
ás licencias, ben sexa este troco de tipo voluntario
ou por imposición legal.

Nas transmisións e nas constitucións de dereitos
reais de goce limitativos do dominio a título lucrativo intervivos, o donante ou a persoa que constitúa ou transmita o dereito.

d) Revisión anual ordinaria dos vehículos e revisión
extraordinaria a instancia de parte.

Nas transmisións e nas constitucións de dereitos
reais de goce limita ti vos do dominio a título oneroso, o adquirente ou a persoa a favor de quen se
constitúa ou transmita o dereito real de que se
trate.
6. Os notarios estarán obrigados a remitir ó Concello,
dentro da primeira quincena de cada trimestre, relación
ou índice comprensivo de todos os documentos por eles
autorizados no trimestre anterior, nos que se conteñan
feitos, actos ou negocios xurídicos que poñan de manifesto a realización do feito impoñible deste imposto, con excepción de actos de última vontade. Tamén están obrigados a remitir, dentro do mesmo prazo, relación dos documentos privados comprensivos dos mesmos feitos, actos
ou negocios xurfdicos, que lles fosen presentados para o
seu coñecemento ou legitimación de sinaturas. O previsto
neste apartado enténdese sen perjuicio do deber xeral de
colaboración previsto na Lei Xeral Tributaria.
ARTIGO 7. INFRANCIONS E SANCIONS

No relativo á cualificacións de Infrancións Tributarias, así como ó relativo ás sancións que correspondan en
cada caso, estarase ó disposto na Lei Xeral Tributaria, e
restante nonnativa que resulte de aplicación .
DISPOSICIÓN FINAL

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor, unha
vez aprobada con carácter definitivo polo Pleno do Concello, ó día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia, pennanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresas.

a) Cencesión e expedición de liciencias.
b) Autorización para transmisión de licencias, cando
proceda o seu otorgamento, con arranxo á lexislación vixente.

e) Dilixenciamento dos libros rexistro das empresas

de servicios de transporte das clases C e D.
ARTIGO 3. SUXEITO PASIVO

Están obrigados o pagamento da Taxa, en concepto
de suxeito pasivo contribuintes, as peroas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei
58/2003, de 17 de decembre, Xeral Tributaria seguintes:
l. A persoa ou entidade a favor da que se otorgue a

concesión e expedición de licencia, ou a favor de
quen se autorice a transmisión desta licencia.
2. O titular da licencia cuia vehículo sexa sustituido

ou obxeto de revisión, tanto ordinaria como extraordinaria, a os libros rexistro sesan dilixenciados.
ARTIGO 4. RESPONSABLES TRIBUTARIOS

1. Serán responsables solidarios das débedas tributarias as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da
Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios das débedas tributarias as persoas ou entidades a que se refire o artigo 43
da lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA

A cota tributaria detenninarase por unha cantidade
fixa sinalada segundo a natureza do servicio ou actividade, dacordo coas tarifas que se sinalan no apartado seguinte:

a) Concesión, expedición e rexistro de licencias, por
cada licencia:
- Da clase A: 450,76 €.
- Da clase B: 360,61 €.

ORDENANZA fiSCAL N' 7 REGULADORA DA TAXA
POLA LICENCIA DE AUTOTAXI E DEMÁIS VEHíCULOS
DEALUGER.

- Da clase C: 240,40 €.

b) Por uso e explotación de licencias, por cada licencia ó ano:

ARTIGO 1. NATUREZA E FUNDAMENTO

- Da clase A: 39,67 €.

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2
e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de
2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de
conformidade co disposto nos artigos 15 e seguintes do
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (TRLRFL en adiante), este Concello acorda a
imposición e ordeación da TAXA POLA LICENCIA DE AUTOTAXIS E DEMÁIS VEHÍCULOS DE ALUGUER, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal.

- Da clase B: 30,05 €.

ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE

Constitúe o feito imponible da Taxa, a prestación de
servicios e a realización das actividades que, en relación
coas licencias de autotaxis e demáis vehículos de aluger a

- Da clase C: 24,64 € .

c) Sustitución de vehículos, por cada licencia:
- Da clase A: 26,44 €.
- Da clase B: 21,04 €.
- Da clase C: 18,03 € .
d) Troco de titular ou traspaso:

Licencia con vixencia menor de 2 anos: o 80 % de
que corresponde á expedición dunha nova licencia.
Licencia con máis de 2 anos de vixencia: a mesma
contía que unha nova concesión de licencia.

