
2022/TE200-022

BLANCA ROIG SÁNCHEZ, en calidade de Secretaria Xeral do Concello de 
Marín,

CERTIFICO que o 10 de marzo de 2022, na sesión ordinaria, O Pleno do 

Concello de Marín, con 18 votos a favor (13 dos/as concelleiros/as do Grupo 

Municipal do PP presentes na sesión e 5 dos/as concelleiros/as do Grupo 

Municipal do PSdeG-PSOE) e 1 abstención (da concelleira do BNG), 

aprobou o ditame favorable da Comisión Informativa de e Urbanismo, 

Facenda, Persoal, Vivenda, Emprego, Empresa, Tecnoloxías da Información e 

Comunicación e Coordinación das Areas de Goberno, emitido na sesión 

ordinaria celebrada o día 02 de marzo de 2022, en relación coa modificación 

da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre o incremento de Valor dos 

Terreos de Natureza Urbana -(Expte.: TE200-022-2022) adoptando, en 

consecuencia, o seguinte acordo que literalmente:

O Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana 
(IIVTNU) é un tributo directo que grava o incremento de valor que 
experimenten este tipo de terreos e se poña de manifesto a consecuencia 
da transmisión da propiedade dos mesmos ou da constitución ou 
transmisión de calquera dereito real de goce, limitativo do dominio, 
imposto regulado nos artigos 104 a 110 do Real decreto lexislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora de 
facendas locais (TRLRFL).

A constitucionalidade deste imposto foi discutida en varias ocasións polo 
feito de que, pola configuración legal da base impoñible, se podían 
someter a tributación situacións de inexistencia de incremento real de 
valor en transmisións de terreos de natureza urbana. A causa era que a 
normativa do tributo tiña en conta o valor catastral do terreo no momento 
do devengo e non o valor real de incremento patrimonial.

O Tribunal Constitucional pronunciouse en varias ocasións sobre o fondo 
desta cuestión. Así, a Sentenza do Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de 
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maio de 2017, declarou inconstitucionais e nulos os artigos 107.1, 107.2.a) e 
110.4, do TRLRFL, pero unicamente na medida en que sometían a 
tributación situacións de inexistencia de incrementos de valor.

Posteriormente o Tribunal Constitucional por Sentencia 126/2019, de 31 de 
outubro de 2019, declarou inconstitucional o artigo 107.4, respecto dos 
casos nos que a cota a satisfacer fora superior ao incremento patrimonial 
realmente obtido.

Recentemente o Tribunal Constitucional ditou a Sentencia 182/2021, de 26 
de outubro de 2021, que declara a inconstitucionalidade da fórmula de 
cálculo da base impoñible do imposto sobre o incremento de valor de 
terreos de natureza urbana. Na súa sentenza, o Tribunal indicaba:

a declaración de inconstitucionalidade e nulidade dos arts. 107.1, 
segundo parágrafo, 107.2.a) e 107.4 TRLFL supón a súa expulsión do 
ordenamento xurídico, deixando un baleiro normativo sobre a 
determinación da base impoñible que impide a liquidación, 
comprobación, recadación e revisión deste tributo local e, por tanto, a 
súa esixibilidad.

Xa que esta última declaración de inconstitucionalidade impedía a 
esixibilidade do imposto, na medida en que deixaba de existir un método 
de cálculo da base impoñible, a normativa reguladora do imposto foi 
modificada a través do Real decreto lei 26/2021, do 8 de novembro, polo 
que se adapta o texto refundido da Lei reguladora de facendas locais 
aprobado polo Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, á recente 
xurisprudencia do Tribunal Constitucional respecto do Imposto sobre o 
Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana, norma que foi 
publicada no BOE do 9 de novembro de 2021 e que entrou en vigor ao día 
seguinte.

De modo resumido esta norma introduce varias novidades:

a) Un novo suposto de non suxeición ao IIVTNU para os casos nos que 
se constate, a instancias do interesado, que non se produciu un 
incremento de valor.
b) A forma de terminación da base impoñible, que pode ser realizada 
multiplicando o valor do terreo no momento do devengo polo 
coeficiente que corresponda ao período de xeración, ou ben pola 
diferencia entre o valor de transmisión e o de adquisición, sendo 
aplicable esta segunda opción cando a plusvalía real fora inferior á 
base impoñible resultante da aplicación do sistema obxectivo.
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c) Se establece a obriga de que os Concellos aproben a través das súas 
ordenanzas o coeficiente a aplicar sobre o valor do terreo no momento 
do devengo, fixándose os coeficientes máximos a aplicar e indicando 
que os mesmos serán actualizados anualmente mediante norma de 
rango legal. A tal efecto a disposición transitoria única do Real decreto 
lei 26/2021 establece un prazo de seis meses dende a súa entrada en 
vigor, para modificar as ordenanzas fiscais.

O Concello de Marín ten establecido o imposto sobre o incremento de 
valor de terreos de natureza urbana, sendo regulado na ordenanza fiscal 
aprobada por acordo do Pleno da Corporación do 12 de novembro de 2004 
(publicada no BOP do 30 de decembro de 2004). A actual ordenanza fixa 
un tipo de gravame do 19%, inferior ao máximo legal que é do 30% e non 
recolle na súa redacción determinados supostos de non suxeición e 
exención, como o de dación en pago da vivenda habitual, que foron 
incorporados á Lei reguladora das facendas locais a través de distintas 
modificacións, e que aínda que están sendo aplicados neste momento é 
aconsellable incorporar á norma local reguladora deste imposto.

O día 25 de febreiro de 2022 foi ditada providencia de inicio de tramitación 
do expediente de modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto 
sobre o incremento de valor de terreos de natureza urbana, solicitando ao 
departamento de Tesourería a realización dunha proposta de modificación 
da ordenanza fiscal na que se incorporen á ordenanza os supostos de non 
suxeición e exencións previstos na Lei e que non se recollen na súa actual 
redacción, remitindo aos coeficientes de determinación da base impoñible 
recollidos no artigo 107.4 do TRLRFL e aos que para cada exercicio se fixen 
mediante norma de rango legal, e establecendo o tipo de gravame no 25%.

O día 1 de marzo de 2022 a Tesourería municipal emitiu informe no que se 
enumeran e se propón unha nova redacción para os artigos da ordenanza 
fiscal actual que deben ser modificados, co fin de incorporar tanto as 
disposicións do Real decreto lei 26/2021, de 8 de novembro, como do Real 
decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

O artigo 22.2.d) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime 
local atribúe ao Pleno da Corporación a competencia para a aprobación 
das ordenanzas, previo ditame da Comisión informativa de Facenda

Polo exposto, co fin de dar cumprimento ao mandato recollido na 
disposición transitoria única do Real decreto lei 26/2021, de 8 de novembro, 
que obriga á modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto 
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sobre o incremento de valor de terreos de natureza urbana nun prazo de 6 
meses dende a súa entrada en vigor, proponse que previo ditame da 
Comisión informativa de Urbanismo, Facenda, Persoal, Vivenda, Emprego, 
Empresa, Tecnoloxías da Información e Comunicación e Coordinación das 
Areas de Goberno, o Pleno da Corporación, como órgano competente para 
a aprobación das modificacións de ordenanzas fiscais, adopte o seguinte 
ACORDO:

Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza fiscal 
reguladora do imposto sobre o incremento de valor de terreos de natureza 
urbana, nos termos que se indican no anexo que acompaña a esta 
proposta.

Segundo.- Someter o expediente a información pública polo período de 
trinta días, con inserción de anuncios no BOP, taboleiro do Concello, 
prensa con difusión na provincia e páxina web, para a presentación de 
reclamacións e suxerencias que se estimen pertinentes. No caso de non ser 
presentadas alegacións os acordos provisionais entenderanse 
definitivamente aprobados.
 

ANEXO:  MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO 
IIVTNU

Artigo 4. ACTOS NON SUXEITOS.

1. Non está suxeito a este imposto o incremento de valor que experimenten 
os terreos que teñan a consideración de rústicos a efectos do Imposto 
sobre Bens Inmobles.

2.  Non están suxeitos a este imposto os supostos de contribución de bens 
e dereitos realizados polos cónxuxes á sociedade conxugal, adxudicacións 
que ao seu favor e en pago delas se verifiquen e transmisións que se fagan 
os cónxuxes en pago dos seus haberes comúns.

3. Tampouco están suxeitos ao imposto os supostos de transmisións de 
bens entre cónxuxes ou a favor dos fillos, como consecuencia do 
cumprimento de sentencias en casos de nulidade, separación ou divorcio 
matrimonial, sexa cal sexa o réxime económico matrimonial.

4. Non se devindicará o imposto con ocasión das achegas ou transmisións 
de bens inmobles efectuadas á Sociedade de Xestión de Activos 
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Procedentes da Reestruturación Bancaria S.A. regulada na disposición 
adicional sétima da Lei 9/2012, do 14 de novembro, de reestruturación e 
resolución de entidades de crédito, que se lle transferiron, de acordo co 
establecido no artigo 48 do Real Decreto 1559/2012, do 15 de novembro, 
polo que se establece o réxime xurídico das sociedades de xestión de 
activos.

Non se producirá a devindicación do imposto con ocasión das achegas ou 
transmisións realizadas pola Sociedade de Xestión de Activos Procedentes 
da Reestruturación Bancaria S.A, a entidades participadas directa ou 
indirectamente pola devandita Sociedade en polo menos o 50 por cento 
do capital, fondos propios, resultados ou dereitos de voto da entidade 
participada no momento inmediatamente anterior á transmisión, ou como 
consecuencia da mesma.

Non se devindicará o imposto con ocasión das achegas ou transmisións 
realizadas pola Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da 
Reestruturación Bancaria S.A, ou polas entidades constituídas por esta 
para cumprir co seu obxecto social, aos fondos de activos bancarios, a que 
se refire a disposición adicional décima da Lei 9/2012, do 14 de novembro.

Non se devindicará o imposto polas achegas ou transmisións que se 
produzan entre os citados Fondos durante o período de tempo de 
mantemento da exposición do Fondo de Reestruturación Ordenada 
Bancaria aos Fondos, previsto no apartado 10 da devandita disposición 
adicional décima.

Na posterior transmisión dos inmobles entenderase que o número de anos 
ao longo dos cales se puxo de manifesto o incremento de valor dos terreos 
non se interrompeu por causa da transmisión derivada das operacións 
previstas neste apartado.

5. Non se producirá a suxeición ao imposto nas transmisións de terreos 
respecto dos cales se constate a inexistencia de incremento de valor por 
diferenza entre os valores dos devanditos terreos nas datas de transmisión 
e adquisición.

Para constatar a inexistencia de incremento de valor, como valor de 
transmisión ou de adquisición do terreo tomarase en cada caso o maior 
dos seguintes valores, sen que para estes efectos poidan computarse os 
gastos ou tributos que graven ditas operacións:
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a. O que conste no título que documente a operación ou, cando a 
adquisición ou a transmisión fora a título lucrativo, o declarado no 
imposto sobre sucesións e doazóns.

b. O comprobado, no seu caso, pola Administración tributaria.

Cando se trate da transmisión dun inmoble no que haxa chan e 
construción, tomarase como valor do chan a estes efectos o que resulte de 
aplicar a proporción que represente na data de devindicación do imposto o 
valor catastral do terreo respecto do valor catastral total e esta proporción 
aplicarase tanto ao valor de transmisión como, no seu caso, ao de 
adquisición.

Se a adquisición ou a transmisión fose a título lucrativo aplicaranse as 
regras dos parágrafos anteriores tomando, no seu caso, polo primeiro dos 
dous valores a comparar sinalados anteriormente, o declarado no Imposto 
sobre Sucesións e Doazóns

Na posterior transmisión dos inmobles aos que se refire este apartado, para 
o cómputo do número de anos ao longo dos cales se puxo de manifesto o 
incremento de valor dos terreos, non se terá en conta o período anterior á 
súa adquisición.

Artigo 5. EXENCIÓNS.

1. Estarán exentos deste imposto os incrementos de valor que se 
manifesten como consecuencia dos seguintes actos:

a. A constitución e transmisión de dereitos de servidume.

b. As transmisións de bens que se que atopen dentro do perímetro 
delimitado coma Conxunto Histórico-Artístico, ou fosen declarados 
individualmente de interese cultural, segundo o establecido na Lei 
16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, cando os 
seus propietarios ou titulares de dereitos acrediten que realizaron 
obras de conservación, mellora ou rehabilitación en ditos inmobles.

Para poder gozar desta exención, os suxeitos pasivos deberán solicitala de 
forma expresa no prazo de declaración do imposto, sendo necesario que 
concorran as seguintes condicións:

a. Que non se trate de empresas cuxo obxecto social estea 
relacionado coa construción, rehabilitación ou adquisición de 
inmobles para a súa promoción e venda.
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b. Que o importe das obras de obras de conservación, mellora ou 
rehabilitación executadas nos últimos cinco anos sexa superior ao 
50% do valor catastral do inmoble no momento de devindicación 
do imposto.

c. Que as obras fosen financiadas polo suxeito pasivo, ou o seu 
ascendente de primeiro grao.

d. Acreditarase que as obras de conservación, mellora ou 
rehabilitación executadas foran debidamente autorizadas, para o 
que se indicará a data de concesión da correspondente licencia 
de obras ou de presentación da comunicación previa, aportando 
o certificado final de obras.

e. O suxeito pasivo deberá estar ao corrente das súas obrigas 
tributarias co Concello de Marín respecto dos tributos que gravan 
o inmoble.

f. Os servizos técnicos municipais incorporarán un informe 
respecto da necesidade ou utilidade das obras para a 
conservación do patrimonio.

c. As transmisións realizadas por persoas físicas con ocasión da dación 
en pago da vivenda habitual do debedor hipotecario ou garante do 
mesmo, para a cancelación de débedas garantidas con hipoteca que 
recaia sobre a mesma, contraídas con entidades de crédito ou 
calquera outra entidade que, de maneira profesional, realice a 
actividade de concesión de préstamos ou créditos hipotecarios.

Así mesmo, estarán exentas as transmisións da vivenda en que 
concorran os requisitos anteriores, realizadas en execucións 
hipotecarias xudiciais ou notariais.

Para ter dereito á exención requírese que o debedor ou garante  
transmitente ou calquera outro membro da súa unidade familiar 
non dispoña, no momento de poder evitar o alleamento da vivenda, 
doutros bens ou dereitos en contía suficiente para satisfacer a 
totalidade da débeda hipotecaria. Presumirase o cumprimento deste 
requisito. Non obstante, se con posterioridade se comprobara o 
contrario, procederase a xirar a liquidación tributaria correspondente.

Para estes efectos, considerarase vivenda habitual aquela en na que 
figurase empadroado o contribuínte de forma ininterrompida 
durante, ao menos, os dous anos anteriores á transmisión ou desde o 
momento da adquisición se devandito prazo fose inferior aos dous 
anos.
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Respecto ao concepto de unidade familiar, estarase ao disposto na 
Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das 
Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre 
Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio. 
Para estes efectos, equipararase o matrimonio coa parella de feito 
legalmente inscrita.

2. Asemade están exentos deste imposto os incrementos de valor 
correspondentes cando a condición de suxeito pasivo recaia nas seguintes 
persoas ou entidades:

a. O Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia e a Provincia de 
Pontevedra, así como os organismos autónomos do Estado e as 
entidades de dereito público de análogo carácter da Comunidade 
Autónoma e da Provincia. .

b. O Concello de Marín e as demais entidades locais integradas ou nas 
que se integre, así como as súas respectivas entidades de dereito 
público de análogo carácter aos organismo autónomos do Estado.

c. As institucións que teñan a cualificación de benéficas ou benéficas-
docentes.

d. As entidades xestoras da Seguridade Social e as Mutualidades de 
Previsión Social reguladas pola Lei de Ordenación e Supervisión dos 
Seguros Privados.

e. As persoas ou entidades ás que se recoñecera a exención en Tratados 
ou Convenios Internacionais.

f. Os titulares de concesións administrativas revertibles respecto dos 
terreos afectos ás mesmas.

g. A Cruz Vermella Española.

Artigo 6. BONIFICACIÓNS.

Gozarán dunha bonificación do 80% da cota do imposto as transmisións da 
vivenda habitual do causante realizadas a título lucrativo por causa de 
morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os 
ascendentes e adoptantes.

Esta bonificación será de aplicación exclusiva a aqueles herdeiros ou 
legatarios cuxas unidades familiares teñan unha renda inferior a dúas 
veces o salario mínimo interprofesional.

Para este efectos, enténdese por vivenda habitual aquela que a sexa de 
acordo coas normas do imposto sobre a renda das persoas físicas.
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Terá a condición de vivenda habitual aquela que a fora para o causante ata 
a data de pagamento do imposto e, polo menos, durante os dous últimos 
anos, o que se acreditará a través do padrón municipal de habitantes. 
Excepcionalmente, entenderase cumprido este requisito nos seguintes 
supostos:

a. Cando o transmitente estivese empadroado nunha residencia de 
persoas maiores ou centro de atención residencial no momento do 
falecemento, a condición de que o inmoble transmitido fose a súa 
última vivenda habitual previa ao ingreso no centro residencial.

b. Cando o transmitente estivese empadroado na vivenda habitual de 
calquera dos seus fillos por causa de dependencia no momento do 
falecemento, a condición de que o inmoble transmitido fose a súa 
última vivenda habitual previa ao empadroamento na vivenda 
habitual dos fillos.

Cada beneficiario da bonificación deberá manter a adquisición durante os 
cinco anos seguintes, salvo que falecesen dentro dese prazo.

De non cumprirse o requisito de permanencia, o suxeito pasivo deberá 
satisfacer a parte do imposto que deixase de ingresar como consecuencia 
da bonificación practicada xunto cos xuros de demora, para o que debe 
presentar declaración no prazo dun mes a partir da transmisión.

A bonificación establecida ten carácter rogado, sendo requisito 
imprescindible que sexa solicitada polo obrigado tributario no momento 
de presentar a declaración do imposto dentro de prazo establecido no 
artigo 11.2 da presente ordenanza, e deberá acompañarse dos documentos 
acreditativos do cumprimento dos requisitos ao que fai referencia este 
precepto.  

Aos efectos do goce da bonificación, equipararase o matrimonio coa 
parella de feito legalmente inscrita.

Artigo 8. BASE IMPOÑIBLE.

1.- A base impoñible deste imposto está constituída polo incremento do valor 
dos terreos posto de manifesto no momento do devindicación e 
experimentado ao longo dun período máximo de vinte anos, 
determinándose a mesma por algún dos  métodos citados nos apartados 2 
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(estimación obxectiva da base impoñible) e 3 (estimación directa da base 
impoñible) deste artigo.

2.- Método de estimación obxectiva da base impoñible.

1.- Para determinar a base impoñible mediante o método de estimación 
obxectiva multiplicarase o valor do terreo no momento da devindicación 
polo coeficiente de xeración que corresponda ao período de xeración do 
incremento de valor.

2- O valor do terreo no momento do devindicación determinarase 
segundo as seguintes normas:

a) Nas transmisións de terreos, o valor dos mesmos será o que teña 
fixado en dito momento a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles.

Cando o dito valor sexa consecuencia dunha ponencia de valores que 
non reflicta modificacións de planeamento aprobadas con 
posterioridade á aprobación da ponencia, poderase liquidar 
provisionalmente o imposto con arreglo a aquel valor. Nestes supostos, 
na liquidación definitiva aplicarase o valor dos terreos unha vez se 
obtivera consonte aos procedementos de valoración catastral colectiva 
que se instrúan, referido á data do devindicación. Cando esta data non 
coincida coa de efectividade dos novos valores catastrais, estes 
corrixiranse aplicando os coeficientes de actualización que 
correspondan, establecidos ao efecto nas Leis de Orzamentos Xerais do 
Estado.

Cando o terreo, aínda sendo de natureza urbana ou estando integrado 
nun ben inmoble de características especiais, no momento do 
devindicación do imposto non teña determinado valor catastral, o 
Concello poderá practicar liquidación cando o dito valor sexa 
determinado, referíndoo ao momento da devindicación.

 
b) Na constitución ou transmisión de dereitos reais de goce limitativos 
de dominio, as porcentaxes anuais establecidas no art. 107.4 do Real 
Decreto Lexislativo 2/2004 aplicaranse sobre da parte do valor definido 
no apartado anterior que represente, respecto daquel, o valor dos ditos 
dereitos calculado mediante a aplicación das normas fixadas a efectos 
do Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos 
Documentados.
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c) Na constitución ou transmisión do dereito a elevar unha ou mais 
plantas sobre un edificio ou terreo, ou do dereito a realizar a construción 
baixo solo sen implicar a existencia dun dereito real de superficie, as 
porcentaxes anuais contidas no art. 107.4 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004 aplicaranse sobre a parte do valor definida no apartado a) que 
represente, respecto daquel, o módulo de proporcionalidade fixado na 
escritura de transmisión ou, no seu defecto, o que resulte de establecer 
a proporción entre a superficie ou volume das plantas a construír en vó 
ou subsolo e a total superficie ou volume edificados unha vez 
construidas aquelas.

d) Nos supostos de expropiación forzosa, as porcentaxes anuais contidas 
no art. 107.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 aplicaranse sobre a parte 
de prezo xusto que corresponda ao valor do terreo, agás que o valor 
definido no apartado a) anterior fose inferior, en cuxo caso prevalecerá 
este último sobre o prezo xusto.

3.- O período de xeración do incremento de valor será o número de anos 
ao longo dos que se puxo de manifesto dito incremento.

Nos supostos de non suxeición, salvo que por disposición con rango de Lei 
se dispoña outra cousa, para o cálculo do período de xeración do 
incremento de valor posto de manifesto nunha posterior transmisión do 
terreo, tomarase como data de adquisición, aos efectos deste imposto, 
aquela na que se produciu a anterior devindicación do imposto.

4.- No cómputo do número de anos transcorridos tomaranse anos 
completos, é dicir, sen ter en conta as fraccións do ano. No caso de que o 
período de xeración sexa inferior ao ano, ratearase o coeficiente anual 
tendo en conta o número de meses completos, é dicir, sen ter en conta as 
fraccións de mes.

5.- O coeficiente a aplicar sobre do valor dos terreos no momento do 
devindicación, calculado consonte ás regras establecidas nos apartados 
anteriores, será para cada período de xeración, o máximo actualizado 
vixente, de acordo co artigo 107.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 
de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais. No caso de que as Leis de orzamentos xerais do Estado, ou 
outra norma ditada ao efecto, procedan á actualización dos coeficientes, 
estes entenderanse automáticamente modificados, facultándose ao titular 
da Alcaldía para que, mediante resolución, de publicidade aos coeficientes 
que resulten aplicables.
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3.- Método de estimación directa da base impoñible.

Cando o interesado teña aportado na súa declaración a documentación 
establecida no artigo 4.5, e polo tanto fose posible pola Administración 
calcular o incremento real de valor da operación, e se constate que o importe 
do incremento de valor é inferior ao importe da base impoñible determinada 
polo sistema de estimación obxectiva, tomarase como base impoñible o 
importe do dito incremento de valor, emitíndose a liquidación polo método 
de estimación directa.

Para iso, o interesado debe ter aportado, no momento de presentar a 
declaración, os títulos que documenten a transmisión e a adquisición.

4.- Cando os valores catastrais foran fixados, revisados ou modificados por 
un procedemento de valoración colectiva de carácter xeral de acordo co 
previsto no artigo 107 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, reducirase o valor 
catastral do solo ou a parte deste relevante para este imposto, nun 40% dos 
novos valores catastrais durante os cinco primeiros anos de efectividade 
dos mesmos.

Esta redución non se aplicará se os valores resultantes do procedemento 
de valoración colectiva fosen inferiores aos ata entón vixentes.

Así mesmo, o valor catastral reducido non poderá ser inferior ao valor 
catastral do terreo antes do procedemento de valoración colectiva.

Artigo 9. COTA.

A cota íntegra deste imposto será o resultado de aplicar á base impoñible 
que resulte da aplicación do artigo anterior, o tipo de gravame do 25 por 
cento.

A cota líquida do imposto será o resultado de aplicar sobre a cota íntegra, 
no seu caso, a bonificación prevista no artigo 6.

Artigo 11. XESTIÓN.

1.- Os suxeitos pasivos virán obrigados a presentar ante este Concello a 
correspondente declaración tributaria.

2.- Dita declaración deberá ser realizada nos seguintes prazos a contar 
dende a data en que se produza o devindicación do imposto:
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- Cando se trate de actos "inter vivos", o prazo será de trinta días 
hábiles.

- Cando se trate de actos por causa de morte, o prazo será de seis 
meses prorrogables ata un ano, a solicitude do suxeito pasivo.

3.- A declaración deberá conter tódolos elementos da relación tributaria 
que sexan necesarios para efectuar a liquidación correspondente, e en 
particular os seguintes:

a. Os actos ou contratos que orixinan a imposición.
b. Nome e apelidos ou razón social do suxeito pasivo, contribuínte e, no 

seu caso, do substituto do contribuínte, NIF destes, e os seus 
domicilios, así como os mesmos datos dos demais intervenientes no 
feito, acto ou negocio xurídico determinante da devindicación do 
imposto.

c. No seu caso, nome e apelidos do representante do suxeito pasivo 
ante a Administración Municipal, NIF deste, así como o seu domicilio.

d. Lugar e Notario autorizante da escritura, número de protocolo e data 
da mesma.

e. Situación física e referencia catastral do inmoble.
f. Participación adquirida, cota de copropiedade e, no seu caso, 

solicitude de división.
g. Número de anos ao longo dos cales se puxo de manifesto o 

incremento do valor dos terreos e data de realización anterior do 
feito impoñible.

h. Opción, no seu caso, polo método de determinación directa da base 
impoñible.

i. No seu caso, solicitude de beneficios fiscais que se consideren 
procedentes.

4.- No caso das transmisións mortis causa, acompañarase á declaración a 
seguinte documentación:

a. Copia simple da escritura da partición hereditaria, se a houbese.
b. Copia da declaración ou autoliquidación presentada a efectos do 

Imposto sobre Sucesións e Doazóns.
c. Fotocopia do certificado de defunción.
d. Fotocopia de certificación de actos de última vontade.
e. Fotocopia do testamento, no seu caso.

5.- O interesado en acreditar a inexistencia de incremento de valor deberá 
declarar a transmisión, así como aportar os títulos que documenten a 
transmisión e a adquisición.
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6.- As liquidacións do imposto notificaranse íntegramente aos suxeitos 
pasivos con indicación do prazo de ingreso e expresión dos recursos 
procedentes.

DISPOSICIÓN FINAL.

1.- No non previsto na presente ordenanza, serán de aplicación 
subsidiariamente o previsto na ordenanza fiscal xeral de Tesourería e 
recadación de tributos e outros ingresos de dereito público do Concello de 
Marín, no Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba 
o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, na Lei de 
Orzamentos Xerais do Estado de cada ano, na Lei 58/2003, de 17 de 
decembro, Xeral Tributaria e en cantas normas se diten para a súa 
aplicación.

2.- Esta ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación, terá 
aplicación desde entón e seguirá en vigor mentres non se acorde a súa 
modificación ou derrogación expresa.

E para que así conste, coa salvedade a que fai referencia o artigo 206 do 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Entidades Locais, expídese a presente certificación, por orde e co visto e 
prace da Sra. Alcaldesa-presidenta, en Marín, na data que figura ó pé deste 
documento, que é asinado dixitalmente.

Vº e prace,
A ALCALDESA

María Ramallo Vázquez
C
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