
 
 Recurso de reposición liquidación IBI 2021 

ANTE O PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN DA CORUÑA 
  

 D./Dª..........................................................................................., maior de 
idade, con DNI nº…………………….., e domicilio a efectos de notificacións 
en…………………………………………………………………………, cód igo 
postal.................., municipio de ................. provincia de....................., ante a 
Deputación provincial da Coruña comparece e, como mellor proceda en Dereito, DI: 

 Que en data 31 de agosto de 2021 publicóuse no Boletín oficial da provincia 
da Coruña, BOP núm. 165, o anuncio de exposición pública dos padróns fiscais 
2021 do imposto sobre bens inmobles urbanos , rústicos e de características 
especiais de entre outros, do  Concello de Ames. 
 Que son propietario/a do ben inmoble sito no Concello de Ames, cuxa 
referencia catastral é.............................................................. e sobre o que se esixe 
a correspondente liquidación tributaria polo Imposto sobre Bens Inmobles do 
período impositivo 2021, liquidación que se atopa incluída no padrón fiscal cuxo 
anuncio de exposición pública publicóuse no BOP da Coruña anteriormente 
mencionado. 
 Que na liquidación polo devandito Imposto correspondente ao exercicio 2021 
estáseme aplicando un tipo impositivo do 0,50%, tipo impositivo que non resulta 
correcto polo que máis adiante expoñerase. 

 Por tanto, entendendo que dita liquidación non é conforme a dereito, dito 
sexa en termos de defensa, de conformidade co previsto no artigo 14 do Texto 
Refundido da Lei de Facendas Locais que regula a revisión de actos en vía 
administrativa, por medio do presente escrito interpoño RECURSO DE 
REPOSICIÓN, contra a liquidación tributaria do Imposto de Bens inmobles indicada 
anteriormente, considerando os seguintes 

ANTECEDENTES 
  
 Primeiro.- No Boletín Oficial dá Provincia da Coruña número 221 do día 
20.11.2018, publicóuse a aprobación definitiva da ordenanza fiscal 21 reguladora do 
imposto sobre bens inmobles do Concello de Ames, na cal, no seu artigo 13 
establecía un tipo impositivo do 0,44%. 
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 Segundo.- Mediante anuncio no BOP núm. 214 do 11.11.2019, publicóuse a 
aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal 21 reguladora do  
imposto sobre bens inmobles do Concello de Ames. Na devandita modificación 
modificáronse os artigos 3.2, 5, 6.4, 7, 13, 14 e 17. 
En relación co que aquí nos ocupa, a modificación do art. 13, relativa ao tipo 
impositivo, sufriu un aumentou ao pasar do 0,44% ao 0,50%. Posteriormente, en 
sesión plenaria extraordinaria e urxente celebrada o día 28.12.2019, resolvéronse 
as alegacións presentadas e aprobouse de forma definitiva a ordenanza fiscal 21. 
Devandito acordo foi publicado no BOP núm. 248 do 31.12.2019. 

 Terceiro.- En data 22.09.2020, o Xulgado do Contencioso-administrativo 
núm. 2 de Santiago de Compostela, mediante sentenza non 151/2020, declarou 
nulo de pleno dereito o acordo adoptado na sesión plenaria do 28.12.2019 
(resolución da alegación e aprobación definitiva da redacción da ordenanza 
modificada). 
Fronte a esta sentenza, o  Concello de Ames formulou recurso de apelación ante o 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ditándose sentenza en data 10.02.2021 
desestimando o recurso e confirmando a sentenza de instancia. 
A sentenza do  TSX de Galicia é declarada firme en virtude da dilixencia de 
ordenación de data 13 de maio de 2021. 
  
 Cuarto.- En data 15.10.2020, o  Concello de Ames aprobou únicamente a 
modificación do artigo 15 (relativo a determinadas bonificacións) da ordenanza fiscal 
reguladora do Imposto de Bens inmobles. A aprobación definitiva da ordenanza foi 
publicada no BOP núm.  218 en data 21.12.2020. 

 E con fundamento na seguinte 

ALEGACIÓN 

 Única.- Aplicación dun tipo impositivo non vixente. 

 O tipo impositivo que se aplica na liquidación que agora se recorre (0,50%) 
provén da modificación operada en data 28.12.2019 no artigo 13 da ordenanza 
fiscal reguladora do imposto de bens inmobles. 
Como se expuxo nos antecedentes, dita modificación foi declarada nula de pleno 
dereito, mediante sentenza xudicial firme, sen que conste modificación posterior do 
art. 13 da ordenanza. 
 A confirmación por parte do  TSX de Galicia da sentenza do Xulgado do 
Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela, significa a 
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nulidade da modificación da ordenanza (para o que aquí nos interesa, do art.13). 
Permanecendo invariable o resto de artigos non modificados nesa sesión plenaria. 

A modificación do artigo 13 da ordenanza aprobada o 28.12.2019, e hoxe declarada 
nula, mantívose en vigor desde a publicación da súa aprobación definitiva ata a súa 
declaración de nulidade por parte do  TSX de Galicia. 

 A nulidade declarada por resolución xudicial de disposicións xerais, e en 
concreto, dunha ordenanza fiscal vén regulado no art. 19.2 do Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais, e establece que: “Se por resolución xudicial firme 
resultaren anulados ou modificados os acordos locais ou o texto das ordenanzas fiscais, a entidade 
local virá obrigada a adecuar aos termos da sentenza todas as actuacións que leve a cabo con 
posterioridade á data en que aquela lle sexa notificada. Salvo que expresamente prohibíseo a 
sentenza, manteranse os actos firmes ou consentidos ditados ao amparo da ordenanza que 
posteriormente resulte anulada ou modificada.” 

Por tanto, unha vez adquirida firmeza a sentenza pola que se declara nula a 
modificación da ordenanza fiscal, o Concello de Ames, atópase obrigado a adecuar 
aos termos da sentenza todos os actos posteriores a que a mesma se houbese 
notificado. Así as cousas, a liquidación tributaria agora recorrida debería aplicar un 
tipo impositivo do 0,44% (por ser o previo ao declarado nulo). 

 Chegados a este punto, cabe traer a colación que a modificación de data 
15.10.2020, (exclusivamente do artigo 15) da ordenanza, non incide en absoluto no 
tipo impositivo aplicable (art. 13). Tendo en conta que a mencionada modificación fai 
referencia únicamente á redacción do art. 15 (relativo a determinadas bonificacións) 
da ordenanza. Como así o pon de manifesto a acta da sesión plenaria e os informes 
de secretaría, intervención e tesourería obrantes no expediente. Sendo esta unha 
modificación puntual da ordenanza e non a aprobación dunha nova. 

Todo iso, a tendo en conta de que calquera modificación formará un expediente 
administrativo independente co seu respectivo procedemento de elaboración e 
aprobación. E este, polo exposto anteriormente, só consistiu na modificación do art. 
15 da ordenanza. 

Este criterio, de autonomía das modificacións puntuais dunha ordenanza, con 
respecto ao resto da norma, é o que vén sendo mantido por parte da Secretaría 
municipal do  Concello de Ames: “A modificación de disposicións xerais de carácter 
xeral, o alcance do trámite de exposición pública e, por iso das alegacións, 
reclamacións e  suxestións que respecto diso se poden presentar, vén delimitado 
polos concretos preceptos obxecto de modificación. Non é posible que ao amparo 
dunha modificación puntual dun ou varios preceptos da ordenanza, formúlense 
alegacións dirixidas a outros preceptos distintos que non son obxecto de 
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modificación, sen que por esta vía póidase reabrir unha impugnación directa da 
ordenanza que non se presentou no seu día, e que no  tocante ao concreto punto 
non modificado alcanzou o carácter de firme e consentido”. 

O feito de que se modifique puntualmente unha ordenanza, non implica que se 
derrogue a ordenanza, e apróbese unha nova. É dicir, a ordenanza fiscal número 21 
reguladora do imposto de bens inmobles, non desaparece e orixínase unha nova. 
Senón pola contra, a ordenanza fiscal segue sendo a mesma, excepto na redacción 
do artigo 15 (ao ser modificado), e os artigos anulados xudicialmente. 

Á súa vez, se o Pleno do Concello de Ames (por ser o órgano competente), tivese 
intención de aplicar no período impositivo 2021 e sucesivos, un tipo impositivo do 
0,50%, debería modificar o artigo 13 da ordenanza. Xa que como se expuxo 
anteriormente, a declaración de nulidade da modificación do devandito precepto, 
impide que sexa aplicable na actualidade, ao ser expulsado do ordenamento 
xurídico. 

 En conclusión, o tipo impositivo aplicado na liquidación é incorrecto e en 
consecuencia procede aplicar o 0,44% polo seguinte: 

 1º.- O tipo impositivo do 0,44% é o que rexía antes da modificación da 
ordenanza fiscal núm. 21 acordada na sesión plenaria celebrada o 28.12.2019. 

 2º.- O acordo polo que se aprobaba definitivamente a modificación da 
ordenanza fiscal núm. 21 en sesión plenaria do 28.12.2019 foi declarado nulo en 
virtude de sentenza xudicial do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 2 de 
Santiago de Compostela. Sentenza ratificada polo Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia. 

 3º.- A modificación provisional da ordenanza fiscal núm. 21 acordada en 
sesión plenaria de data 15 de outubro de 2020 e publicada a aprobación definitiva 
no BOP o 21.12.2020, só afecta o artigo 15 da devandita ordenanza. 

 4º.- Unha vez declarado nulo o acordo da modificación definitiva da 
ordenanza fiscal núm. 21 no pleno do 28.12.2019, dita modificación carece de 
efectos para os actos posteriores á declaración de nulidade e, por tanto, expúlsase 
do ordenamento xurídico e, en consecuencia a que desde ese momento está en 
vigor é a inmediatamente anterior, é dicir, a publicada no BOP núm. 221 do 20 de 
novembro de 2018. Ordenanza na que se recolle que o tipo impositivo é do 0,44%. 

 Por todo o anteriormente exposto, 
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 SOLICITO que tendo por presentado este escrito, sírvase admitilo, e en 
virtude ao seu contido, dítese resolución pola que se estime o recurso de reposición 
e anúlese a liquidación polo Imposto sobre bens inmobles correspondente ao 
exercicio 2021 sobre o ben inmoble apuntado, por ser incorrecto o tipo impositivo 
aplicado na liquidación (0,50%), e acórdese emitir unha nova liquidación aplicando o 
tipo impositivo correcto (0,44%). 

En Ames, a ......... de outubro de 2021.  

Asdo.- ............................ 
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