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BONIFICACIÓNS/EXENCIÓNS ORDENANZAS -CONCELLO DE AMES 

Nº ORDENANZA DEVENGO XESTIÓN ARTIGO   EXENCIÓNS E BENEFICIOS FISCAIS

1 XERAL

2 TRIBUTOS XESTIONADOS POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA (TLF. GRATUITO 900 132 204 )

2.1 IMPOSTO ANUAL

Artigo 3 O.F. EXENCIÓNS (VER O.F)

Artigo 9.1 O.F.

Artigo 9.2 O.F.

Artigo 9.3 O.F.

Artigo 9.4 O.F.

Artigo 9.5 O.F.

Artigo 9.6 O.F.

Artigo 9.7 O.F.

Artigo 9.8 O.F.

2.2 IMPOSTO ANUAL

Artigo 9.1 O.F.

Artigo 9.2 O.F.

Artigo 10.1 O.F.

Artigo 10.2 O.F.

Artigo 10.3 O.F.

2.3 IMPOSTO ANUAL

Artigo 7  O.F.

Artigo 9.1 O.F.

Artigo 9.2 O.F.

2.5 IMPOSTO PUNTUAL

Artigo 4 O.F. EXENCIÓNS (VER O.F)
Artigo 5 O.F. EXENCIÓNS (VER O.F)

Artigo 15 O.F.

2 TRIBUTOS XESTIONADOS POLO CONCELLO DE AMES (TLF. 981 884 896)

2.4 IMPOSTO PUNTUAL

Artigo 3 O.F. EXENCIÓNS (VER O.F)

Artigo 8.1 O.F.

Artigo 8.2 O.F.

Artigo 8.3 O.F.

Artigo 8.4 O.F.

CONCEPT
O

Ordenanza fiscal xeral de 
xestión, recadación e inspección 
dos tributos e doutros ingresos 
de dereito público do concello 

de Ames

Ordenanza fiscal reguladora do 
imposto de bens inmobles-IBI

Delegada na 
Deputación da 

Coruña

Bonificación 50% empresas de urbanización, construción e 
promoción inmobiliaria 

Bonificación vivendas de Protección Oficial (50%  3 anos, e 25% 
o 4º ano e 5º ano). 

Bonificación Inmobles actividades económicas declaradas de 
interese ou utilidade municipal (95% 3 anos inmobles 

desenvolvan actividades exclusivas agrarias, gandeiras ou 
forestais, 30% 3 anos se hai outras actividades)

Bonificación familia numerosa ,varios supuestos (ver O.F)

Bonificación inmobles que instalen sistemas para 
aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar (50% para 

os tres  primeiros anos )
Inmobles con actividades económicas declaradas de interese ou 
utilidade municipal por fomento de emprego  (bonificación de 
ata o 95% en función de tramos segundo número de postos de 

traballo creados)

Bens inmobles nos que se desenvolvan actividades económicas declaradas 
de especial interese ou utilidade municipal por circunstancias sociais, 

culturais ou histórico-artísticas 
(bonificación de ata o 95% )

Bens inmobles de uso residencial destinados a alugueiro de 
vivenda con renda limitada 50%

Ordenanza fiscal reguladora do 
Imposto sobre actividades 

económicas-IAE

Delegada na 
Deputación da 

Coruña

As cooperativas, unións, federacións e confederacións destas e 
as sociedades agrarias de transformación terán a bonificación 

prevista na Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre réxime fiscal 
das cooperativas.

Bonificación do 50% para quen inicie o exercicio de calquera 
actividade profesional 5 anos seguintes segundo período 

impositivo

Bonificación do 15% ao 50% por creación de emprego, segundo 
o  incremento da plantilla con contrato indefinido

Bonificación por aproveitamento de enerxías renovables ou 
sistemas de coxeneración (50% 1º ano e 25% 2º ano)

Bonificación por desenvolvemento de actividades económicas 
declaradas de especial interés ou utilidade municipal 

(bonificación de ata o 95% en función de tramos de número de 
postos de traballo creados)

Ordenanza fiscal reguladora do 
Imposto sobre vehículos de 

tracción mecánica-IVTM

Delegada na 
Deputación da 

Coruña

EXENCIONES (VER O.F)
e)Vehículos para persoas de mobilidade reducida e persoas con minusvalía para o 

seu uso exclusivo e que estén ao seu nome.

Bonificación do 50% vehículos clase turismo durante os 3 anos 
seguintes ao da matriculación, en función da clase de motores 

(híbridos, motores eléctricos )

Bonificación do 100% por vehículos históricos ou con unha 
antigüidade mínima de 25 anos

Ordenanza fiscal reguladora do 
imposto sobre o incremento do 

valor dos terreos de natureza 
urbana-IIVTNU

Delegada na 
Deputación da 

Coruña

 Bonificación por tramos x causa morte a favor descendentes e 
adoptados, cónxuxes e ascendentes e adoptantes. 

Ata 10.000 €:  90%
De 10.000,01 € a 20.000 €: 85%

Máis de 20.000 €: 80%

Ordenanza fiscal reguladora do 
Imposto sobre construcións, 

instalacións e obras-ICIO

Empresa 
Colaboración 
Xestión (GTT)

Bonificación 95% Instalacións, construcións ou obras declaradas 
de especial interés ou utilidade municipal (en función do destino 

da obra e de quen as promova) (VER O.F)

Bonificación 25% gastos execución material obras Instalacións, 
construcións ou obras incorporen sistemas de aproveitamento 

térmico ou eléctrico da enerxía solar 
Bonificación do 30% en obras vinculadas a vivendas de 

protección oficial

Bonificación do 10% gastos execución material construcións, 
instalacións e obras en edificacións e instalacións xa existentes, 

favorezan as condicións de acceso e habitabilidade dos 
discapacitados/as 
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3 TAXAS

3.A Pola prestación dun servizo público ou a realización dunha actividade administrativa

3.A.2 TAXA TRIMESTRAL Artigo 6.2 O.F.

3.A.3 TAXA TRIMESTRAL Artigo 6.2 O.F.

3.A.8 TAXA

Artigo 5  O.F.

Artigo 6  O.F.

3.A.9 TAXA MENSUAL Artigo 5 O.F.

3.A.10 TAXA Artigo 6 O.F.

Nº ORDENANZAS REGULADORAS DE PREZOS PÚBLICOS

1 PUNTUAL

2 ANUAL Artigo 4 O.F.

3 PUNTUAL Artigo 6  O.F.

4 MENSUAL

Artigo 7 O.F.

Artigo 7 O.F.

Artigo 7 O.F.

Artigo 7 O.F.

5 MENSUAL

Anexo I O.F.

Anexo I O.F.

Anexo I O.F.

7 PUNTUAL Artigo 5 da O.F.

8 PUNTUAL Artigo 6 O.F.

Ordenanza fiscal reguladora da 
Taxa polo saneamento e 

depuración de augas residuais

Empresa colabora 
xestión Ciclo 
Integral Auga 

(Espina e Delfín)

Redución do 50% da cota  para os beneficiarios da RISGA e 
réximes protectores de carácter público análogos 

Ordenanza fiscal reguladora da 
Taxa pola subministración de 

auga

Empresa colabora 
xestión Ciclo 
Integral Auga 

(Espina e Delfín)

Redución do 50% da cota  para os beneficiarios da RISGA e 
réximes protectores de carácter público análogos 

Taxa pola prestación de servizos 
complementarios educativos e 

de conciliación da vida familiar e 
laboral (Inclúe a Rede Municipal 

de Comedores Escolares, Bos 
días Cole, Tardes Divertidas e 

Programas Lúdicos (Nadal, 
Entroido, Primaveira, Xuño e 

MENSUAL/
PUNTUAL

Empresa 
Colaboración 
Xestión (GTT)

Bonificación do 100% emerxencia social, 50% familia numerosa 
categoría especial, 20% familias de especial consideración (VER 

O.F).

Determinación da cota en función da capacidade económica 
referenciada ao IPREM (VER O.F)

Ordenanza fiscal reguladora da 
Taxa pola prestación do servizo 

de axuda no fogar

Empresa 
Colaboración 
Xestión (GTT)

Determinación da cota en función da capacidade económica (de 
acordo coas normas de valoración contidas no capítulo II do 

título III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se 
define a carteira de servizos sociais e as normas de aplicación 

vixentes polo órgano competente en materia de servizos sociais 
da Xunta de Galicia. (VER O.F)

Ordenanza fiscal reguladora da 
Taxa pola actividade 

administrativa do Cemiterio 
municipal

ANUAL/
PUNTUAL

Empresa 
Colaboración 
Xestión (GTT)

Exención enterramentos dos asilados procedentes da 
beneficencia

Ordenanza reguladora do Prezo 
público pola utilización do 

Centro deportivo municipal A 
Telleira 

PREZO 
PÚBLICO

As tarifas fixadas para os cursos,terán para os/as abonados/as 
unha redución do 30 % fronte aos non abonados/as

Ordenanza reguladora do Prezo 
público polos Servizos culturais 

e deportivos
PREZO 

PÚBLICO
Empresa 

Colaboración 
Xestión (GTT)

Tarifas reducidas para menores de 18 anos, diferenciadas para 
1º membro,2º e 3º menor de 18

Ordenanza reguladora do Prezo 
público pola Utilización das 

instalacións deportivas e 
culturais de propiedade 

municipal

PREZO 
PÚBLICO

Empresa 
Colaboración 
Xestión (GTT)

EXENCIÓN (VER O.F) colexios públicos e concertados, asociacións 
municipais inscritas no Rexistro de Asociacións, clubs deportivos 
do Concello de Ames, para actividades culturais e deportivas. A 

veciñanza para temas de interese xeral.

Ordenanza Reguladora dos 
Prezos públicos pola prestación 
dos servizos da Escola Municipal 
de Música do Concello de Ames 

(EMMA)

PREZO 
PÚBLICO

Empresa 
Colaboración 
Xestión (GTT)

Exencións pagamento matrícula usuarios membros de unidade 
familiar cuns ingresos inferiores ao  SMI

Exencións pagamento matrícula usuarios menores de 18 anos 
que pertenzan a familia numerosa ou sexan segundos ou 

terceiros membros da unidade familiar matriculados

 Bonificación do 50 %  os alumnos/as que formalicen a matrícula dun 
curso para o seguinte 

Bonificación do 20% na cota mensual e redución a 25 euros a 
matrícula, para usuarios menores de 18 anos membros de 

unidade familiar cuns ingresos netos por membro da unidade 
inferiores ao 50% do IPREM.

Ordenanza reguladora do Prezo 
público pola prestación do 
Servizo das escolas infantís 

municipais do concello de Ames

PREZO 
PÚBLICO

Empresa 
Colaboración 
Xestión (GTT)

Determinación da cota de atención educativa en función da 
capacidade económica referenciada ao IPREM

Redución dun 20% para familias numerosas e monoparentais, 
redución dun 20% para segundos e sucesivos irmáns en servizos 

complementarios das escolas infantís

Bonificación do 100%  de cota de atención educativa para 
segundos fillos/as e sucesivos da unidade familiar

Ordenanza reguladora do Prezo 
público pola utilización da 

emisora municipal Ames Radio 
para a emisión de anuncios 

publicitarios

PREZO 
PÚBLICO

Empresa 
Colaboración 
Xestión (GTT)

Redución do 15% para publicidade en lingua galega, e para 
publicidade de servizos municipais prestados mediante 

concesión

Ordenanza reguladora do Prezo 
público polo Cemiterio 

municipal
PREZO 

PÚBLICO
Empresa 

Colaboración 
Xestión (GTT)

Redución do 100% enterramentos dos asilados procedentes da 
beneficencia
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