
ORDENANZA FISCAL Núm. 5
REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE  CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS

Artigo 1 
Este Concello conforme ó autorizado polo art. 59.2 do RDL 2/2004 , polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, establece o
imposto sobre construccións, instalacións e obras, que se regulará pola seguinte
Ordenanza. 

Artigo 2: Feito impoñible 
Constitúe o feito impoñible do imposto a realización, dentro do termo municipal,
de calquera construción, instalación ou obra para a que se esixa obtención da
correspondente licenza de obras ou urbanística, se teña obtido ou non dita
licenza, ou para a que se esixa presentación de declaración responsable ou
comunicación previa, sempre que a expedición da licenza ou da actividade de
control corresponda ao concello da imposición.

Artigo 3: Supostos de non suxeición  
Non estarán suxeitos ó imposto regulado na presente ordenanza:

a) As  obras,  construcións  e  instalacións  que,  debendo  ser  entregadas  ó
Patrimonio municipal, fosen executadas por outras administracións públicas
en virtude de convenio de colaboración ou cooperación do Concello.

b) As obras, construcións e instalacións realizadas por entidades de interese
público  ou  asociacións  veciñais  en  ben  de  uso  ou  servizo  público
municipal, coa autorización previa do órgano correspondente.

c) As  obras que  consistan en  construción e  reconstrución de  muros, como
consecuencia da necesidade de ensanche de vías públicas se se efectuou
cesión gratuíta dos terreos polos propietarios.

d) As  obras,  construcións  e  instalacións  que  promova  dentro  de  termo
municipal de Ferrol a Mancomunidade de Concellos da Ría de Ferrol.

e) A  execución  de  obras  de  urbanización  realizadas  polo  propietarios
afectados,  sempre  e  cando  se  entreguen  posteriormente  ó  Patrimonio
municipal.

f) As  obras  realizadas  nos  centros  públicos  e  nos  centros  privados
concertados  sempre  que  estas  se  realicen  nos  inmobles  nos  niveis  de
educación obrigatoria.

g) As obra, construción e instalacións, realizadas por persoas xurídicas, nas
que no seu capital social participe -polo menos nun 40%- esta Corporación
cando eses afecten a inmobles destinados ó cumprimento dos fines que lle
son propios.

h) As obras destinadas á supresión de barreiras arquitectónicas en locais de
público acceso, incluíndo construción de ramplas, instalación de elementos
elevadores, supresión de chanzos..., sempre que adapten o edificio ou
local ao disposto na normativa de condicións de accesibilidade e supresión
de barreiras arquitectónicas vixente.”. En todo caso este suposto de non
suxeición non será aplicable para aqueles edificios nos que a normativa
vixente no momento de concesión da licenza esixise a supresión das ditas
barreiras arquitectónicas.

Artigo 4: Beneficios fiscais  
Supostos de bonificacion:
1.- As construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial
interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais,
histórico-artísticas  ou  de  fomento  do  emprego  que  xustifiquen  a  dita
declaración.

En  todo  caso,  considéranse  construcións,  instalacións  ou  obras  de  especial
interese ou utilidade as seguintes:

a) As instalacións, construcións e obras promovidas directamente por outras
Administracións  Públicas  e  destinadas  ao  equipamento  comunitario  primeiro,
sempre e cando non estea prevista a súa repercusión no prego de condicións que



rexa para a contratación da obra. O importe da bonificación será do 90% da cota.

b) As obras, instalacións e construcións, realizadas por asociacións sen ánimo
de lucro, en centros destinados a:

- Asistencia ou integración social.

- Desenvolvemento de actividades culturais de libre acceso e participación.

- Bens cualificados como histórico-artísticos ou incluídos no correspondente
catálogo.

Para acceder a esta bonificación, será necesario achegar xunto á solicitude os
estatutos  da  asociación  debidamente  rexistrados,  así  coma  unha  memoria
explicativa da actividade que se vai desenvolver no local.

A inactividade por un prazo superior a 6 meses ou o cambio de actividade nos
locais dentro dos 5 anos seguintes ao outorgamento do beneficio darán lugar á
perda da bonificación e liquidaranse as cantidades bonificadas coa aplicación
dos xuros de mora correspondentes.

O importe da bonificación será do 95% da cota.

c) As obras, instalacións e construcións en centros ou locais que, logo de
concluídos,  supoñan  a  ocupación  permanente  de  postos  de  traballo  de  nova
creación. Os traballadores contratados terán que ser persoas en situación de
desemprego e inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego
domiciliados no Concello de Ferrol, mantendo esta situación durante todo o tempo
do contrato laboral.

A porcentaxe da cota que se bonificará variará do xeito seguinte, de acordo cos
postos de traballo permanentes que se creen:

-1 posto de traballo ............................ 25% da cota
-2 postos de traballo ........................... 50% da cota
-3 postos de traballo ou máis ................... 95% da cota

En todo caso, a cota máxima bonificable será de forma xenérica de 1.000€ por
posto de traballo indefinido creado, agás as seguintes especificacións:

• 1.200 € no caso de que a persoa contratada sexa unha muller. A mesma
contía será aplicable no caso de que a persoa contratada teña algunha
discapacidade cunha eiva igual ou superior a un 65%.

• 1.400 € no caso de que a persoa contratada sexa unha muller vítima de
violencia de xénero.

Para o outorgamento desta bonificación será necesario achegar unha declaración
responsable sobre o número de persoas de nova ocupación que van traballar no
local. Nos casos nos que a obra, instalación ou construción se realice sobre un
local  que  xa  viña  funcionando,  achegarase  copia  dos  tres  últimos  TC2
formalizados bancariamente, co fin de cotexalos cos TC2 posteriores ao reinicio
da actividade.

No prazo dun mes despois da conclusión da obra, deberase entregar copia do
xustificante da alta no imposto de actividades económicas, copias dos contratos
subscritos para cubrir os postos de traballo de nova creación visados polo INEM
–acompañados  da  acreditación  dos  períodos  de  inscrición  como  demandante  de
emprego  na  Oficina  Pública  de  Emprego-  e  copias  dos  correspondentes  TA2
presentados ante a Seguridade Social. Se transcorre ese prazo sen que se achegue
a documentación requirida, liquidaranse as cantidades bonificadas coa aplicación
dos xuros de mora correspondentes.



Durante os dous anos seguintes, haberanse de presentar cada seis meses copias
dos  TC2  do  persoal  que  desenvolve  a  súa  actividade  no  local  formalizados
bancariamente. Durante ese período de tempo, calquera cambio na ocupación de
emprego que supoña, que de solicitarse nese momento o beneficio fiscal non fose
concedido, dará lugar a que se liquiden as cantidades bonificadas coa aplicación
dos xuros de mora correspondentes.

d)As obras de restauración, rehabilitación, reestructuración, co carácter de
integrais -referidas a un inmoble na súa totalidade- e aquelas de ampliación que
se  desenvolvan  no  marco  dun  proxecto  de  restauración,  rehabilitación  e/ou
reestruturación integrais, realizadas por calquera persoa física ou xurídica,
gozarán da seguinte porcentaxe de bonificación aplicable na cota atendendo á
seguinte clasificación:

1º) Bens declarados de interese cultural (BIC) segundo a lexislación de
patrimonio  cultural  ou  clasificados  co  nivel  1  dun  Plan  especial  de
protección e rehabilitación de conxunto histórico: 95% de bonificación
aplicable na cota.

2º)Bens  catalogados  segundo  a  lexislación  de  patrimonio  cultural  ou
clasificados co nivel 2 dun Plan  especial de protección e rehabilitación
de conxunto histórico: 75% de bonificación aplicable na cota.

3º)Bens inventariados segundo a lexislación  de patrimonio cultural ou
clasificados co nivel 3 dun Plan  especial de protección e rehabilitación
de conxunto histórico: 50% de bonificación aplicable na cota.

e) Sen prexuízo dos supostos xerais sinalados nas letras a) b) c)d) anteriores,
correponderalle  ao  Pleno  a  valoración  e  a  declaración  doutros  supostos
concretos de obras que merezan a declaración de obras de especial interese ou
utilidade  municipal  -incluídos  os  supostos  extraordinarios  por  fomentos  de
emprego habida conta o número de postos de traballos xerados, ou o efecto
dinamizador da obra ou instalación.

Esta declaración será realizada polo Pleno da corporación, correspondendo a este
órgano a determinación da porcentaxe de bonificación aplicable, sen exceder do
95% da cota, previa ponderación do interese ou utilidade municipal existente en
cada caso concreto.

2.- Estarán bonificadas as construccións, instalacións e obras nas que  se
incorporen sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar
para autoconsumo, sempre e cando o dito aproveitamento supere en alomenos un 20%
ó mínimo esixible pola lexislación vixente. Esta bonificación será polo importe
resultante de aplicar un tipo de beneficio do 95% á parte de cota derivada do
custo  adicional  –no  seu  caso-  á  base  impoñible  deste  imposto  pola
materialización dos ditos aproveitamentos da enerxía solar. Este custo adicional
deberá  ser  acreditado  documentalmente  polo  solicitante  e  informado
favorablemente polos servizos técnicos municipais.

A aplicación desta bonificación estará condicionada a que as instalacións para a
produción  de  calor  inclúan  colectores  que  dispoñan  da  correspondente
homologación pola Administración competente.

3.- Gozarán dunha bonificación na cota as construcións, instalacións e obras que
favorezan as condicións de acceso e habitabilidade dos discapacitados, sempre
que as mesmas non deriven de obrigacións impostas polas normas urbanísticas ou
de calquera otra natureza, e se dirixan á adaptación de vivendas cando a súa
execución derive directamente da situación de discapacidade das persoas físicas
que as habiten, e que favorezan as condicións de habitabilidade, tendo esta
condicións  as  que  cumpran  os  requisitos  que  para  esta  materia  estableza  a
lexislación  específica,  quedando  todo  isto  suxeito  ao  preceptivo  informe
técnico.



En todo caso será de aplicación o presente suposto de bonificación á instalación
de ascensores en aqueles edificios que carezan del así coma a supresión de
barreiras arquitectónicas nos elementos comúns dos ditos edificios.

A porcentaxe de bonificación será do 90% sobre o custo real das obras desta
clase que directamente se dirixan a executar a dita adaptación.

As  bonificacións  na  cota  do  imposto,  terán  en  todos  os  supostos,  carácter
rogado.

Artigo 5: Base impoñible 
 A base impoñible deste imposto está constituída polo custo real e efectivo

da construcción, instalación ou obra. 
 Para a determinación da base, naqueles supostos en que a base estea en

función do custo real das obras ou instalacións, este custo en ningún caso
poderá ser inferior ó orzamento de referencia que resulte de aplicar o
cálculo que figura no anexo 1 da presente ordenanza no caso de obras
maiores; e no anexo 2, no caso de obras menores, e para todos aqueles
casos non recollidos nos anexos, hase ter en conta a base impoñible que se
calculará  mediante  a  aplicación  dos  índices  publicados  polo  Instituto
Técnolóxico de Galicia a través das Bases de Datos de Construcción de
Galicia, con revisión anual. 

  Enténdese que ese orzamento de referencia é provisional o cal deberá de
comprobarse  coa  solicitude  de  primeira  utilización  co  correspondente
certificado de final de obra, e deberá de estimarse o custo definitivo da
obra en función da súa calidade, de tal xeito que ante unha diferencia
significativa será necesario proceder á revisión da liquidación, a que
deberá de axustarse o custo real da obra. 

  Os orzamentos, tanto o de referencia co que se obterá o orzamento para a
liquidación inicial coma o orzamento final, serán obxecto de valoración
por parte dos servicios técnicos municipais, se no fosen representativos
dos prezos no momento de se conceder a licencia. 

 O disposto no Núm.ero anterior entenderase sen prexuízo da liquidación
municipal que se practique, se o importe da base impoñible determinada
consonte as regras deste artigo non fose conforme ó custo real e efectivo
das obras ou os datos físicos facilitados polos contribuíntes. 

 Este imposto está suxeito a liquidación por parte desta Administración que
será posterior á concesión da licencia, esta non será outorgada ata que a
liquidación  sexa  aprobada  polos  técnicos  municipais,  para  o  cal  será
necesario presentar xunto coa solicitude a folla de liquidación cuberta. 

Artigo 6: Retribución 
O imposto retribúese no momento de se iniciar a construcción, instalación ou
obra,  aínda cando  non se  obtivese a  correspondente licencia.  Producirase o
pagamento do imposto aínda que a concesión da licencia veña imposta polas normas
que regulan o silencio administrativo positivo. 

Artigo 7:  Tipo de gravame 

A cota do imposto será o resultado de aplicar a base impoñible ao tipo de
gravame.

O tipo de gravame será:

Tipo de obra  %

A realización de obras de rehabilitación e restauración de edificios e
vivendas incluídas en áreas de Rehabilitación de Casco Histórico (ARCH) ou
áreas de Rehabilitación Integral (ARI), ou que figuren no catálogo do Plan
Xeral  quedando  excluídas  deste  punto  as  obras  de  reestruturación   que
supoñan o baleiramento do edificio

2

Nas obras que deban efectuar os particulares na vía publica ou na fachada
dos pisos baixos e sotos como consecuencia das modificacións de rasantes,

2



rede de sumidoiros e canalizacións que realice o Concello

Para o branqueo, pintado e impermeabilización de fachadas e muros 2

Para  as  obras  realizadas  polas  asociacións  de  veciños,  asociacións
culturais e asociacións deportivas, legalmente constituídas e inscritas no
Rexistro Municipal de Entidades e Asociacións Cidadás, sen ánimo de lucro
destinadas ao uso común

2

Para o resto das construcións, instalacións e obras 3

As obras de restauración, rehabilitación, reestructuración, co carácter de
integrais, - referidas a un inmoble na súa totalidade -, e aquelas de
ampliación  que  se  desenvolvan  no  marco  dun  proxecto  de  restauración,
rehabilitación  e/ou  reestruturación  integrais,  dun  inmoble
BIC/catalogado/inventariado  ou  clasificado  con  nivel  1/2/3  nos  Plans
Especiais  de  protección  e  rehabilitación  dos  conxuntos  históricos,
realizadas por calquera persoa física ou xurídica.

3

Artigo 8: Xestión 
Nos supostos de licencias concedidas en virtude da aplicación das normas sobre
silencio administrativo positivo, o pagamento do imposto deberá realizarse antes
de dar comezo as obras. 

Anexo 1 :  Manual para obter o orzamento de execución material dunha 
edificación: orzamento de referencia. 

1.-   Normas xerais: criterios de valoración 
 Un traballo considerarase incluído no punto que lle corresponde de acordo

con destino predominante da supeficie, incluíndose naquel, as superficies
con destinos minoritarios. Soamente se dividirán en varios puntos cando un
dos destinos minoritarios ocupe unha superficie maior do 20% do total;
nese caso valorarase independentemente.   

 A superficie total construída é a suma da superficie de cada unha das
plantas  do  edificio,  medida  dentro  dos  límites  definidos  polas  liñas
perimetrais das fachadas, tanto exteriores como interiores, e os eixos de
medianeiras compartidas se é o caso.

 Nos  edificios  de  vivendas,  as  superficies  abufardadas  accesibles,  que
polas súas características constructivas e tipolóxicas sexan susceptibles
de ser destinadas a vivenda, incluiranse no cómputo cando a súa altura
libre sexa superior a 1,50 metros e valoraranse co uso da vivenda.

2.-  Estimación  simplificada  dos  orzamentos  de  execución  material  de
edificación:
2.1.1 Definicións

Mb Módulo básico

Mc Módulo de construcción ou de referencia

S Superficie total construída, en m2

Ct Coeficiente corrector en función da tipoloxía da edificación

Cu Coeficiente corrector en función do uso da edificación

Pemb Orzamento de execución material segundo módulos básicos

Pem. Orzamento de execución material do proxecto

2.1.2. Valores de aplicación 

2.1.3. Módulo básico

 Establécese un prezo en €/m2 de edificación en función do módulo básico (Mb)
aplicables ás distintas construcións.   Mb. = 427,22€/m2

.1.4  Superficie construída por uso (Si)

Un traballo considérase incluído no apartado que lle corresponde de acordo co



uso predominante da superficie, e inclúese naquel as superficies con destinos
minoritarios, tal e como se especifica no punto 1.1.1.

2.1.5.  Coeficiente  tipoloxías  (Ct):  Coeficiente  corrector  en  función  da
tipoloxía da edificación

   1.- En edificacións de nova planta e adiccións

1,2 Edificación illada (4 fachadas, vivenda unifamiliar illada, sotos a
partir do 3º)

1,1 Agrupación en fila, soto 1º e 2º

1 Edificio en quinteiro, edificación aberta, vivenda colectiva

   2.- En obras de reforma e rehabilitación

1,2 Rehabilitación total, incluíndo desmontar fachadas

1 Adecuación interior de plantas baixas e entresollados, rehabilitación
integral do edificio conservando exclusivamente as fachadas.

0,6
5

Rehabilitación de instalacións e acabados

0,5 Reformas que afecten só a elementos estructurais

0,3
5

Rehabilitación de fachadas y substitución de carpintería e pechamentos
(aplicada á superficie da fachada)

0,3 Reformas de pouca entidade que non afecten a elementos estructurais
nin a instalacións (acabados interiores)

0,0
7

Demolicións  e  derrubamentos  (aplicadas  á  superficie  que  hai  que
demoler). Coeficiente de uso Cu=1

2.2.4.  Coeficiente  de  usos:  Cu,   coeficiente  corrector  segundo  o  uso  da
edificación:

Edificación:

1,6 Auditorios, museos, teatros, hoteis de 5 estrelas, edificios bancarios

1,5 Hospitais, laboratorios, igrexas

1,4 Bibliotecas,  facultades  e  escolas  universitarias,  hoteis  de  4
estrelas, edificios penitenciarios, terminais marítimas e aéreas.

1,3 Clubes  sociais,  cines,  centros  de  saúde,  balnearios,  hoteis  de  3
estrelas, salas de festas, discotecas, colexios con residencia.

1,2 Casas da cultura, casas de Concello, locais de bancos, consultorios,
residencias da 3ª idade, aparthoteis, tanatorios, centros de culto,
cuarteis, matadoiros.

1,1 Vivendas, hoteis 2 estrelas, residencias universitarias, moteis

1 Residencia  VPO,  oficinas,  garderías,  centros  escolares,  hoteis  1
estrela, ambulatorios, hostais-residencias, restaurantes, estacións de
autobuses, salas de exposicións, piscinas cubertas.

0,9 Bares, mercados

0,8 Centros  comerciais,  pavillóns  deportivos  cubertos,  vestiarios,
bungalows, servicios cámpings

0,65 Edificios  de  aparcadoiros,  locais  comerciais,  establecementos
comerciais, industria escaparate

0,5 Piscinas descubertas, cemiterios

0,4 Garaxes e aparcadoiros, estacións de servicio.

0,35 Rochos, locais de planta baixa ou semisoto sen uso específico, porches
e terrazas abertas

0,3 Almacéns  e  naves  industriais,  instalacións  deportivas  descubertas,
naves, granxas, cubertos, depósitos, bancadas, panteóns (por nicho)



0,15 Acondicionamento de naves con obras mínimas

0,1 Proxectos de urbanización (adscritos á edificación), áreas deportivas,
parcelas cámpings (coeficiente de uso Cu=1)

0,05 Xardíns, pistas de terra e formigón, piscinas privadas, tratamento de
espacios exteriores, acondicionamento de terreos ( coeficiente de uso
Cu=1)

2.2.- Obtención do orzamento de execución material segundo módulos básicos: 
Pemb

2.2.1. Módulo de construcción:  Mc = Mb x Ct x Cu

Nos casos en que un coeficiente corrector non se axuste á tipoloxía ou ós usos
antes definidos, aconséllase aplicar a media entre os que máis se asemellen.

2.2.2. Orzamento de execución material segundo módulos básicos.

Pemb = Σ (Mci x Si)
Mci  =  Módulo  de  construcción  que  corresponda  de  acordo  con  destino
predominante da superficie
Si= Suuperficie construída que corresponda, de acordo co destino predominante
dela (nos edificios con usos diferentes recoméndase calcular o Pemb, para cada
uso)
Este orzamento así obtido será o  orzamento de referencia para o cálculo da
liquidación. Para o seu cálculo será necesario cubrir correctamente o modelo
que se achega.



FOLLA DE LIQUIDACIÓN 
LICENCIA OBRAS MAIORES 

Suxeito pasivo: 
…...............................................................................
.........
Enderezo: 
…...............................................................................
..................
Dni/Cif: …...................................... Teléfono: 
….........................................
Tipo de obra: 
…...............................................................................
.............
…...............................................................................
......................................

OBTENCIÓN DO ORZAMENTO DE REFERENCIA SEGUNDO MÓDULOS BÁSICOS ORIENTATIVOS Pmb

Plantas

Superfi
cie

constru
ída

Módulo
básico
MB

Tipolo
xía Ct

Uso 
Cu

Módul
o

Orzamento
parcial

Nº Uso
Sup.
parcia

l

Total superficie 
construída

Orzamento de 
referencia

Ferrol, …............ de …................................ de 20

Asdo: ….......................................



Anexo 2: manual para obter o custo de execución de obras menores. 

A-Sobre a superficie computable (módulos). 
A- Sobre a superficie computable (módulos).

EUROS
1. M2 Construción dun galpón ou alpendre 184,4
2. M2 Obras de reforma en:

Vivendas
a) reforma instalacións e acabados 315,36

b) reforma pouca entidade 145,38

Hostalería
a) adecuación interior 441,17
b) reforma instalacións e acabados 286,07
c) reforma pouca entidade 131,55

Locais  comerciais;  oficinas;
garaxes

a) adecuación interior 286,07
b) reforma instalacións e acabados 185,54
c) reforma pouca entidade 85,59

B- Sobre unidades de obra (prezos unitarios)
 EUROS
LIMPEZA E MOVEMENTOS DE TERRA
M2 Limpeza e nivelación terreos 2,38
M3 Escavación de terras 2,38
M3  Aporte de terra vexetal 72,65
M3 Recheo e compactado de terras 5,96
M3 Apertura de gabias 13,1O

INSTALACIÓN EXTERIOR FONTANERÍA E SANEAMENTO
M Encanamento de saneamento enterrado 41,67
U Acometida domiciliaria de saneamento 223,8O
U Acometida domiciliaria de auga 285,65
U Pozo de auga 1974,57
M3 Depósito de auga 147,59
U Instalación de fosa séptica 1073,58

DEMOLICIÓNS 

M2 Demolición de tabique ou apertura de ocos 5,96
M2 Demolición de cubertas 8,34
M2 Demolición de falsos teitos 4,46
M2 Picado de masas ou alicatados 7,15
M2 Picar levantar pavimentos 4,76

TABIQUERÍA 

M2 Tabique de ladrillo 14,28
M2 Tabique cartón xeso 16,66

ACABADOS 

M2 Enfuscado mastreado e alisado 9,53
M2 Frisado e azulexado 4,6O
M2 Falso teito de escaiola 13,1O
M2 Pavimento de cemento ou terrazo 20,24
M2 Pavimento de gres, PVC ou moqueta  28,56
M2 Chan de madeira 39,28
M2 Pavimento de pedra ou mármore. 64,27
M Chanzo 61,89
M2 Azulexado 21,44
M2 Chapeado de pedra ou mármore 83,32
M2 Pintura plástica interiores 5,96
M2 Panelado de madeira 26,19



M2 Limpeza de fachadas 8,34
M2 Limpeza e rexuntamento de fachadas de granito 5,96
M Balaústre de 90 cm. de altura 41,13

M2 Pintura exteriores 7,15

CARPINTERÍA 
U Porta blindada de madeira 1073,58
M2 Substitución carpintería de madeira 128,55
M2 Substitución carpintería de aluminio 182,1O
M2 Substitución carpintería de PVC 164,26
M2 Substitución de carpintería metálica 77,37
M2 Peche metálico de seguridade (reixas) 78,56
M2 Acristalamento con vidro normal 26,19
M2 Acristalamento con dobre vidro . 114,28
M2 Acristalamento con vidro de seguridade 132,12

CUBERTA 

M2 Substitución material de cuberta 36,9O
M2 Limpeza de cuberta 3,45
M2 Colocar tella sobre pranchas de fibrocemento 
existes

19,78

M2 Retellar 10,34
M2 Cuberta lixeira (tipo fibrocemento) 22,61
M2 Impermeabilización de terraza 17,86
M Cano das augas 22,61
M Baixante 15,48

INSTALACIÓNS INTERIORES 
U Rede interior uga fría e quente 701,04
U Instalación completa de calefacción en vivenda 5494,08
U Instalación da rede eléctrica en vivenda 1934,11
M Tubaria de fontanería instalada 5,54
U Lavabo 185,68
U Bañeira 199,97
U Bidé 157,12
U Inodoro 264,23
ENGADIDOS NAS FACHADAS 

M2 Toldo. 157,12
M2 Marquesiña 247,58
M2 Rótulo opaco na fachada 363,02
M2 Rótulo luminoso na fachada 503,47
M2 Carteleira publicitaria 38,1O
M2 Pintura  de  anuncios,  rótulos,  etc.  sobre  a
fachada dos edificios.

157,12

MEDIOS AUXILIARES 
U Instalación guistre 2861,28
U. Inst. guindastre pluma 34710,57
U. instalación de guindastre torre 81891,96
U. instalación de guindastre torre automontante 53924,17

M2 Estadas nas fachadas 5,96

PECHES
M2 Colocación de valo de obra 6,9O
M Peche de postes con aramado 20,24
M2 Peche de tea metálica con postes 20,24
M2 Cerrume con bloque de formigón 23,81
M2 Cerrume con bloque acabado especial 38,1O
M Cerrado de chantos 28,56



M Cerrume con bloque e tea metálica 38,1O
M3 Cerrume con cachotería, pedra ou lousa. 69,04
M3 Formigón armado 104,55
M2 Peche metálico 63,09
M2 Peche fundición 99,98
M2 Porta metálica de entrada a parcela 98,79
M2 Porta de fundición de entrada a parcela 226,14
U Entrada a parcela, incluída canalización 422,53

URBANIZACIÓN 

Ud Placa de acce a garaxes 103,4O

M2 Nivelación de calzadas 10,71

M2 Demolición e levantamento de pavimentos 3,58
M3 Apertura de gabias a man 27,38
M3 Apertura de gabias a máquina 32,14
M3 Apertura de gabias para saneamento 28,56
M2 Balastro natural en subbase 14,28
M2 Reposición e beirarrúas 39,28
M2 Pavimento continuo de formigón 20,24
M2 Pavimento de lastros de granito 47,61
M Colocación de cables subterráneos 66,66
M  Colocación  de  encanamentos  de  fibrocemento  no
subsolo na vía pública, 

196,38

M  Colocación  de  encanamentos  de  polietileno  no
subsolo na vía pública, 

59,51

M Colocación de encanamentos poliéster reforzado con
fibra de vidro no subsolo na vía pública

264,23

M Colocación de encanamentos de fundición no subsolo
na vía pública

77,37

M  Colocación  de  encanamentos  no  subsolo  na  vía
pública

32,14

U.Colocación de báculo na vía pública 662,96
U.Colocación de columna na vía pública. 438,02
U.Colocación de brazo inclinación 15ºna vía pública. 282,08
U.Colocación de crucetas na vía pública. 323,74
U.Colocación de lumieira na vía pública. 423,73
U. Lumieira esférica 222,57
U.Colocación de torre de celosía na vía pública... 6024,81
U.  Acometida  á  rede  de  sumidoiros,  auga,  gas,
electricidade, teléfono e outros servizos, 

785,56

U. Arqueta de rexistro de obra 65,46
U. Pozo de captación auga 664,15

ANTENAS 
U. Colocación de antena parabólica unitaria 648,9
U. Colocación de antena parabólica colectiva 4678,77

Nota: Todas aquelas unidades de obra non incluidas nesta relación serán obxecto
de valoración polos servicios técnicos municipais. 



FOLLA DE LIQUIDACIÓN 
LICENCIA OBRAS MENORES 

Suxeito pasivo

Enderezo:

DNI/CIF                                                     Teléfono

Tipo de obra:

OBTENCIÓN DO ORZAMENTO DE REFERENCIA SEGUNDO O CUSTO ORIENTATIVO DAS UNIDADES DE
OBRA

Unidade de obra Medición
Orzamento
referencia

Unidade Uso

Orzamento de referencia total

Ferrol, …............. de …................................... de 20......

Asdo: ….................................................”.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 
Primeira.-A xestión deste tributo queda suxeita ó réxime de autoliquidación

asistida, nos termos que determinen a instrución correspondente. En todo
caso,  e mentres  a citada  instrución non  entre en  vigor, continuará
aplicándose  de  xeito  transitorio  o  réxime  liquidatorio  vixente  no
exercicio 2008.

Segunda.-Delégase na Alcaldía calquera alteración ou modificación das follas de
liquidación recollidas nos anexos 1 e 2. 

DISPOSICIÓN FINAL 

A presente modificación desta ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), comezará a aplicarse a partir
do día 1 de xaneiro do 2015 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou
derogación expresa.


