ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 17 de outubro de 2006
SEÑORES/AS ASISTENTES:

NON ASISTEN:

Dª. Corina Porro Martínez
D. José Manuel Figueroa Vila
Dª. Lucia Molares Pérez
D. Javier Jorge Guerra Fernández
Dª. Soledad Polo Lima
D. Carlos Comesaña Abalde
D. Antonio Coello Bufill
Dª. Marta Iglesias Bueno

D. José Manuel Couto Pérez
D. Ignacio López-Chaves Castro.

Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas do día dezasete de outubro de dous mil seis e baixo
a presidencia da Excma. Alcaldesa, Sra. Porro Martínez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente
citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Molares Pérez, constitúese a Xunta de Goberno
Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa
orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sr.
Lorenzo Penela, e o interventor xeral, Sr. González Carnero.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1433).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(1434).- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL XERAL.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro Delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
presenta a proposta de Modificación da Ordenanza Fiscal Xeral que figura no presente expediente.
A presente modificación ten como obxectivos a aplicación dos principios de economía e eficiencia,
propoñendo a implementación dun mecanismo residual de determinación de categorías fiscais para rúas e lugares
que non constan no anexo II a esta ordenanzas fiscal e que aparecen na realidade, xunto coa necesidade de
aplicación de tributos. O mecanismo de referencia que se propón son valores de repercusión comercial obtidos a
partir das ponencias de valores catastrais vixentes.
Igualmente, en aras dun mellor coñecemento por parte dos obrigados tributarios, se ben na ordenanza
vixente aparecían xa desgranados os dereitos e garantías no conxunto do seu articulado, relacionanse agora, de
forma exhaustiva no punto 5 do artigo 19 todos en cada un dos dereitos transcritos literalmente do artigo 34 da lei
xeral tributaria 58/2003 de 17 de decembro
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
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A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei 7/85 de 2 de
abril de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de
ordenanza fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137
do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL XERAL”
ARTIGO 4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
2. A categoría fiscal das avenidas, rúas e prazas do termo municipal será a determinada no Anexo II da presente
Ordenanza fiscal xeral. Se algunha rúa, camiño ou lugar non figurase no citado Anexo II, a súa categoría fiscal será
determinada conforme a seguinte escala de valores de repercusión comercial obtidos das correspondentes ponencias
de valores catastrais vixentes:
CATEGORIA
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

V. DE REPERCUSION COMERCIAL
máis de 301,06 €/m2
de 245,80 €/m2 ata 301,06 €/m2
de 150,54 €/m2 ata 245,79 €/m2.
de 82,11 €/m2 ata 150,53 €/m2.
de 50,31 €/m2 ata 82,10 €/m2.
ata 50,30 €/m2.

ARTIGO 19.- OBRIGADOS TRIBUTARIOS: CONCEPTO E CLASES.
5. Constitúen dereitos dos obrigados tributarios, entre outros, os seguintes:
a) Dereito a ser informado e asistido pola Administración tributaria sobre o exercicio dos seus dereitos e o
cumprimento das súas obrigas tributarias.
b) Dereito a obter, nos termos previstos na Lei Xeral Tributaria e nesta Ordenanza, as devolucións derivadas da
normativa de cada tributo e as devolucións de ingresos indebidos que procedan, con aboamento do xuro de demora
previsto no artigo 26 da Lei Xeral Tributaria, sen necesidade de efectuar requirimento para o efecto.
c) Dereito a ser reembolsado, na forma fixada na lei, do custo dos avais e outras garantías achegados para
suspende-la execución dun acto ou para aprazar ou fracciona-lo pagamento dunha débeda, se o devandito acto ou
débeda é declarado total ou parcialmente improcedente por sentencia ou resolución administrativa firme, con
aboamento do xuro legal sen necesidade de efectuar requirimento para o efecto, así como á reducción proporcional
da garantía achegada nos supostos de estimación parcial do recurso ou da reclamación interposta.
d) Dereito a utiliza-las linguas oficiais no territorio da súa comunidade autónoma, de acordo co previsto no
ordenamento xurídico.
e) Dereito a coñece-lo estado de tramitación dos procedementos en que sexa parte.
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f) Dereito a coñece-la identidade das autoridades e persoal ó servicio da Administración tributaria baixo a
responsabilidade das cales se tramitan as actuacións e procedementos tributarios en que teña a condición de
interesado.
g) Dereito a solicitar certificación e copia das declaracións por el presentadas, así como dereito a obter copia
selada dos documentos presentados perante a Administración, sempre que a acheguen xunto ós orixinais para o seu
cotexo, e dereito á devolución dos orixinais dos devanditos documentos, no caso de que non deban constar no
expediente.
h) Dereito a non achegar aqueles documentos xa presentados por eles mesmos e que se encontren en poder desta
Administración, sempre que o obrigado tributario indique o día e procedemento en que os presentou.
i) Dereito, nos termos legalmente previstos, ó carácter reservado dos datos, informes ou antecedentes obtidos pola
Administración tributaria, que só poderán ser utilizados para a aplicación dos tributos ou recursos dos que teña
encomendada a xestión e para a imposición de sancións, sen que poidan ser cedidos ou comunicados a terceiros,
agás nos supostos previstos nas leis.
j) Dereito a ser tratado co debido respecto e consideración polo persoal ó servicio da Administración tributaria.
k) Dereito a que as actuacións da Administración tributaria que requiran a súa intervención se leven a cabo na
forma en que lle resulte menos gravosa, sempre que iso non prexudique o cumprimento das súas obrigas tributarias.
l) Dereito a formular alegacións e a achegar documentos que serán tidos en conta polos órganos competentes ó
redacta-la correspondente proposta de resolución.
m) Dereito a ser oído no trámite de audiencia, nos termos previstos nesta lei.
n) Dereito a ser informado dos valores dos bens inmobles que vaian ser obxecto de adquisición ou transmisión.
ñ) Dereito a ser informado, ó inicio das actuacións de comprobación ou inspección, sobre a natureza e alcance
delas, así como dos seus dereitos e obrigas no curso de tales actuacións e a que estas se desenvolvan nos prazos
previstos nesta lei.
o) Dereito ó recoñecemento dos beneficios ou réximes fiscais que resulten aplicables.
p) Dereito a formular queixas e suxestións en relación co funcionamento da Administración tributaria.
q) Dereito a que as manifestacións con relevancia tributaria dos obrigados se recollan nas dilixencias redactadas
nos procedementos tributarios.
r) Dereito dos obrigados a presentaren perante a Administración tributaria a documentación que estimen
conveniente e que poida ser relevante para a resolución do procedemento tributario que se estea a desenvolver.
s) Dereito a obter copia á súa custa dos documentos que integren o expediente administrativo no trámite de posta de
manifesto deste, nos termos previstos na Lei Xeral Tributaria.
Este dereito poderase exercer en calquera momento no procedemento de constrinximento.
ARTIGO 88.- RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN.
7. É competencia da Alcaldía a resolución dos recursos de reposición
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ARTIGO 89.- RECLAMACIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA.
As reclamacións económico-administrativas contra os actos da Administración Tributaria do Concello rexéranse
polo establecido no Regulamento Orgánico do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Vigo (BOP nº
113 de 15 de xuño de 2004)
DISPOSICIÓN FINAL:
A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e comezará a
aplicarse o día 1 de xaneiro do ano 2007 permanecendo en vigor en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

3(1435).- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO
SOBRE BENS INMOBLES.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da director de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro Delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles que figura
no presente expediente.
A presente modificación consiste en adaptar o contido da ordenanza fiscal ó disposto no Texto Refundido
da Lei do Catastro Inmobiliario RDL 2/2004 de 5 de marzo. Redactanse as condicións económicas para o disfrute
da bonificación do 90% da cota do imposto, para familias numerosas, en termos de ingresos brutos per capita por
ser a magnitude de ingresos brutos de máis fácil acceso na base de datos da AEAT e a verificación do cumprimento
das condicións para o disfrute do beneficio fiscal, máis obxetivas.
Incrementase o tipo impositivo para inmobles de natureza urbana e de características especiais que
figuran no artigo 8 da Ordenanza Fiscal nun 1,9% coa finalidade de compensar a diferencia entre a variación real
do IPC entre 30 de abril de 2005 e 30 de Abril de 2006 (3,9%) e a variación do valor catastral que establece a Lei
de Presupostos Xerais do Estado (2%).
A modificación axústase ó disposto no RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas
Locais) así como as restantes disposicións legais de aplicación e o expediente deberá ser tramitado conforme o
disposto nos artigos 15 a 19 do citado RDL 2/2004 e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de Abril de Bases de
Réxime Local.
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Establécese unha exención para os centros sanitarios do SERGAS que se creen a partir do 1 de xaneiro de
2007, de conformidade co artigo 62.3 do R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei 7/85 de 2 de
abril de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de
ordenanza fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137
do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES”.
ARTIGO 1.- NATUREZA E FUNDAMENTO
(NON SUFRE MODIFICACIÓNS)
ARTIGO 2.- FEITO IMPOÑIBLE
1. Constitúe o feito impoñible deste imposto a titularidade dos seguintes dereitos sobre os bens inmobles rústicos e
urbanos, e sobre os inmobles de características especiais:
a) Dunha concesión administrativa sobre os propios inmobles ou sobre os servicios públicos ós que estean
afectados.
b) Dun dereito real de superficie.
c) Dun dereito real de usufructo.
d) Do dereito de propiedade.
2. A realización do feito impoñible que corresponda, de entre os definidos no apartado anterior pola orde nel
establecida, determinará a non suxeición do inmoble ás restantes modalidades no mesmo previstas.
3. Ós efectos deste imposto, terán a consideración de bens inmobles rústicos, urbanos e de características especiais
os definidos como tales no RDL 1/2004 de 5 de marzo (TR da Lei do Catastro Inmobiliario).
O carácter urbano ou rústico do inmoble dependerá da natureza do solo.
4. Conforme ás normas reguladoras do Catastro inmobiliario, serán inmobles de natureza urbana:
a) O solo clasificado polo planeamento urbanístico como urbano; os terrenos que teñan a consideración de
urbanizables segundo o planeamento e estean incluidos en sectores; o resto do solo clasificado como urbanizable a
partir do momento de aprobación do instrumento urbanístico que o desenrole, e que reuna as características
contidas no Art. 8 da Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Réxime do Solo e Valoración. Tamén o será aquel no que
poidan exercerse facultades urbanísticas equivalentes ás anteriores segundo a lexislación autonómica.
Exceptúanse da consideración de solo de natureza urbana o que integre os bens inmobles de características
especiais.
b) Terán a consideración de construccións :
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- Os edificios, calesquera que sexan os materiais de que estean construidos e o uso a que se destinen, sempre que se
atopen unidos permanentemente ao solo e con independencia de que se alcen sobre a sua superficie ou estean
enclavados no subsolo e de que poidan ser transportados o desmontados.
- As instalaciones industriais, comerciais, deportivas, de recreo, agrícolas, gandeiras, forestais e piscícolas de auga
doce, considerándose como tales, entre outras, os diques, tanques, cargaderos, muelles, pantalans e invernadeiros, e
excluíndose en todo caso a maquinaria e o utillaxe.
- As obras de urbanización e de mellora, tales como as explanacións, e as que se realicen para o uso dos espacios
descubertos, como son os recintos destinados a mercados, os depósitos ao aire libre, os campos de práctica do
deporte, os estacionamentos e os espacios anexos ou accesorios aos edificios e instalacións.
- Non terán a consideración de construccións aquelas obras de urbanización ou mellora que reglamentariamente se
determinen, sen prexuizo de que o seu valor deba incorporarse ao do ben inmobles como parte inherente ao valor do
solo, nin tinglados ou cobertizos de pequena entidade.
5. Terán a consideración de bens inmobles de natureza rústica aqueles que non sexan de natureza urbana nin estean
integrados nun ben inmoble de características especiais.
Non obstante, conforme á Disposición Transitoria Primeira do RDL 1/2004 de 5 de marzo (TR da Lei do Catastro
Inmobiliario), ata o primeiro procedemento de valoración colectiva de carácter xeral con posterioridade ao 1 de
xaneiro de 2003, manterase a natureza dos inmobles que lles corresponda de conformidade coa normativa anterior.
6. Segundo o disposto no artigo 8.1 do RDL 1/2004 de 5 de marzo (TR da Lei do Catastro Inmobiliario), os bens
inmobles de características especiais constitúen un conxunto complexo de uso especializado, integrado por solo,
edificios, instalacións e obras de urbanización e mellora, que polo seu carácter unitario e por estar vinculado de
forma definitiva para o seu funcionamento, configúrase a efectos catastrais como un único inmoble.
Considéranse bens inmobles de características especiais os comprendidos nos seguintes grupos:
a) Os destinados a producción de enerxía eléctrica e gas e ó refino de petróleo, e as centrais nucleares.
b) A presas, saltos de auga e encoros, incluído o seu leito ou vaso, excepto as destinadas exclusivamente ao rego.
c) As autoestradas, estradas e túneles de peaxe.
d) Os aeroportos e portos comerciais.
O conxunto complexo susceptible de calificarse como ben inmoble de características especiais entenderase como un
único ben inmoble, con independencia de que poida estar integrado por un ou varios recintos ou parcelas ou da sua
configuración territorial, en caso de estar situado en distintos termos municipais.
7. No caso de que un mesmo inmoble se atope localizado en distintos termos municipais, entenderase, a efectos
deste imposto, que pertence a cada un deles pola superficie que ocupe no respectivo termo municipal.
ARTIGO 3.- NON SUXEICIÓN
(NON SUFRE MODIFICACIÓNS)
ARTIGO 4.- SUXEITO PASIVO.
1. Son suxeitos pasivos, a título de contribuíntes, as persoas naturais e xurídicas es as Entidades ás que se refire o
artigo 35.4 da Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que ostenten a titularidade do dereito que, en cada
caso, sexa constitutivo do feito impoñible deste imposto.
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Aínda que concorran varias titularidades catastrais nun mesmo ben inmoble, o suxeito pasivo será único: quen
figure con esta condición no Ficheiro de remisión do Padrón Catastral anual.
Sen prexuizo do anterior o suxeito pasivo poderá ser alterado conforme o disposto no Art. 77.7 da RDL 2/2004, de 5
de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais).
Cando se produza a concorrencia de varios titulares catastrais nun mesmo ben inmoble, a Administración Tributaria
do Concello proporcionará a información sobre os dereitos de cada titular e a sua cota de participación, segundo os
datos contidos no Ficheiro Informático de remisión do Padrón Catastral.
2. O disposto no apartado anterior será de aplicación sen prexuízo da facultade do suxeito pasivo de repercuti-la
carga tributaria soportada conforme ás normas de dereito común. O Concello de Vigo repercutirá a totalidade da
cota líquida do imposto en quen, non reunindo a condición de suxeitos pasivos do mesmo, fagan uso mediante
contraprestación dos seus bens demaniais ou patrimoniais do Concello.
Así mesmo o substituto do contribuínte poderá repercutir sobre os demais concesionarios a parte da cota líquida
que lles corresponda en proporción os canons que deban satisfacer cada un deles.
3. Nos supostos de cambio, por calquera causa, na titularidade dos dereitos que constitúen o feito impoñible deste
imposto, os bens inmobles obxecto de ditos dereitos quedarán afectos ó pago da totalidade da cota tributaria nos
termos previstos na Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria. A estes efectos, os notarios solicitarán
información e advertirán ós comparecentes sobre as débedas pendentes polo Imposto sobre Bens Inmobles
asociadas ó inmoble que se transmite.
4. Responden solidariamente da cota deste imposto, en proporción ás súas respectivas participacións, os
copartícipes ou cotitulares das entidades á que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 de 17 decembro, Xeral
Tributaria, se figuran inscritos como tales no Catastro Inmobiliario. De non figuraren inscritos, a responsabilidade
esixirase por partes iguais en todo caso.
ARTIGO 5.- EXENCIÓNS.
ENGADIR O SEGUINTE APARTADO NO PUNTO 1).
i) Os centros sanitarios da titularidade do SERGAS que se creen con posterioridade a 1 de xaneiro de 2007 e,
mentras que continuen afectados a uso sanitario.
ARTIGO 6.- BONIFICACIÓNS
(OS APARTADOS 1 E 2 NON SUFREN MODIFICACIÓNS).
3) Terán dereito a unha bonificación do 90% da cota íntegra do imposto os suxeitos pasivos –pai, nai ou tutortitulares de familia numerosa, relativa a vivenda que constitúa a residencia habitual da familia e sempre e cando
cumpran a seguinte condición:
Contar con ingresos brutos anuais, per capita, no exercicio da solicitude, inferiores a 5.000 euros.
Para a determinación dos ingresos brutos anuais, per capita, ós exclusivos efectos desta bonificación, dividiranse os
ingresos brutos computables a efectos do IRPF de tódolos membros da familia entre o número daqueles. Nos casos
excepcionais –por razón de minusvalía- de familias numerosas con dous fillos, computaranse tres fillos en lugar de
dous a efectos do cálculo do rendemento bruto per capita.
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Esta bonificación concederase para cada exercicio, debendo solicitala os suxeitos pasivos antes do 1 de xaneiro do
exercicio en que deba surtir efectos, e aportando os seguintes documentos:
- Título de familia numerosa vixente a 1 de xaneiro do exercicio en que deba surtir efectos a bonificación.
- Declaración de IRPF dos integrantes da familia: No caso de que calquera ou todos os integrantes da familia non
formulasen declaración de IRPF, poñerase de manifesto esta circunstancia na solicitude e autorizarase á
Administración de Tributos do Concello para que recabe a información sobre os ingresos da AEAT.
ARTIGO 7.- BASE IMPOÑIBLE E LIQUIDABLE.
(NON SUFRE MODIFICACIONS)
ARTIGO 8.- COTA TRIBUTARIA
2. O tipo de gravame para os bens inmobles urbanos será do 0,739%.
4. O tipo de gravame para os bens inmobles de características especiais será do 0,739%.
ARTIGO 9.- DEVENGO E PERÍODO IMPOSITIVO
(NON SUFRE MODIFICACIONS)
ARTIGO 10.- XESTIÓN.
(NON SUFRE MODIFICACIÓNS)
ARTIGO 11.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
(NON SUFRE MODIFICACIÓNS).
DISPOSICIÓNS FINAIS.
2ª. A presente modificación entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e
comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2007 permanecendo en vigor en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresas
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a sua entrada en vigor.
b) Facúltase a Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.
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Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

4(1436).- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro Delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Vehículos de tracción
mecánica que figura no presente expediente.
A presente modificación consiste en incrementar as tarifas vixentes un 3,9% (variación do I.P.C. entre Abril
de 2005 e Abril de 2006). Permanecen invariables as tarifas correspondentes a vehículos de 16 ata 19,99 cabalos
fiscais, vehículos de máis de 20 cabalos fiscais, motocicletas de mais de 250 cc ata 500 cc, motocicletas de mais de
500 cc. ata 1000 cc., e motocicletas de mais de 1000 cc xa que están no importe máximo fixado pola Lei.
A modificación axústase ó disposto no RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas
Locais) así como as restantes disposicións legais de aplicación e o expediente deberá ser tramitado conforme o
disposto nos artigos 15 a 19 do citado RDL 2/2004 e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de Abril de Bases de
Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei 7/85 de 2 de
abril de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de
ordenanza fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137
do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA”.
ARTIGO 6.- COTA
A. TURISMOS
A.1. de menos de 8 cabalos fiscais
A.2. de 8 ata 11,99 cabalos fiscais
A.3. de 12 ata 15,99 cabalos fiscais
A.4. de 16 ata 19,99 cabalos fiscais
A.5. de máis de 20 cabalos fiscais

COTA ANUAL
19,60 €
54,40 €
116,85 €
179,22 €
224,00 €

B. AUTOBUSES
B.1.de menos de 21 prazas
B.2. de 21 a 50 prazas
B.3. de máis de 50 prazas

COTA ANUAL
132,10 €
191,80 €
239,80 €
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C. CAMIÓNS
C.1. de menos de 1000 kg. de carga útil
C.2. de 1000 a 2999 kg. de carga útil
C.3. de máis de 2999 a 9999 kg. carga útil
C.4. de máis de 9999 kg. de carga útil

COTA ANUAL
67,35 €
132,10 €
191,80 €
239,80 €

D. TRACTORES
D.1. de menos de 16 cabalos fiscais
D.2. de 16 a 25 cabalos fiscais
D.3. de máis de 25 cabalos fiscais

COTA ANUAL
25,55 €
40,90 €
122,50 €

E. REMOLQUES E SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
COTA ANUAL
E.1. máis de 750 kg a 1000 kg. carga útil
28,00 €
E.2. de 1000 a 2999 kg. de carga útil
44,05 €
E.3. máis de 2999 kg. de carga útil
134,60 €
F. OUTROS VEHÍCULOS
COTA ANUAL
F.1. Ciclomotores
5,90 €
F.2. Motocicletas ata 125 cc.
5,90 €
F.3. Motocicletas de máis 125 ata 250 cc.
11,75 €
F.4. Motocicletas de máis 250 ata 500 cc.
30,29 €
F.5. Motocicletas de máis 500 ata 1000 cc.
60,58 €
F.6. Motocicletas de máis de 1000 cc.
121,15 €
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. A presente Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e comezará a
aplicarse o día 1 de xaneiro do ano 2007 permanecendo en vigor en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

5(1437).- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da director de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
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Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta da Modificación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas que
figura no presente expediente.
No exercicio das facultades potestativas do Concello, a única modificación relevante, consiste no
incremento dos coeficientes de situación regulados no artigo 8 da ordenanza na mesma porcentaxe de variación do
IPC entre 30 de abril de 2005 e 30 de abril de 2006 (3,9%).
O texto proposto axústase ó disposto no RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas
Locais: artigos 78 a 91), Reales Decretos Lexislativos nº 1175/90 de 28 de Setembro e 1259/91 de 2 de Agosto que
conteñen as Tarifas e Instrucción do Imposto así como o Real Decreto 243/1995 de 17 de Febreiro que dicta normas
para a Xestión do I.A.E. e restantes disposicións legais de aplicación. O expediente deberá ser tramitado conforme
o disposto nos artigos 15 a 19 da citada Lei e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de Abril de Bases de Réxime
Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei 7/85 de 2 de abril
de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de ordenanza
fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo
texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL
ECONÓMICAS”.

REGULADORA

DO

IMPOSTO

SOBRE

ACTIVIDADES

ARTIGO 8.- COEFICIENTE ÚNICO E ÍNDICES DE SITUACIÓN.
Categoría Fiscal Coeficiente Situación
1ª
2,72
2ª
2,55
3ª
2,39
4ª
2,20
5ª
2,05
6ª
1,87
DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e comezará
a aplicarse ó 1 de xaneiro de 2007 permanecendo en vigor en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.
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Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

6(1438).- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO
SOBRE CONSTRUCCIÓNS INSTALACIÓNS E OBRAS.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro Delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
presenta a proposta de Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e
obras.
A presente modificación consiste en dar contido fiscal a bonificación potestativa regulada no artigo
103.2.b) do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (RDL 2/2400 de 5 de marzo), conforme o
expresado no artigo 15.2 da “Ordenanza Municipal sobre captación e aproveitamento da enerxía solar para usos
térmicos en edificacións e instalacións no termo municipal de Vigo” e segundo a proposta formulada pola Xerencia
Municipal de Urbanismo con data 3 de xullo de 2006. En consecuencia inclúese un apartado 8) no artigo 3 relativo
a Exencións e Bonificacións.
A modificación axústase ó disposto no RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas
Locais) así como as restantes disposicións legais de aplicación e o expediente deberá ser tramitado conforme o
disposto nos artigos 15 a 19 do citado RDL 2/2004 e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de Abril de Bases de
Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei 7/85 de 2 de
abril de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de
ordenanza fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137
do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS,
INSTALACIÓNS E OBRAS”.
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
8. Gozarán dunha bonificación do 30% sobre a cota, as construccións, instalacións ou obras consistentes na
instalación de sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar para autoconsumo. Non
obstante, para o caso de construcción de uso residencial, a porcentaxe de bonificación ascenderá ó 95%. A
aplicación desta bonificación estará condicionada a que se acredite que os colectores ou captadores dispoñen da
correspondente homologación da Administración competente. Non se concederá esta bonificación cando a
implantación destes sistemas sexa obrigatoria a tenor da normativa específica na materia.
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Esta bonificación alcanzará exclusivamente á parte de cota correspondente as construccións, instalación e obras
destinadas estrictamente a dito fin. Para gozar da bonificación, deberase aportar polo interesado un desglose do
presuposto no que se determine razoadamente o custo que supón a construcción, instalación ou obra á que se refire
este presuposto.
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor ó día seguinte a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e
comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2007. Permanecerá en vigor mentres non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a sua entrada en vigor.
b) Facúltase a Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

7(1439).- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS
POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA OU DE QUE ENTENDA A ADMINISTRACIÓN DO
CONCELLO OU A DOS SEUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS A INSTANCIA DE PARTE.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas polos Documentos que expida ou
que entenda a Administración do Concello ou a dos seus Organismos Autónomos, a instancia de parte, que figura no
presente expediente.
Incrementanse as tarifas vixentes un 3,9 % (variación do IPC entre abril de 2005 e abril de 2006) e
introdúcese exención de taxas nos certificados de empadronamento a favor de familias numerosas.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004 de 5
de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.2 segundo se desprende do
informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei 7/85 de 2 de
abril de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de
ordenanza fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137
do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
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No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA
OU QUE ENTENDA A ADMINISTRACIÓN DO CONCELLO OU A DOS SEUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, A
INSTANCIA DE PARTE”.
ARTIGO 5.- BASE E COTA TRIBUTARIA
Tomarase como base do gravame a natureza dos documentos que se tramitarán conforme coa seguinte tarifa:
1. Certificados relativos ó Padrón Municipal de Habitantes:
a. De ata 5 anos de antigüidade

1,90 €

b. Superior a cinco anos ata dez

4,00 €

c. De mais de dez anos

10,60 €

d. Relativo ó nº de habitantes dunha sección ou distrito, clasificados polos diversos
parámetros: idade, sexo, nivel de instrucción, etc:
Por cada distrito ou sección e parámetro

1,90 €

e. Relativo ó total de habitantes do concello, referente a tódalas seccións e distritos, e clasificados por parámetros:
Por cada parámetro
35,75 €
2. Certificados de documentos relativos a expedientes urbanísticos de particulares:
a. De ata 3 anos de antigüidade, por unha páxina

8,75 €

b. Por cada páxina ou ano máis, un recargo de

1,20 €

3. Restantes certificados:
a. De ata 3 anos de antigüidade, por unha páxina

1,90 €

b. Por cada páxina ou ano máis, un recargo de

1,20 €

4. Copias de planos:
a. Copia de planos oficiais relativos ás diversas figuras de planeamento vixente, expropiacións,
infraestructuras, servicios e outros, relativos a expedientes non terminados
- DIN A-4
1,60 €
- DIN A-1
3,20 €
- Por cada m2 ou fracción de exceso sobre un DIN A-1, un recargo de
8,25 €
b. Copia de planos oficiais de planeamento non vixente, expropiacións, infraestructuras,
servicios e outros, sempre e cando se refiran a expedientes terminados:
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- De ata tres anos de antigüidade aplicaráselle o dobre da tarifa sinalada no epígrafe 4.a).
- Por cada ano máis de antigüidade incrementaráselle a tarifa deste epígrafe 4.b).
Por cada Plano

1,20 €

c. Copias de planos relativos a expedientes urbanísticos de particulares:
- De ata tres anos de antigüidade, por un plano.
- Por cada ano ou plano máis, un recargo de

8,75 €
1,20 €

5. Copias de expedientes ou documentos que obran nas dependencias do Concello.
a. de ata 1 ano de antigüidade, por cada páxina
A4
A3

0,20 €
0,25 €

b. de máis dun ano de antigüidade e ata 3, por cada páxina
A4
A3

0,35 €
0,80 €

c. de máis de 3 anos de antigüidade e ata 10, por cada páxina
A4
A3

0,55 €
0,95 €

d. de máis de 10 anos de antigüidade, por cada páxina
A4
A3

0,75 €
1,75 €

Se o expediente o documento excedera de 100 páxinas, a partir desta cifra, o importe será a metade dos sinalados
nos apartados anteriores a, b, c, d, segundo corresponda
No suposto en que os documentos relativos os apartados 4 e 5 anteriores poideran ser facilitados en soporte
magnético e así o demandaren os interesados, o importe do soporte facilitado calcularase segundo o número e tipo
de páxinas que conteña, aplicando as tarifas dos apartado 4 e 5 anteriores.
6. Verificación de poderes:
a Validación de poder, por cada un
b. Dilixencia de recoñecemento de sinatura en endosos, por cada unha
c. Simple recoñecemento de sinatura

8,75 €
3,75 €
2,25 €

7. Fotocopias:
a. Fotocopias de documentos achegados polos interesados,
por cada páxina A4.
por cada páxina A3

0,10 €
0,25 €

b. Compulsa de documentos
- Primeira páxina
- Por cada unha das restantes

1,20 €
0,30 €

8. Xerocopias de ordenanzas e regulamentos:
- Por cada exemplar

3,80 €

9. Solicitude para tomar parte no procedemento de selección e promoción de persoal:
a. Por cada unha dos grupos A e B
b. Por cada unha dos grupos C, D e E

30,35 €
17,00 €
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10. Informacións urbanísticas

12,70 €

11. Cédulas urbanísticas

42,10 €

12. Impresos de autoliquidación de tributos

s/custo

13.1 Expedición de informes sobre intervencións ou actuacións da Policía Local a petición do
interesado.
8,75 €
13.2 Expedición de informes relativos a accidentes de circulación realizados pola Policía
Local.
88,25 €
13.3 Expedición de Informes de Residencia/Convivencia ou ámbolos dous.

3,10 €

13.4 Expedición de Certificados de Residencia/Convivencia ou ámbolos dous.

8,75 €

13.5 Informes realizados polo Departamento de Tráfico.

8,75 €

14. Comunicacións sobre licencias de actividades e instalacións: cambios de titularidade e
actividade sinalados no artigo 2 da Ordenanza de taxas de licencias de actividades e
instalacións
39,75 €
15. Certificados relativos á recadación de tributos:
a. Por recibo tributario ata 3 anos de antigüidade

9,05 €

b. Por cada recibo e ano que sobrepase os 3 de antigüidade, un recargo de

1,20 €

16. Documento acreditativo de INSCRICIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

0,45 €

17. Carnés expedidos polo Departamento de Medio Ambiente e outros.

3,20 €

Estarán exentos de taxas os integrantes de familia numerosa, pola expedición de certificados de empadronamento
referidos no epígrafe 1.a) do artigo 5 desta ordenanza.
Para poder disfrutar desta exención, deberán presentar titulo de familia numerosa vixente no momento da
solicitude.
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª.- A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e comezará a
aplicarse o 1 de xaneiro de 2.007. Permanecerá en vigor mentres non se acorde a súa modificación ou derrogación
expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
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b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

8(1440).- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS
RELATIVAS Ó SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAXEIROS EN AUTOMÓBILES
E LIXEIROS DE ALUGUER CON CONDUCTOR (AUTOTAXIS E VEHÍCULOS ESPECIAIS
OU DE ABONO).
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da director de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas relativas ó servicio de transporte
urbano de viaxeiros en automóbiles e lixeiros de aluguer con conductor (autotaxis e vehículos especiais ou de
abono), que figura no presente expediente.
Incrementanse as tarifas vixentes un 3,9 % (variación do IPC entre abril de 2005 e abril de 2006).
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004 de 5
de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.2 segundo se desprende do
informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei 7/85 de 2 de abril
de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de ordenanza
fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo
texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS RELATIVAS Ó SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO DE VIAXEIROS EN AUTOMÓBILES E LIXEIROS DE ALUGUER CON CONDUCTOR
(AUTOTAXIS E VEHÍCULOS ESPECIAIS OU DE ABONO”.
ARTIGO 4.- COTAS
3. Revisión de vehículo

27,25 €

4. Por dereitos de exame para a obtención do permiso municipal de conducir, por cada exame.
7,80 €
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5. Por expedición e renovación de permiso municipal de conducir.

15,60 €

6. Por expedición de duplicados de permisos, licencias, tarifas, etc., por cada un

3,90 €

DISPOSICIÓNS FINAIS
2. A presente Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e comezará a
aplicarse o un de xaneiro do ano 2007 permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

9(1441).- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS
POLOS SERVICIOS ESPECIAIS POR ESPECTÁCULOS E TRANSPORTES.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das taxas polos servicios especiais por
espectáculos e transportes, que figura no presente expediente.
Incrementanse as tarifas vixentes un 3,9 % (variación do IPC entre abril de 2005 e abril de 2006).
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004 de 5
de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.2 segundo se desprende do
informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei 7/85 de 2 de abril
de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de ordenanza
fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo
texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
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PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLOS SERVICIOS ESPECIAIS POR
ESPECTÁCULOS E TRANSPORTES”.
ARTIGO 5.- COTA
1. Nas prestacións de servicios sinaladas no epígrafe a), b) e d) do apartado 1 do artigo 1:
€/hora ou fracción
Por cada persoa afecta ó servicio:
10,85
Por cada vehículo afecto ó servicio:
21,05
2. Nas prestacións de servicios sinaladas no epígrafe c) do apartado 1 do artigo 1:
Por cada vehículo e ano ou fracción:

19,50 €

DISPOSICIÓNS FINAIS
SEGUNDA: A presente Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e
comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2007, permanecendo en vigor mentres non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

10(1442).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS
TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE
INCENDIOS, PREVENCIÓN DE RUINAS DE CONSTRUCCIÓNS, SALVAMENTOS E OUTROS
ANÁLOGOS.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas pola prestación de servicios de
prevención e extinción de incendios, prevención de ruinas de construccións, salvamentos e outros análogos, que
figura no presente expediente.
Incrementanse as tarifas vixentes un 3,9 % (variación do IPC entre abril de 2005 e abril de 2006).

S.extr.urx. 17.10.06

A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004 de 5
de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.2 segundo se desprende do
informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei 7/85 de 2 de abril
de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de ordenanza
fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo
texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PREVENCIÓN DE RUINAS DE CONSTRUCCIÓNS,
SALVAMENTOS E OUTROS ANÁLOGOS”.
ARTIGO 7.- TARIFAS
2. Ós servicios realizados fóra do termo municipal, aplicarase unha tarifa de 0,60 €/km e vehículo máis a tarifa que
corresponda das seguintes:
2.1 De duración inferior a media hora:

80,20 €

2.2 De duración superior a media hora e inferior a dúas:

200,75 €

2.3 De duración superior: a cota deberá cubrir o custe do servicio avaliado polo Xefe do Servicio.
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. A presente Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e comezará a
aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2007, permanecendo en vigor mentres non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.
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Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

11(1443).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS
DEREITOS OU TAXAS POLA PRESTACIÓN DOS SERVICIOS DOS CEMITERIOS
MUNICIPAIS.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora dos Dereitos ou Taxas pola prestación dos
Servicios dos Cemiterios Municipais, que obra no presente expediente.
Incrementanse as tarifas vixentes un 3,9 % (variación do IPC entre abril de 2005 e abril de 2006).
Amplíase a exención regulada no apartado c) do artigo 4 a familias numerosas con ingresos brutos anuais, per
cápita, inferiores a 5.000 €.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004 de 5
de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.2 segundo se desprende do
informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei 7/85 de 2 de abril
de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de ordenanza
fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo
texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS DEREITOS OU TAXAS POLA PRESTACIÓN DOS
SERVICIOS DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS”.
ARTIGO 4.- BENEFICIOS FISCAIS
c. Estarán exentas do pagamento das taxas correspondentes á expedición de licencias de inhumacións ou
enterramentos as familias que teñan ingresos totais iguais ou inferiores o salario mínimo interprofesional e que
posúan un patrimonio inmobiliario con valor catastral igual ou menor a 45.789 €.
Sendo o único ben patrimonial a vivenda propia, o seu valor catastral poderá superar os 45.789 €.
d. Estarán exentos do pagamento das taxas correspondentes á expedición de licencias de inhumacións ou
enterramentos as familias que teñan a condición de familias numerosas, con ingresos brutos anuais, per capita, no
exercicio da solicitude inferiores a 5.000 €
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Para a determinación dos ingresos brutos anuais, per capita, ós exclusivos efectos deste apartado, dividiranse os
ingresos brutos computables a efectos do IRPF de tódolos membros da familia entre o número daqueles. Nos casos
excepcionais –por razón de minusvalía- de familias numerosas con dous fillos, computaranse tres fillos en lugar de
dous a efectos do cálculo do rendemento bruto per capita.
Para disfrutar desta exención deberán achegarse á solicitude os seguintes documentos:
- Título de familia numerosa vixente a 1 de xaneiro do exercicio en que deba surtir efectos a exención.
- Declaración de IRPF dos integrantes da familia: No caso de que calquera ou todos os integrantes da familia non
formulasen declaración de IRPF, poñerase de manifesto esta circunstancia na solicitude e autorizarase á
Administración de Tributos do Concello para que recabe a información sobre os ingresos da AEAT.
ARTIGO 5.- COTAS
A. Concesións temporais
A. Concesións temporais
A.1. Por período de 6 anos ou fracción
A.1.1. de cinceiros sinxelos
de cinceiros dobres
A.1.2. de criptas
A.1.3. de nichos
A.1.4. Párvulos

117,55 €
212,65 €
117,55 €
344,15 €
190,25 €

A.2. Por período de 50 anos
A.2.1. de nichos
A.2.2. de cinceiros
A.2.3. de parcelas exclusivamente (m2 ou fracción)

1.920,80 €
335,05 €
335,05 €

Nas concesións a que se refire o apartado A.2 anterior, no momento en que o Negociado de Cemiterios notifique a
iniciación do expediente para adxudicación requirirase xunto co certificado de empadroamento, autoliquidación por
trámite do expediente de concesión por importe de 30 euros.
No caso de que a concesión non fose levada ata o final sexa por renuncia, impago ou calquera outra causa
imputable ó interesado, o expediente pecharase sen dereito a devolución do importe ingresado pola tramitación.
B. Renovación por catro anos das concesións recollidas no apartado A.1.
B.1. de cinceiros sinxelos
de cinceiros dobres
B.2. de criptas
B.3. de nichos
B.4. de párvulos

76,55 €
144,85 €
76,55 €
230,70 €
190,25 €

C. Expedición de títulos de sepulturas e parcelas
C.1. de mausoleos, panteóns, parcelas, cinceiros, criptas e nichos, así como duplicados dos mesmos
18,05 €
D. Expedición de Licencias
D.1. Inhumacións.
Entenderase por inhumación o enterramento de cadáveres e toda clase de restos que
impliquen a apertura ou peche de oco para enterramento, tanto nichos, cinceiros, panteóns,
etc.
Terra

Nichos e
Cinceiro

Criptas, panteón
e mausoleos
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- Adultos e párvulos

32,60

55,90

123,80 €

- Fetos e restos anatómicos

14,25 €

D.2. Exhumación

42,30 €

As anteriores licencias comprenden amáis da autorizacion administrativa propia desta ordenanza, a correspondente
autorización para realizar obra menor.
E. Transmisións do dereito de concesión e uso ou aproveitamento, entre particulares
E.1. De terreos por cada 3 m2.
E.1.1. hereditarios
26,90 €
E.1.2. intervivos
479,85 €
E.2. Nichos e criptas por unidade
E.2.1. hereditarios
E.2.2. intervivos
E.3. de cinceiros
E.3.1. hereditarios
E.3.2. intervivos
E.4. De panteóns e mausoleos por unidade
E.4.1. hereditarios
E.4.2. intervivos 720,20 €

26,90 €
144,85 €
8,80 €
36,05 €
190,25 €

F. Taxa de mantemento e limpeza
F.1. Donos e concesionarios de panteóns, capelas, mausoleos e criptas, por unidade e ano
30,50 €
F.2. Donos e concesionarios de nichos por un ano,
unha ou dúas bocas de nichos
3 ou 4 bocas
F.3. Sepultura en terra por unidade e ano

8,00 €
15,10 €
2,40 €

O devengo desta taxa aludida no apartado F) prodúcese o 1 de Xaneiro do ano en curso.
ARTIGO 7.- INGRESO
3. As liquidacións correspondentes ás concesións do apartado A.2.1 do artigo 5 desta Ordenanza poderán
ingresarse polo seu importe total ou ben en fraccións, no caso de que se trate de nichos en construcción. As posibles
fraccións faranse da seguinte forma:
1ª liquidación
No momento da notificación do acordo de adxudicación.

481,45 €

2ª liquidación
Unha vez aprobadas certificacións de obras por importe equivalente ó 50% do total do
proxecto.
714,25 €

S.extr.urx. 17.10.06

3ª liquidación
A recepción provisional da obra e outorgamento do título de concesión

725,05 €

DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a
aplicarse o 1 de xaneiro do 2007 e permanecerá vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

12(1444).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS
TAXAS POLA INMOBILIZACIÓN, RETIRADA, DEPÓSITO E CUSTODIA DE VEHÍCULOS.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas pola inmobilización, retirada,
depósito e custodia de vehículos, que figura no presente expediente.
Incrementanse as tarifas vixentes un 3,9 % (variación do IPC entre abril de 2005 e abril de 2006).
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004 de 5
de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.2 segundo se desprende do
informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei 7/85 de 2 de abril
de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de ordenanza
fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo
texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.

S.extr.urx. 17.10.06

PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA INMOBILIZACIÓN, RETIRADA,
DEPÓSITO E CUSTODIA DE VEHÍCULOS”
ARTIGO 5.- COTA
A)
Inmobilización
Motocicletas e ciclomotores
Turismos e similares
Camións e autobuses

60,00 €
118,00 €
178,00 €

B) Pola retirada, transporte e custodia nos restantes casos
Retirada, depósito e
custodia durante as
6 primeiras horas
Motocicletas e
Ciclomotores
Turismos e similares
Camións e autobuses
Contenedores

Incremento diario por
depósito e custodia
4,75 €
8,85 €
18,05 €
Increment.diario por
depósito e custodia

60,00 €

4,75 €

118,00 €
178,00 €
208,00 €

8,85 €
18,05 €
18,05 €

DISPOSICIÓNS FINAIS
SEGUNDA.- A presente modificación entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e
comezará a aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2007, permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación
ou derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

13(1445).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS
TAXAS POLA RECOLLIDA DO LIXO.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
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Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas pola recollida do lixo, que figura no
presente expediente.
Incrementanse as tarifas vixentes un 3,9 % (variación do IPC entre abril de 2005 e abril de 2006).
Establécese unha exención desta taxa para familias numerosas con ingresos brutos anuais per cápita
inferiores a 5.000 €.
Establécese como procedemento complementario e alternativo ó de ingreso por recibo, en determinados
casos de lixo comercial, o procedemento de autoliquidación. A súa inclusión obedece ó obxectivo de mellora na
xestión en termos de economía e eficiencia, tanto para os suxeitos pasivos como para a Administración Tributaria
do Concello.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004 de 5
de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.2 segundo se desprende do
informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei 7/85 de 2 de abril
de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de ordenanza
fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo
texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA RECOLLIDA DO LIXO”.
ARTIGO 4 BENEFICIOS FISCAIS.
Estarán exentas do pagamento da taxa as familias que teñan ingresos totais iguais ou inferiores ó salario mínimo
interprofesional e que posúan un patrimonio inmobiliario con valor catastral igual ou menor a 45.789,00 €.
Sendo o único ben patrimonial a vivenda propia, o seu valor catastral poderá superar os 45.789,00 €.
2.
a. Que os ingresos netos anuais por cada un dos residentes que habiten unha vivenda sexa inferior a 1.976,00 €.
4. Estarán exentos de taxa de lixo-vivendas os suxeitos pasivos –pai, nai o titor- titulares de familia numerosa,
relativa á vivenda que constitua a residencia habitual da familia e sempre e cando cumpran a seguinte condición:
- Contar con ingresos brutos anuais, per capita, no exercicio da solicitude inferiores a 5.000 €
Para a determinación dos ingresos brutos anuais, per capita, ós exclusivos efectos desta exención, dividiranse os
ingresos brutos computables a efectos do IRPF de tódolos membros da familia entre o número daqueles. Nos casos
excepcionais –por razón de minusvalía- de familias numerosas con dous fillos, computaranse tres fillos en lugar de
dous a efectos do cálculo do rendemento bruto per capita.
Para disfrutar desta exención deberá acompañarse á solicitude dos seguintes documentos:
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- Título de familia numerosa vixente a 1 de xaneiro do exercicio en que deba surtir efectos a exención.
- Declaración de IRPF dos integrantes da familia: No caso de que calquera ou todos os integrantes da familia non
formulasen declaración de IRPF, poñerase de manifesto esta circunstancia na solicitude e autorizarase á
Administración de Tributos do Concello para que recabe a información sobre os ingresos da AEAT.
ARTIGO 5 COTA
2. A estructura tarifaria é a seguinte:
A. VIVENDAS.
CÓDIGO
CONCEPTO
139
Cota anual
74,45

B. ESTABLECEMENTOS
CÓDIGO
CONCEPTO
1
Accesorios e vehículos, venda.
2
Alfombras e papeis pintados, Venda,
43
Almacéns frigoríficos e outros.
5
Artigos de pel, peleterías.
6
Artigos de viaxe.
7
Axencias de viaxe.
8
Bancos.
9
Bares e cafés de categoría especial.
91
Outros cafés e bares.
124
Bibliotecas, museos. salas de arte.
11
Bingos e outros xogos de azar
12
Bixuterías.
14
Bombonerías.
15
Cadros e molduras, lámparas.
16
Cafeterías.
17
Carnicerías
19
Cines.
20
Clubs, peñas e asociacións culturais
21
Colexios e academias de ensino, por planta.
22
Ídem. Ídem. con internado, por planta.
23
Colexios profesionais.
24
Comestibles (epígrafes. 647.1 e 647.2).
10
Comercio menor toda clase artigos, por planta.
140
Comercio menor toda clase de artigos de
superficie inferior a 75 m2.
25
Confiterías,pastelerías e panaderías con obrador.
26
Consultorios.
125
Clínicas de día sen hospitalización.
27
Corte e confección, modistas e xastrerías.
28
Cristalerías.
29
Churrerías.
30
Depósitos e almacéns pechados ó público.
31
Discos e cintas de vídeo, venda e alugueiro.
32
Discotecas.
33
Droguerías.
34
Efectos navais.

EUROS

EUROS
383,35
192,00
1.981,50
227,00
244,30
192,00
1.105,40
400,10
227,95
146,90
1.001,20
155,35
192,00
228,75
669,85
355,05
502,20
146,90
146,90
155,35
216,10
285,75
400,10
354,30
312,75
192,00
384,15
227,95
216,10
146,90
227,95
321,05
945,00
312,75
384,15
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35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
126
143
51
52
53
54
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
141
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
127
77
128
78
79
129
80
130

Estacións de servicio.
575,75
Estancos.
146,90
Estudios fotográficos.
155,35
Farmacias e laboratorios.
227,95
Ferrancharías, chatarrerías.
312,75
Ferreterías.
384,15
Florerías e paxarerías.
192,00
Fotografía, venda de material.
308,90
Froiterías, herboristerías.
192,00
Garaxes privados, ata 3 prazas
74,45
Ídem. de 4 a 25 prazas.
130,15
Ídem. de máis de 25 prazas.
169,25
Garaxes públicos
286,45
Garaxes públicos con lavado.
384,15
Gasolineiras, por cada surtidor.
78,80
Granxas de animais.
355,05
Hoteis de cinco estrelas
2.042,90
Hoteis e moteis de catro estrelas.
1.602,05
Hoteis e moteis de tres estrelas.
1.200,95
Hoteis e moteis de dúas e unha estrela.
962,15
Hoteis-apartamentos e aloxamentos
Turísticos extra hoteleiros e cámpings.
762,70
Imprentas e litografías.
384,15
Instrumentos musicais.
227,95
Librerías.
308,90
Loterías, administracións de.
146,90
Maquinaria diversa, venda e exposición
384,15
Material eléctrico e electrodoméstico, ordenadores. 308,90
Material de construcción.
384,15
Mobiliario de oficina, venda e exposición.
457,15
Mercerías.
146,90
Mobles, exposición.
384,15
Mobles, venda en establecementos de
superficie ata 150 m2.
457,15
Mobles, venda en establecementos de
superficie superior a 150 m2 .
762,70
Mobles de cociña e baño, venda e exposición.
384,15
Obxectos de agasallo,decoración e antigüidades.
308,90
Obxectos de deporte.
227,95
Oficinas e despachos, por unidade.
187,75
Ópticas.
146,90
Ortopedias.
384,15
Panaderías e bolerías sen obrador.
146,90
Papelerías, fotocopias.
227,95
Perruquerías e salóns de beleza.
285,75
Perruquerías e salóns de beleza de superficie
inferior a 50 m2 e/ou na propia vivenda.
192,00
Pensións, hospedarías e hostais.
384,15
Ídem sen comida, por habitación.
44,20
Perfumerías.
227,95
Pescaderías.
227,95
Polideportivos, campos de fútbol e similares.
502,20
Praterías e xoierías.
336,30
Preescolares e garderías infantís.
192,00
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81
131
82
83
84
85
86
132
133
105
89
90
93
94
95
96
134
98
99
100
101
103
104

Quioscos.
146,90
Rastrillos e similares.
227,95
Reloxerías.
227,95
Residencias non clasificadas por turismo, por plta. 146,90
Restaurantes de 4 e 5 cubertos.
788,50
Restaurantes de 2 e 3 cubertos.
699,35
Restaurantes de 1 cuberto.
502,20
Sanatorios de máis de 30 camas.
2.562,25
Sanatorios de ata 30 camas.
1.536,85
Servicios de reproducción gráfica.
322,75
Sociedades de lecer e casinos.
899,15
Supermercados (epígrafes 647.3 e 647.4).
1.200,95
Tecidos e confeccións por planta.
342,25
Tinturerías e lavanderías.
227,95
Transportes públicos e privados.
575,75
Venda de localidades.
78,80
Veterinarios e perruquerías caninas.
286,55
Xeladerías e chocolaterías.
314,40
Ximnasios, saunas e similares.
384,15
Xogos de lecer.
575,75
Xogueterías.
308,90
Zapaterías.
261,15
Zapaterías, reparación.
146,90

C. FÁBRICAS E TALLERES INDUSTRIAIS
CÓDIGO
CONCEPTO
135
De 1 obreiro.
108
De 2 a 5 obreiros.
109
De 6 a 10 obreiros. 384,15
110
De 11 a 25 obreiros.
111
De 26 a 75 obreiros.
112
De 76 a 125 obreiros.
113
De 126 a 250 obreiros.
114
De máis de 250 obreiros
D. OUTRAS ACTIVIDADES NON COMPRENDIDAS ANTERIORMENTE:
CÓDIGO
CONCEPTO
138
De ata 1000 litros/día.
144
Actividades de alimentación e
restauración de facturación superior
a 1 millón de euros.

EUROS
227,95
281,50
575,75
1.154,90
1.538,60
1.919,85
2.562,25

EUROS
2.042,90
2.042,90

E. ACTIVIDADES CON VOLUME DE RESIDUOS SUPERIOR A 1000 LITROS/DIA
E.1 Con un segundo colector de 1000 litros
Cota anual
4.917,20
E. 2 Por cada colector adicional de 1000 litros
Sumarase a cota sinalada en E1

3.472,60

E.3 Con un só colector de 2400 litros
Cota anual de

5.741,95

E.4 Por cada colector adicional de 2400 litros
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Sumarase a cota sinalada en E3

5.741,95

ARTIGO 8 INGRESO
1. Empregarase como procedemento complementario e alternativo ó de ingreso por recibo, o procedemento de
autoliquidación, no caso da declaración mencionada no parágrafo segundo apartado 2. do Artigo 7 da presente
ordenanza referido a altas presentadas directamente no Concello.
Procederá igualmente o ingreso mediante autoliquidación, no caso de apreciarse duplicidade cun recibo de padrón
emitido. Comprobado pola Administración de tributos o ingreso mediante autoliquidación, procederase a anulación
do recibo duplicado.
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, comezará
a aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2.007 e permanecerá en vigor en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

14(1446).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS
TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN SANITARIA E OS DE
ANÁLISES QUÍMICAS, BACTERIOLÓXICAS E CALQUERA OUTRAS DA MESMA
NATUREZA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da director de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas pola prestación de Servicios de
Inspección Sanitaria e os de análises químicas, bacteriolóxicas e calquera outras da mesma natureza., que obra no
presente expediente.
Incrementanse as tarifas vixentes un 3,9 % (variación do IPC entre abril de 2005 e abril de 2006).
Establécese unha exención para familias numerosas con ingresos brutos anuais, per cápita, inferiores a 5.000 €.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004 de 5
de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.2 segundo se desprende do
informe económico que se achega.
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O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei 7/85 de 2 de abril
de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de ordenanza
fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo
texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
INSPECCIÓN SANITARIA E OS DE ANÁLISES QUÍMICAS, BACTERIOLÓXICAS E CALQUERA OUTRAS DA
MESMA NATUREZA”.
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
Estarán exentos das taxas reguladas na presente ordenanza os integrantes de familias numerosas, que conten con
ingresos brutos anuais, per capita, no exercicio da solicitude inferiores a 5.000 €
Para a determinación dos ingresos brutos anuais, per capita, ós exclusivos efectos desta exención, dividiranse os
ingresos brutos computables a efectos do IRPF de tódolos membros da familia entre o número daqueles. Nos casos
excepcionais –por razón de minusvalía- de familias numerosas con dous fillos, computaranse tres fillos en lugar de
dous a efectos do cálculo do rendemento bruto per capita.
Para disfrutar desta exención deberán achegarse á solicitude os seguintes documentos:
- Título de familia numerosa vixente na data de solicitude.
- Declaración de IRPF dos integrantes da familia: No caso de que calquera ou todos os integrantes da familia non
formulasen declaración de IRPF, poñerase de manifesto esta circunstancia na solicitude e autorizarase á
Administración de Tributos do Concello para que recabe a información sobre os ingresos da AEAT.
ARTIGO 4.- COTAS
I) HIDROLOXÍA

Euros

1. Probas presuntivas de potabilidade, incluíndo PH, conductividade, turbiedade nitritos,
nitratos, amoníaco, coliformes, coliformes fecais.
22,70 €
2. Probas presuntivas de potabilidade naquelas áreas da vila nas que non se cumpra o servicio
mínimo municipal de abastecemento domiciliario de auga potable e saneamento (rede de
sumidoiros), incluíndo: investigación de nitritos, amoníacos, determinación de nitratos,
investigación de coliformes, e no seu caso, de coliformes fecais.
1,55 €
3. Análise de potabilidade microbiolóxica incluíndo: aerobios mesófilos, coliformes, coliformes
fecais, estreptococos fecais.
21,05 €
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4. Reconto de bacterias aerobias.

7,10 €

5. Investigacións de xermes coliformes.

7,10 €

6. Investigación de estreptococos

7,10 €

7. Investigación de colibacilo fecal.

7,10 €

8. Cor.

3,75 €

9. Turbiedade (escala sílice).

3,75 €

10. PH.

3,75 €

11. Conductividade.

3,75 €

12. Determinacións cuantitativas individuais de elementos e ións.

5,30 €

13. Determinación cuantitativa de metais por spectrofotometría de absorción atómica.

31,95 €

14. Determinacións que precisen a utilización do cromatógrafo de gases ou líquidos.

31,95 €

15. Demanda química de osíxeno (método do dicromato).

18,80

16. Demanda bioquímica de osíxeno.

18,80

17. Augas residuais industriais, incluíndo: PH, sólidos en suspensión, conductividade, DBO5,
DQO, nitritos, amoníaco, nitróxeno total, fósforo total, graxas e aceites, mercurio, cadmio,
chumbo, cromo, níquel, cinc.
225,60 €
18. Graxas e aceites.

11,90 €

19. Nitróxeno total.

11,90 €

20. Fósforo total.

11,90 €

21. Sólidos en suspensión.

7,90 €

22. Deterxentes.

8,25 €

23. Comprobación de aparatos esterilizadores, descalcificadores, desionizadores, etc.

s/determ.

II) POLUCIÓN DO AIRE Euros
1. Determinación do CO

169,00 €

2. Determinación de CO

20,00 €

3. Determinación de SO2

8,40 €

4. Determinación de NH3

8,40 €

5. Determinación de SH2

13,90 €
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6. Determinación de partículas sólidas

20,00 €

7. Determinación da contaminación bacteriana do aire

20,00 €

8. Comprobacións biolóxicas especiais

s/determ.

III) BROMATOLOXICAS-QUIMICAS
1. Determinacións cuantitativas de elementos correntes por separado.

Euros
6,05 €

2. Determinacións cuantitativas de elementos ou substancias especiais por separado.
s/dificultade
3. Humidade, cinzas, e graxa de alimentos.

15,15 €

4. Leite, determinacións de calidade, incluíndo: graxa, acedume, extracto seco e cinzas.

21,35 €

5. Graxas e aceites comestibles, incluíndo: acidume, humidade, índice de yodo e residuo
insoluble en éter.
22,45 €
6. Sal, incluíndo: humidade, residuo insoluble en auga, nitratos, nitritos, calcio e magnesio.
31,95 €
7. Vinagre, incluíndo: acidume volátil, extracto seco, cinzas,sulfatos e investigación de ácidos
inorgánicos.
25,60 €
8. Carne, peixes, embutidos, incluíndo: humidade, investigación de nitratos, nitritos, fosfatos e
cinzas.
25,60 €
9. Azucres, melazas e substancias semellantes, incluíndo: humidade, cinzas e concentración de
azucres.
17,80 €
10. Viños e cervexas, incluíndo: grado de alcohol, acedume total, acedume volátil, sulfatos e
materia colorante artificial.
25,60 €
11. Determinación illada de grao alcohólico.

6,05 €

12. Determinación illada de acedume volátil.

6,05 €

13. Investigación illada de metais pesados, por spectro-fotometría e absorción atómica, previa
incineración dun alimento.
39,80 €
IV) BROMATOLOXICA-BACTERIOLOXICAS
1. Reconto de bacterias aerobias en bebedizos.

Euros
7,10 €

2. NMP de xermes coliformes en bebedizos e alimentos

11,05 €

3. Reconto de estafilococos coagulasa-positivos.

12,75 €

4. Investigación de salmonelas en alimentos.

23,85 €

5. Investigación de colibacilo fecal.

12,75 €
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6. Análise bacteriolóxica de leite, incluíndo: reconto de aerobios entereobacteriaceas, xermes
patóxenos e proba da fosfatasa.
29,45 €
7. Análise bacteriolóxica de moluscos, incluíndo: reconto de aerobios, investigación de
salmonelas, colifecal, estreptococos, vibrio parahemolítico.
59,75 €
8. Análise bacteriolóxica de xeados, natas e productos de confeitería, comprendendo: reconto
de bacterias aerobias, coliformes fecais enterobacterias, estafilococos, coagulasa-positivos e
investigación de salmonelas.
42,35 €
9. Análises bacteriolóxicas varias.

s/dificul. e custo

V) ANÁLISES DOUTRAS SUBSTANCIAS OU PRODUCTOS DENDE O PUNTO DE VISTA HIXIENICOSANITARIO
1. Aplicaranse as taxas das tarifas anteriores segundo a dificultade e o custo dos elementos empregados.
2. Cando para algunha determinación analítica se requira o uso do cromatógrafo de gases, espectrofotómetro, etc.,
incrementarase as taxas en función do custo da análise.
3. Incrementarase nun 100% as taxas fixadas nas análises contradictorias en que os resultados sexan conformes
cos dictames primitivos.
4. No caso de productos de características que non respondan exactamente ós indicados nas tarifas sinaladas, e nos
estudios, informes ou investigacións especiais que puidesen solicitarse, a súa valoración farase por analoxía coas
tarifas establecidas no número 1 do presente artigo.
5. Cando para verificar algunha determinación analítica, o persoal do Laboratorio Municipal, por prescrición do
seu director se desprace para recoller mostras as taxas incrementaranse 19,90 € as fixadas en cada sección e nº da
tarifa.
VI) Tramitación de autorización de vertidos non domésticos de augas residuais:

204,30 €.

DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. Esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor o día seguinte a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e
comezará a aplicarse o 1 de xaneiro do 2007, permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.
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15(1447).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS
TAXAS POLA PRESTACIÓN DOS SERVICIOS DE SANIDADE PREVENTIVA,
DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN E DESTRUCCIÓN DE CALQUERA
CLASE DE MATERIAS E PRODUCTOS CONTAMINANTES OU PROPAGADORES DE
XERMES NOCIVOS PARA A SAÚDE PÚBLICA PRESTADOS A DOMICILIO OU POR
ENCARGO.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas pola prestación dos Servicios de
Sanidade preventiva, desinfección, desinsectación, desratización e destrucción de calquera clase de materias e
productos contaminantes ou propagadores de xermes nocivos para a saúde pública prestados a domicilio ou por
encargo, que obra no presente expediente.
Incrementanse as tarifas vixentes un 3,9% (variación do IPC entre abril de 2005 e abril de 2006). Establécese unha
exención para familias numerosas con ingresos brutos anuais, per cápita, inferiores a 5.000 €.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004 de 5
de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.2 segundo se desprende do
informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei 7/85 de 2 de abril
de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de ordenanza
fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo
texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DOS SERVICIOS DE
SANIDADE PREVENTIVA, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN E DESTRUCCIÓN DE
CALQUERA CLASE DE MATERIAS E PRODUCTOS CONTAMINANTES OU PROPAGADORES DE XERMES
NOCIVOS PARA A SAÚDE PÚBLICA PRESTADOS A DOMICILIO OU POR ENCARGO”.
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
a) Estarán exentas do pagamento das taxas reguladas nesta ordenanza as familias que teñan ingresos totais iguais
ou inferiores o salario mínimo interprofesional e que posúan un patrimonio inmobiliario con valor catastral igual
ou menor a 45.789 €.
Sendo o único ben patrimonial a vivenda propia, o seu valor catastral poderá superar os 45.789 €.
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b) Estarán exentos do pagamento das taxas reguladas nesta ordenanza as familias que teñan a condición de familias
numerosas, con ingresos brutos anuais, per capita, no exercicio da solicitude inferiores a 5.000 €
Para a determinación dos ingresos brutos anuais, per capita, ós exclusivos efectos deste apartado, dividiranse os
ingresos brutos computables a efectos do IRPF de tódolos membros da familia entre o número daqueles. Nos casos
excepcionais –por razón de minusvalía- de familias numerosas con dous fillos, computaranse tres fillos en lugar de
dous a efectos do cálculo do rendemento bruto per capita.
Para disfrutar desta exención deberán achegarse á solicitude os seguintes documentos:
- Título de familia numerosa vixente no momento da solicitude.
- Declaración de IRPF dos integrantes da familia: No caso de que calquera ou todos os integrantes da familia non
formulasen declaración de IRPF, poñerase de manifesto esta circunstancia na solicitude e autorizarase á
Administración de Tributos do Concello para que recabe a información sobre os ingresos da AEAT.
ARTIGO 4.- COTAS
As tarifas destas taxas serán as seguintes:
1. DESINSECTACION
1.1. Tratamentos con insecticida por cada 25 m.
1.2. Por hora ou fracción de tempo empregado.
1.3. Desprazamento.

3,90 €
9,35 €
8,55 €

2. DESRATIZACIÓN
2.1. Por raticida colocado por cada 50 m2.
2.2. Por hora ou fracción de tempo empregado.
2.3. Desprazamento.

5,50 €
9,35 €
8,55 €

3. DESINFECCIÓN
3.1. Por desinfectante por cada 25 m2.
3.2. Por hora ou fracción de tempo empregado.
3.3. Desprazamento.

3,90 €
9,35 €
8,55 €

4. VEHÍCULOS
4.1. Por desinfección autotaxi.
4.2. Ídem. autobuses transporte urbano.
4.3. Ídem.camión, autobús ou transporte de mobles.

8,55 €
17,15 €
24,90 €

A prestación de servicios realizados fóra do horario normal de traballo sufrirá un recargo do 50% sobre as
tarifas sinaladas.
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a
aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2007 permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
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3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

16(1448).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS
TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPEZA DE POZOS NEGROS, FOSAS
SEPTICAS, SOLARES, E SERVICIOS SIMILARES ASÍ COMO A RECEPCIÓN DE RESIDUOS
NA PRANTA DE TRANSFERENCIA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas pola prestación de Servicios de
Limpeza de pozos negros, fosas sépticas, solares e servicios similares así como a recepción de residuos na planta de
transferencia.
Incrementanse as tarifas vixentes un 3,9% (variación do IPC entre abril de 2005 e abril de 2006).
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004 de 5
de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.2 segundo se desprende do
informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei 7/85 de 2 de abril
de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de ordenanza
fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo
texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
LIMPEZA DE POZOS NEGROS, FOSAS SÉPTICAS, SOLARES E SERVICIOS SIMILARES ASÍ COMO A
RECEPCIÓN DE RESIDUOS NA PLANTA DE TRANSFERENCIA”.
ARTIGO 4.- COTAS
As tarifas serán as seguintes:
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1. Vertidos:Por cada 100 Kgs. ou fracción.

4,00 €

2. Limpeza de solares, locais e rúas particulares.
Pola primeira hora ou fracción.
Por cada media hora ou fracción adicional.

60,50 €
29,65 €

3. Limpeza de acometidas, canos e desaugadoiros.
Por cada media hora ou fracción.

29,65 €

4. Limpeza de pozos negros e fosas sépticas.
Pola primeira hora ou fracción.
Por cada media hora ou fracción adicional.

60,50 €
29,65 €

DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. A presente Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e
comezará a aplicarse o día 1 de Xaneiro do 2007 permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación
ou derrogación.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

17(1449).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS
TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO DAS ESCOLAS DE 1ª ETAPA DE EDUCACIÓN
INFANTIL.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da director de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas pola prestación do servicio de
Primeira Etapa de Educación Infantil.
Establécese una exención para familias numerosas con ingresos brutos anuais, per cápita, inferiores a
5.000 €. Non se actualizan as tarifas para o exercicio 2007.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 da Lei 39/88 de 28 de
decembro Reguladora das Facendas Locais e, en particular ó artigo 24.2 segundo se desprende do informe
económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 da Lei 39/88 Reguladora das Facendas
Locais e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
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A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei 7/85 de 2 de abril
de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de ordenanza
fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo
texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO DAS
ESCOLAS DE PRIMEIRA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL”.
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
3 Estarán exentos de pagamento das taxas reguladas nesta ordenanza os nenos e nenas que pertenzan a familias
numerosas que conten con ingresos brutos anuais, per capita, no exercicio da solicitude inferiores a 5.000 €
Para a determinación dos ingresos brutos anuais, per capita, ós exclusivos efectos deste apartado 3, dividiranse os
ingresos brutos computables a efectos do IRPF de tódolos membros da familia entre o número daqueles. Nos casos
excepcionais –por razón de minusvalía- de familias numerosas con dous fillos, computaranse tres fillos en lugar de
dous a efectos do cálculo do rendemento bruto per capita.
Para disfrutar desta exención deberán achegarse á solicitude os seguintes documentos:
- Título de familia numerosa vixente a 1 de xaneiro do exercicio en que deba surtir efectos a exención.
- Declaración de IRPF dos integrantes da familia: No caso de que calquera ou todos os integrantes da familia non
formulasen declaración de IRPF, poñerase de manifesto esta circunstancia na solicitude e autorizarase á
Administración de Tributos do Concello para que recabe a información sobre os ingresos da AEAT.
4. Agás o disposto no apartado anterior así como en normas con rango de Lei ou Tratados Internacionais, non se
admitirán outros beneficios fiscais nas taxas obxecto desta Ordenanza fiscal.
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e comezará a
aplicarse o 1 de xaneiro do 2007 permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación
expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.
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Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

18(1450).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS
TAXAS POR APROVEITAMENTO ESPECIAL OU UTILIZACIÓN PRIVATIVA DO DOMINIO
PÚBLICO LOCAL.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da director de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas por aproveitamento especial ou
utilización privativa do dominio público local, que figura no presente expediente.
Incrementanse as tarifas vixentes un 3,9 % (variación do IPC entre abril de 2005 e abril de 2006).
Procédese a crear un epígrafe D.2. para aproveitamentos especiais con motivo de mudanzas a fin de adaptar
as cotas a natureza e motivos do aproveitamento así como o tempo mínimo estimado para este tipo de servicios, que
normalmente ocupan unha xornada laboral. Aplicase a nova tarifa por día ou fracción en lugar de hora ou fracción.
A tarifa proposta reduce a tributación actual aproximadamente nun 60% resultando a tarifa que se propón máis
axeitada a natureza do aproveitamento, tempo mínimo necesario así como as tarifas vixentes noutros concellos.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004 de 5
de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.1 segundo se desprende do
informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei 7/85 de 2 de
abril de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de
ordenanza fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137
do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POR APROVEITAMENTO ESPECIAL OU
UTILIZACIÓN PRIVATIVA DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL.”
ARTIGO 4.- COTAS
4. Tarifas.
Epígrafe A) Calicatas e zanxas e calquera remoción do pavimento e beirarrúas, previstos no apartado a) do artigo 1
desta ordenanza:
Por m2 ou fracción, e cada quince días ou fracción:
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Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
17,25 12,05 8,40

4ª
6,05

5ª
6,05

6ª
3,20 €

Epígrafe B) Valados, puntais, andamios e outras instalacións análogas.
Por m2 ou fracción, e día ou fracción.
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
0,65
0,65
0,50
0,50
0,45
0,40 €
Para os casos en que o valado protexa a instalación de grúa na vía pública, aplicarase á superficie ocupada pola
base daquela as tarifas anteriores recargadas nun 100%.
Epígrafe C) Colectores e sacos para recollida ou depósito de entullos, materiais de construcción ou residuos, silos
para elaboración de materiais e similares.
Por m2 ou fracción e día ou fracción:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
1,10
0,90
0,80
0,65
0,65
0,35 €
Epígrafe D) Operacións excepcionais de carga e descarga
D.1. Entullos, areas, materiais de construcción, camións bombeadores de formigón, e similares.
Por m2 ou fracción e hora ou fracción:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
1,10
0,90
0,80
0,65
0,65
0,35 €
D.2. Mudanzas
Por m2 ou fracción e día ou fracción:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
3,10
2,50
2,00
1,70
1,70

6ª
0,70 €

No caso de que a mudanza se efectúe entre dous emprazamentos dentro do termo municipal e, sempre que se realice
dentro dunha xornada laboral, realizarase unha única liquidación aplicando a tarifa fiscal do emprazamento de
maior categoría fiscal.
Epígrafe E) Mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa:
Por m2 ou fracción e trimestre ou fracción:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
39,80 21,50 18,30 16,15 16,15 6,45 €
Por m2 ou fracción e por ano:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
98,90 51,65 44,10 38,70

5ª
38,70

6ª
13,95 €

En caso de existiren toldos ou parasoles de protección que delimiten unha superficie superior á delimitada polas
mesas e cadeiras, tomarase aquela como base de cálculo.
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Epígrafe F) Postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo, industrias na rúa e ambulantes
sempre que se trate de supostos non incluídos na Ordenanza Reguladora de Venda na vía pública e espacios
abertos:
Por m2 ou fracción e día:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
4,25
3,20
3,20
2,15

5ª
2,15

6ª
0,75 €

A superficie computable será a que ocupe o posto, máis unha franxa de terreo de 1 m. de ancho paralela á liña
exterior do mostrador.
Epígrafe G) Entradas de vehículos a través de beirarrúas e terreos de dominio público local, por cada catro metros
lineais ou fracción e por cada entrada e ano:
a) Garaxes particulares de vivendas unifamiliares ou fincas e recintos particulares ó aire libre, con capacidade
máxima para catro vehículos:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
104,20 95,45 69,70 52,00 34,45 25,50 €
b) Garaxes de comunidade e privados para uso exclusivo de vivendas:
b.1. ata 10 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
218,15 196,55 130,70 104,20 87,50 43,20 €
b.2. de 11 a 25 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
305,00 275,25 182,90 146,65 121,95 64,50 €
b.3. de 26 a 50 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
437,30 384,35 253,40 209,35 174,90 87,50 €
b.4. de 51 a 75 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
655,60 577,00 380,25 314,60 262,40 130,70 €
b.5. de 76 a 100 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
874,60 787,05 498,25 410,75 332,10 166,00 €
b.6. de 101 a 150 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
1224,60 1101,70 697,40 575,40 464,55 231,80 €
b.7. de 151 a 200 prazas
Categorías rúas:
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1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
1714,15 1542,35 976,65 804,85 651,55 324,95 €
b.8. máis de 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
2624,15 2405,05 1486,95 1224,60 970,20 489,50 €
c) Garaxes abertos ó público
c.1. ata 25 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
305,60 262,40 157,15 130,70
c.2. de 26 a 50 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
437,30 380,25 218,15 174,90

5ª
6ª
104,20 52,00 €
5ª
6ª
130,70 87,50 €

c.3. de 51 a 100 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
612,25 524,80 305,60 218,15 174,90 130,70 €
c.4. de 101 a 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
1312,10 1180,80 682,15 612,25 480,55 393,10 €
c.5. de máis de 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
2624,15 2361,80 1399,55 1224,60 655,60 612,25 €
d) Garaxes de establecementos comerciais, industriais ou de servicios para uso exclusivo do seu persoal e clientes:
d.1. ata 25 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
262,40 218,15 121,95 87,50 69,70 43,20 €
d.2. de 26 a 50 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
437,30 349,85 218,15 174,90 139,50 87,50 €
d.3. de 51 a 100 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
655,60 524,80 384,35 262,40 209,35 130,70 €
d.4. de 101 a 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
1312,10 1049,50 857,00 524,80 419,55 262,40 €
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d.5. de máis de 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
2624,15 2361,80 1399,55 1049,50 612,25 524,80 €
e) Entradas a establecementos comerciais, industriais ou de servicios
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
218,15 191,70 130,70 104,20 87,50 43,20 €
Cando a entrada se utilice por dous ou máis usuarios, aplicarase a cada un deles a cota que corresponda segundo a
tarifa anterior, cunha reducción do 25%.
Epígrafe H) Reserva da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de
mercancías de calquera clase:
Por ml ou fracción e mes ou fracción:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
8,00
4,20
3,75
2,60
2,60
1,40 €
Epígrafe I) Outros aproveitamentos especiais ou utilizacións privativas de solo, voo e subsolo de dominio público
I.1. Surtidores de gasolina instalados en solo de dominio público.
Por unidade e ano ou fracción
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
2.121 2.052 1.595 1.594 1367
1.121 €
I.2. Aparatos de venda automática, fotografías, básculas e similares instalados en solo de dominio público.
Por unidade e ano ou fracción
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
118
114
89
88
77
63 €
I.3. Con caixas de distribución, de rexistro, bocas de carga de combustibles, arquetas, postes e similares instalados
en solo de dominio público.
Por m2 ou fracción e ano ou fracción
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
67
34
31
23
23
13 €
I.4. Aparatos de venda automática, fotografía e similares adosados a edificios que impliquen unha ocupación en voo
sobre dominio público.
Por unidade ano ou fracción.
1ª
2ª
3ª
4ª
65
62
45
44

5ª
38

6ª
32 €

I.5. Caixeiros automáticos adosados a edificios en que a súa utilización implique un aproveitamento especial de vía
pública.
Por unidade e ano.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
149
114
89
88
77
62 €
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I.6. Por ocupación de voo e subsolo con tendidos, entubados, galerías para conducción de enerxía eléctrica, auga,
gas, fibra óptica ou calquera outro servicio.:
Por ml ou fracción e ano ou fracción:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
67
34
31
23
23
13 €
I.7. Por casetas de transformación de enerxía eléctrica e similares.
Por unidade e ano:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
655
321
277
260
188
132 €
I.8. Por grúas nas que o brazo ou pluma ocupe no seu recorrido calquera porción de voo sobre a vía pública así
como farolas, escaleiras de emerxencia e outras instalación que voen sobre dominio público.
Por unidade e semestre:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
327
161
138

4ª
130

5ª
94

6ª
67 €

Epígrafe J) A calquera outro aproveitamento que fose autorizado polo Concello sen que apareza explicitamente
contemplado nestas tarifas deberá aplicarse a tarifa correspondente ó aproveitamento que máis se lle asemelle pola
súa natureza..
7.
a) Tratándose das ocupacións sinaladas nos epígrafes A) B) e H), 5,75 € por m2 ou fracción e quincena ou fracción
con un mínimo de 57,25 €.
b) Tratándose das ocupacións sinaladas nos epígrafes C), D) e F), 0,50 € por m2 ou fracción e día ou fracción, con
un mínimo de 3,80 €.
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a
aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2007, permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.
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19(1451).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS
TAXAS POR APROVEITAMENTO ESPECIAL DE TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL
CON INSTALACIÓN DE QUIOSCOS.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas por aproveitamento especial de
terreos de dominio público local con instalación de Quioscos, que figura no presente expediente.
Incrementanse as tarifas vixentes un 3,9 % (variación do IPC entre abril de 2005 e abril de 2006).
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004 de 5
de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.1 segundo se desprende do
informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei 7/85 de 2 de abril
de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de ordenanza
fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo
texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POR APROVEITAMENTO ESPECIAL DE
TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON INSTALACIÓN DE QUIOSCOS”.

ARTIGO 4.- COTAS
2. As tarifas relativas a quioscos na vía pública serán as seguintes:
Por m2 ou fracción e semestre:
Categoría das rúas
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
95,05 50,70 43,65 31,15 31,15 16,40 €
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a
aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2007, permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
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3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

20(1452).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS
TAXAS POR APROVEITAMENTO ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA CON ESTACIONAMENTO
DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN DETERMINADAS RÚAS MUNICIPAIS.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de “Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas por aproveitamento especial da vía
pública con Estacionamento de Vehículos de tracción mecánica en determinadas rúas municipais” que figura no
presente expediente.
Increméntanse as tarifas vixentes un 3,9 % (variación do IPC entre abril de 2005 e abril de 2006).
Como as máquinas expendedoras de tikets de aparcamento non admite moedas de céntimo e dous céntimos,
debe redondearse a múltiplo de 5. Así, para que o incremento coincida exactamente co 3,9% axústase en mais ou
menos o número de minutos de uso do aparcamento de cada tramo.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004 de 5
de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.1 segundo se desprende do
informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei 7/85 de 2 de abril
de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de ordenanza
fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo
texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POR APROVEITAMENTO ESPECIAL DA
VÍA PÚBLICA CON ESTACIONAMENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN DETERMINADAS
RÚAS MUNICIPAIS”.
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ARTIGO 4.- COTAS
As tarifas desta taxa serán as seguintes:
1. Tarifa xeral pre-pagada:
1.1 Ata 33 minutos.
1.2 De máis de 33 minutos ata 67 minutos. 0,55 €
1.3 De máis de 67 minutos ata 92 minutos. 0,90 €
1.4 De máis de 92 minutos ata 120 minutos.1,20 €

0,25 €

2. Tarifa de residentes:
A tarifa será de 0,30 € por cada dúas horas, sen límite no tempo de estacionamento.
Poderán facerse con tarxetas de estacionamento para cada trimestre natural por importe de 29,00 €/trimestre. Así
mesmo, poderán adquirir tarxetas de estacionamento anuais por importe de 85,00 €.
3. A tarifa postpagada, se a duración de aparcamento excédese da sinalada no ticket nun máximo de unha hora,
será de 2,10 €.
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a
aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2007, permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

21(1453).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS
DEREITOS E TAXAS POLA CONCESIÓN DE LICENZAS PARA CONSTRUCCIÓNS, OBRAS E
INSTALACIÓNS TRAMITADAS POLA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ASÍ COMO
POLA ADMINISTRACIÓN DO CONCELLO.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Xerencia Municipal de Urbanismo,
en coordinación coa Dirección de Ingresos Municipal, presenta a proposta da Modificación da Ordenanza fiscal
reguladora dos dereitos e taxas pola concesión de licenzas para construccións, obras e instalacións tramitadas pola
Xerencia Municipal de Urbanismo así como pola Administración do Concello que figura no presente expediente.
Increméntanse as tarifas vixentes un 3,9% (variación do I.P.C. entre abril de 2005 e abril de 2006).
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A presente modificación axústase ao disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do Real Decreto
Legislativo 2/2004 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e, en particular
ao artigo 24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme aos artigos 15 a 19 do Real Decreto Legislativo 2/2004 polo
que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2
de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Xerencia Municipal de Urbanismo, en coordinación coa Dirección de Ingresos
Municipal, formula ao Excmo. Concello-Pleno, previo acordo da Xunta de Goberno Local, a seguinte:
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS DEREITOS E TAXAS POLA CONCESIÓN DE
LICENZAS PARA CONSTRUCCIÓNS, OBRAS E INSTALACIÓNS TRAMITADAS POLA XERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO ASÍ COMO POLA ADMINISTRACIÓN DO CONCELLO”.
ARTIGO 7.As cotas a satisfacer resultarán de aplica-los tipos seguintes:
A) Licenzas de obra: 0,95 por cento sobre a base liquidable.
B) Outros servizos:
1.- Aliñacións e rasantes, por cada 10 m/l ou fracción.

5,45 €

2.- Inspección de obras que se practiquen a instancia do titular da licenza ou por imperativo legal
ou causa de expediente contradictorio, por unidade.
21,80 €
3.- Inspección de actividades e instalacións que se practiquen a instancia do titular da licenza ou
por imperativo legal, por unidade.
10,80 €
4.- Licenzas de parcelación urbanística, por cada parcela resultante.

42,10 €

5.- Transmisión de licenzas.

26.90 €

6.- Autorizacións previas en solo non urbanizable (incluíndo custo anuncio prensa).

53,75 €

7.- Licenzas de primeira ocupación.
7.1 USO RESIDENCIAL VIVENDAS UNIFAMILIARES E “ADOSADOS”
7.1.1. Vivendas de superficie construida inferior a 100 m2, por cada unha.

23,45 €

7.1.2. Vivendas de superficie construida entre 101 m2 e 250 m2, por cada unha.

94,00 €

7.1.3. Vivendas de superficie construída superior a 250 m2, por cada unha.

218,80 €

7.2 USO RESIDENCIAL VIVENDAS COLECTIVAS
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7.2.1. Vivendas (incluídos estudios e apartamentos), por cada unha.

12,05 €

7.2.2. Baixos lóbregos, por cada un.

16,00 €

7.2.3. Baixos divididos, por cada un.

8,05 €

7.2.4. Sotos, semisotos e plantas de uso accesorio tales como garaxes, trasteiros, bodegas, etc, por
cada planta ou semiplanta.
12,05 €
7.3 OUTROS USOS
7.3.1. Naves industriais, edificios comerciais, de oficinas, de servizos, etc, ata 500 m2 de superficie
construida, por cada 10 m2 ou fracción.
1,50 €
Por cada m2. de exceso.
8. Solicitude de declaración de ruína.

0,15 €
269,55 €

9. Por tramitación de proxecto de execución que desenvolva un proxecto básico que xa obtivera
licenza e, sempre e cando, o presuposto de execución coincida co presuposto básico.
200,75 €
Se o resultado de aplicación das tarifas previstas neste artigo fose inferior a 19,25 €, prevalecerá este importe como
cota mínima.
ARTIGO 8.2. No caso de licenzas de obras para rebaixe de bordo de beirarrúas en establecementos comerciais ou industriais,
o titular da licenza deberá depositar fianza por importe de 176 € que o Concello devolverá no momento en que o
bordo sexa reparado e a beirarrúa volva ao seu estado primitivo.
DISPOSICIÓNS FINAIS
SEGUNDA.- Esta modificación entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse a partir do día 1 de Xaneiro de 2007, ata que se acorde a súa modificación ou
derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a sua entrada en vigor.
b) Facúltase a Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.
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22(1454).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS
TAXAS POR LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Xerencia Municipal de
Urbanismo, en coordinación coa Dirección de Ingresos Municipal, presenta a proposta da Modificación da
Ordenanza fiscal reguladora das taxas por licenzas de actividades e instalacións que figura no presente expediente.
Increméntanse as tarifas vixentes un 3,9% (variación do I.P.C. entre abril de 2005 e abril de 2006).
A presente modificación axústase ao disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do Real Decreto
Legislativo 2/2004 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e, en particular
ao artigo 24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme aos artigos 15 a 19 do Real Decreto Legislativo 2/2004 polo
que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2
de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Xerencia de Urbanismo, en coordinación coa Dirección de Ingresos Municipal,
formula ao Excmo. Concello-Pleno, previo acordo da Xunta de Goberno Local, a seguinte:
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POR LICENZAS DE ACTIVIDADES E
INSTALACIÓNS”.
ARTIGO 5.- COTA TRIBUTARIA E TARIFAS
1.1.- Superficie do local:
ata 50 m2.
de 51 m2 a 100 m2
de 101 m2 a 200 m2
de 201 m2 a 500 m2
de 501 m2 a 1000 m2
de 1001 m2 a 2000 m2
de 2001 m2 a 5000 m2
de máis de
5000 m2
1.2.Potencia nominal:
Sen potencia ningunha
ata 10 CV
de 11 CV a 20 CV
de 21 CV a 25 CV
de 26 CV a 50 CV
de 51 CV a 100 CV

421,35 €
505,40 €
589,85 €
758,40 €
1.264,05 €
2.528,10 €
5.056,05 €
5.898,50 €

0€
120,45 €
160,40 €
200.90 €
240,95 €
280,95 €
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de máis de 100 CV; aplicarase á totalidade da potencia
computable á tarifa de
2,80 € por CV.
2.
Superficie do local:
ata 50 m2
de 51 m2 a 100 m2
de 101 m2 a 200 m2

210,60 €
252,80 €
294,80 €

de 201 m2 a 500 m2
de 501 m2 a 1.000 m2
de 1.001 m2 a 2.000 m2
de 2.001 m2 a 5.000 m2
de máis de
5.000 m2

336,95 €
673,95 €
1.264,05 €
2.106,40 €
2.949,60 €

3.
Potencia:
Ata 2000 KVA

320,95 €

Polo exceso de 2000 KVA a 5000 KVA, incrementarase a tarifa anterior, por cada 100
KVA en fracción de exceso
20,05 €
Polo exceso de 5000 KVA ata 10000 KVA, incrementarase a suma das tarifas anteriores,
por cada 100 KVA ou fracción de exceso
11,85 €
Polo exceso de 10.000 KVA, incrementarase a suma das tarifas anteriores, por cada
100 KVA ou fracción de exceso
8,00 €
DISPOSICIÓNS FINAIS
1ª. Para o non previsto nesta Ordenanza serán de aplicación as disposicións contidas na Ordenanza Fiscal Xeral,
Lei 58/2003 Xeral Tributaria e restante normativa de aplicación.
2ª. A presente Ordenanza surtirá efectos dende o 1 de xaneiro do 2007 e continuará en vigor en tanto non se acorde
a súa modificación ou derrogación.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a sua entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.
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23(1455).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS
TAXAS POLOS SERVICIOS QUE PRESTA O ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL
PARQUE DAS CIENCIAS “VIGO-ZOO” A TRAVÉS DO SEU PARQUE ZOOLÓXICO.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas polos servicios que presta o
Organismo Autónomo Municipal Parque das Ciencias “Vigo-Zoo” a través do seu Parque Zoolóxico, que figura no
presente expediente.
Incrementanse as tarifas vixentes un 3,9 % (variación do IPC entre abril de 2005 e abril de 2006).
Regulanse bonificacións para familias numerosas e entidades que colaboran cos fins do Organismo Autónomo
Parque das Ciencias Vigo-Zoo.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004 de 5
de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.2 segundo se desprende do
informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei 7/85 de 2 de abril
de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de ordenanza
fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo
texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLOS SERVICIOS QUE PRESTA O
ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS “VIGO-ZOO” A TRAVÉS DO SEU PARQUE
ZOOLÓXICO”.
ARTIGO 3.

EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS

2. Gozarán dunha bonificación do 25% nas cotas:
a) As visitas de grupos organizados. Consideranse de tal condición os que excedan de 20 persoas.
b) Familias numerosas de categoría xeral. Deberá acreditarse segundo o establecido na Lei 40/2003.
3. Gozarán dunha bonificación do 50% nas cotas as familias numerosas de categoría especial. Deberá acreditarse
segundo o establecio na Lei 40/2003.
4. Gozarán de exención parcial as persoas ou entidades que colaboren co Organismo Autónomo Parque das
Ciencias Vigo-Zoo. A presente exención aplicarase a un número de entradas no que o seu importe total sexa
equivalente ó 10% do valor económico da colaboración co Organismo.
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5. Agás ó disposto no apartado anterior así como en normas con rango de Lei ou Tratados internacionais, non se
admitirán outros beneficios fiscais nas taxas obxecto desta Ordenanza fiscal.
ARTIGO 4.

COTAS

As cotas tributarias relativas as taxas reguladas nesta Ordenanza determinaranse con arranxo ás seguintes tarifas:
Por cada visitante no que non concorran as circunstancias do artigo 3º) para a exención:
1. Tarifa xeral de entrada:
a) De 3 a 16 anos, ámbolos dous inclusive, xubilados e pensionistas sen dereito a exención:2,25 €
b) De 17 a 64 anos, ámbolos dous inclusive:
c) Abono anual (Persoal e intransferible):
- Bono familiar (familias de hasta 5 membros e cuios fillos non superen os 18 anos):
- Bono individual:

4,50 €
26,00 €
15,60 €

d) Visitas escolares organizadas non exentas, por cada visitante:

1,70 €

e) Grupos organizados de adultos:

3,45 €

2. Tarifa reducida:
- Por cada persoa:

1,45 €

Aplicarase aos seguintes colectivos e persoas:
a) Persoas con carné xove.
b) Discapacitados.
c) Tarxetas turísticas ou promocionais expedidas polo Concello de Vigo.
3. Tarifa xeral de utilización do Auditorio por día:
a) Menos de 4 horas
b) Por cada xornada

62,35 €
187,00 €

4. Cursos, actividades e outros servicios complementarios:
A que resulte do custo de cada unha delas previo acordo do Consello de Administración ó respecto.

DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª Esta Ordenanza entrará en vigor ó día 1 de xaneiro de 2007 ou, na data na que se publique no “Boletín Oficial
da Provincia” se fose posterior e continuará vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derogación
expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
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3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

24(1456).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS
POLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE, REDE DE
SUMIDOIROS, SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concelleiro Delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
presenta a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas pola prestación de Servicios de
Subministración de Auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais que figura no presente
expediente.
Increméntanse as tarifas vixentes, I, II e III do artigo 5 da Ordenanza e o Cadro de prezos unitarios de obra
do Anexo I, un 3,9% (variación do IPC entre abril 2005 e abril 2006).
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004 de 5
de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.2 segundo se desprende do
informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei 7/85 de 2 de
abril de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de modificación de
ordenanza fiscal, previo dictame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137
do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de conformidade
co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE, REDE DE SUMIDOIROS, SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE
AUGAS RESIDUAIS”.
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ARTIGO 5.

TARIFAS

TARIFA I.- COTA DE ABOAMENTO
- Cota de aboamento ó servicio
3,2011 €/usuario/mes.
TARIFA II.- PRESTACIÓN DO SERVICIO DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA
DOMÉSTICOS E NON DOMÉSTICOS
A) Uso doméstico:
De 0 a 30 m3
Exceso de 30 ata 50 m3
Idem de 50 ata 70 m3
Idem de 70 ata 100 m3
Idem de 100 ata 200 m3
Exceso de 200 m3

0,3251 €/m3
0,4282 €/m3
0,4350 €/m3
0,7424 €/m3
0,7550 €/m3
0,9875 €/m3

B)Uso non doméstico:
De 0 a 30 m3
Exceso de 30 ata 50 m3
Idem de 50 ata 70 m3
Idem de 70 ata 200 m3
Idem de 200 ata 500 m3
Exceso de 500 m3

0,6169 €/m3
0,9035 €/m3
0,9316 €/m3
1.1306 €/m3
1,1662 €/m3
1,2260 €/m3

POTABLE PARA USOS

TARIFA III.- PRESTACIÓN DO SERVICIO DE REDE DE SUMIDOIROS, SANEAMENTO E DEPURACIÓN DAS
AUGAS RESIDUAIS
A) Usos domésticos:
De 0 a 30 m3
Exceso de 30 ata 50 m3
Idem de 50 ata 70 m3
Idem de 70 ata 100 m3
Idem de 100 ata 200 m3
Exceso de 200 m3

0,3535 €/m3
0,4587 €/m3
0,4642 €/m3
0,7165 €/m3
0,7239 €/m3
0,8209 €/m3

B) Uso non doméstico:
De 0 a 30 m3
Exceso de 30 ata 50 m3
Idem de 50 ata 70 m3
Idem de 70 ata 200 m3
Idem de 200 ata 500 m3
Exceso de 500 m3

0,5514 €/m3
0,6958 €/m3
0,7070 €/m3
0,8702 €/m3
0,9773 €/m3
1,1258 €/m3

DISPOSICIÓN FINAL
A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e
comenzará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2007 permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou
derogación.
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ANEXO I
CADRO DE PREZOS DE EXECUCION MATERIAL PARA A REDACCIÓN DE ORZAMENTOS DE CONEXIÓNS E
PROLONGACIÓNS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO CON CARGO ÓS ABONADOS.
.- CONEXIÓNS ABASTECEMENTO
1.1.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 20 ou 25 mm. de
diámetro, totalmente instalada, incluíndo escavación e recheo así como levantamento e reposición de
pavimentación.
527,2107 €
1.2.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 30 mm. de diámetro,
sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación.
857,7787 €
1.3.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro,
sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación.
896,6728 €
1.4.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 75 mm. de diámetro,
sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación.
995,2401 €
1.5.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro
para boca de incendios/rego, excluído levantamento e reposición de pavimentación.
896,6728 €
1.6. Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 75 mm. de diámetro
para hidrante de incendios, excluído levantamento e reposición de pavimentación.
995,2401 €
1.7. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 20 mm. de diámetro para conexións de lonxitude
maior de 6 mts. Totalmente instalado incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición de
pavimentación.
16,7723 €
1.8. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro para conexións de lonxitude
maior de 6 mts. Totalmente instalado incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición de
pavimentación.
17,6370 €
1.9. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 30 mm. de diámetro para conexións de lonxitude
maior de 6 mts. Totalmente instalado incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición de
pavimentación.
18,8742 €
1.10. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro para conexións de
lonxitude maior de 6 mts. Totalmente instalado incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e reposición
de pavimentación.
20,7510 €

2.- CONEXIÓNS DE SANEAMENTO
2.1. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 20 cm. de
diámetro, incluída a reposición de pavimentación e pozo se fora necesario.
808,3896 €
2.2. Conexión de saneamento de lonxitude entre 6 e 9 mts. realizada con tubo de PVC de 20 cm. de diámetro,
incluída a reposición de pavimentación e pozo se fora necesario.
1.010,4941 €
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2.3. Conexión de saneamento de lonxitude entre 9 e 12 mts. realizada con tubo de PVC de 20 cm. de diámetro,
incluída a reposición de pavimentación e pozo se fora necesario.
1.414,7100 €
2.4. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 25 cm. de
diámetro, excluído levantamento e reposición de pavimentación e pozo.
633,9603 €
2.5. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 31,5 cm. de
diámetro, excluído levantamento e reposición de pavimentación e pozo.
794,6752 €
2.6. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 40 cm. de
diámetro, excluído levantamento e reposición de pavimentación e pozo.
980,7032 €
2.7. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 50 cm. de
diámetro, excluído levantamento e reposición de pavimentación e pozo.
1.222,2922 €
2.8. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 20 cm. de diámetro, totalmente instalado incluso
escavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 12 mts, excluíndo levantamento e reposición de
pavimentación.
62,3093 €
2.9. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 25 cm. De diámetro, totalmente instalada incluso
escavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo levantamento e reposición de
pavimentación.
75,8621 €
2.10. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 31,5 cm. De diámetro, totalmente instalado incluso
escavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo levantamento e reposición de
pavimentación.
101,1401 €
2.11. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 40 cm. de diámetro, totalmente instalada incluso
escavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo levantamento e reposición de
pavimentación.
130,3827 €
2.12. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 50 cm. de diámetro, totalmente instalado incluso
escavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo levantamento e reposición de
pavimentación.
168,3700 €
3.- ESCAVACIÓNS E RECHEOS.
3.l. M3. De escavación en gabia, con medios mecánicos en terreo de tránsito, incluso esteamento e esgotamento,
recheo da gabia con terras compactadas ó 95% do Próctor Normal, procedentes da escavación ou de préstamos e
en ambos casos con áridos seleccionados ((20 mm. ata 30 cm. Sobre a clave do tubo e o resto exenta de pedras
maiores de 8 cm., por tongadas de 15 cm. de grosor medidos sobre perfil, unha vez instalada a canalización e
transporte de productos sobrantes ó vertedoiro.
24,8773 €
3.2. M3. De escavación en gabia, con medios mecánicos en roca, incluso esteamento e esgotamento, recheo da
gabia con terras compactadas al 95% do Próctor Normal, procedentes da escavación ou de préstamos e en ambos
casos con áridos seleccionados (( 20 mm. ata 30 cm. Sobre a clave do tubo e o resto exenta de pedras maiores de 8
cm., por tongadas de 15 cm. de grosor medidos sobre perfil, unha vez instalada a canalización e transporte de
productos sobrantes ó vertedoiro.
58,1267 €
4. LEVANTAMENTO E REPOSICION DE PAVIMENTACIÓNS.
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4.1. M2. De levantamento e reposición de macadam con dous regos asfálticos de 7 Kg. De ligante ECR-2 con 0,300
m3. De áridos, completamente rematada.
16,3576 €
4.2. M2. De levantamento e reposición de pavimentación, composto de capa de aglomerado asfáltico en quente tipo
D-12 con capa de oito (8) cm. de grosor, estendida e compactada, incluso rego de adherencia e varrido de calzada,
asentado sobre base de formigón Fck de 150 Kp/cm2. De resistencia característica de vinte (20) cm. de grosro,
completamente rematado.
54,5066 €
4.3. M2. De levantamento e reposición de pavimentación, composto de capa de aglomerado asfáltico en quente tipo
D-12 con capa de oito (8) cm. de grosor, estendida e compactada, incluso rego de adherencia e varrido de calzada,
asentado sobre base de formigón Fck de 150 Kp/cm2. De resistencia característica de trinta (30) cm. de grosor,
completamente rematado.
68,4882 €
4.4. M2. De levantamento e reposición de pavimentación de formigón de 150 Kp/cm2. De resistencia característica
de 20 cm. de grosor, completamente rematado.
32,0755 €
4.5. M2. De levantamento e reposición de baldosa de terrazo en cores, na beirarrúa, asentada sobre base de
formigón de fck 150 Kp/cm2. De resistencia característica de 10 cm. de grosor, completamente rematado. 51,5753 €
4.6. M2. De levantamento e reposición de baldosas de cemento, modelo oficial, asentada sobre base de formigón de
fck 150 Kp/cm2. De resistencia característica de 10 cm. de grosor, completamente rematado.
38,1841 €
4.7. M2. De levantamento e reposición de taco de pedra de gran sobre area aproveitando o taco, levantado e
repoñendo o necesario, completamente rematado.
17,7565 €
4.8. M2. De levantamento e reposición de taco de pedra de gran sobre base de formigón de fck 150 Kp/cm2. De
resistencia característica de 20 cm. de grosor aproveitando o taco, levantado e repoñendo o necesario,
completamente rematado.
50,2889 €
4.9. M2. De levantamento e reposición de baldosa de perpiaño asentada sobre base de formigón de fck 150 Kp/cm2.
De resistencia característica y 20 cm. de grosor, completamente rematado.
127,9787 €
4.10. M2. De levantamento e reposición de chapacuña con dous regos asfálticos de 7Kg. De ligante ECR-2, con
0,300 m3. De áridos, completamente rematado.
16,3717 €
5.- INSTALACIÓN DE TUBO DE ABASTECEMENTO.
5.1. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 60 mm., instalada sobre cama de area da
propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
14,7690 €
5.2. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 80 mm., instalada sobre cama de area da
propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
19,2397 €
5.3. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 100 mm., instalada sobre cama de area da
propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
22,6139 €
5.4. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 125 mm., instalada sobre cama de area da
propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
29,4465 €
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5.5. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 150 mm., instalada sobre cama de area da
propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
32,0193 €
5.6. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 175 mm., instalada sobre cama de area da
propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
35,7800 €
5.7. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 200 mm., instalada sobre cama de area da
propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
47,6317 €
5.8. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 250 mm., instalada sobre cama de area da
propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
61,3814 €
5.9. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 300 mm., instalada sobre cama de area da
propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
76,1222 €
5.10. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 350 mm., instalada sobre cama de area da
propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
94,2582 €
5.11. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 400 mm., instalada sobre cama de area da
propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
117,2095 €
5.12. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 450 mm., instalada sobre cama de area da
propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
136,4632 €
5.13. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 500 mm., instalada sobre cama de area da
propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
155,2811 €
5.14. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 1 ¼”, incluso p.p. de pezas, excepto conexións,
medida a cinta corrida e probada.
8,4283 €
5.15. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 1 ½”, incluso p.p. de pezas, excepto conexións,
medida a cinta corrida e probada.
9,3422 €
5.16. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 2”, incluso p.p. de pezas, excepto conexións,
medida a cinta corrida e probada.
11,9501 €
6.- VÁLVULAS PARA REDE DE ABASTECEMENTO.
6.1. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 60 mm
.

213,2673 €

6.2. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 80 mm.
238,5593 €
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6.3. Ud. Sumbinistración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 100 mm.
264,6035 €
6.4. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 125 mm.
379,3597 €
6.5. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 150 mm.
402,3741 €
6.6. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 175 mm.
634,8811 €
6.7. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 200 mm.
666,1201 €
6.8. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 250 mm.

1.099,3888 €

6.9. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 300 mm. 1.328,3670 €
6.10. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 350 mm. 1.774.9284 €
6.11. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 400 mm. 2.260,2856 €
6.12. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 450 mm. 4.784,0640 €
6.13. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 500 mm. 5.140,5287 €

7. INSTALACIÓN DE TUBO DE SANEAMENTO.
7.1. Ml. De subministración e colocación de tubo de formigón vibroprensado con enchufe de campá para xunta de
goma, de diámetro 30 cm., incluso parte proporcional da xunta de goma, apoiado sobre cama de area de 10 cm. de
grosor, completamente instalado.
26,4027 €
7.2. Ml. De subministración e colocación de tubo de formigón vibroprensado con enchufe de campá para xunta de
goma, de diámetro 40 cm., incluso parte proporcional da xunta de goma, apoiado sobre cama de area de 10 cm. de
grosor, completamente instalado.
36,5041 €
7.3. Ml. De subministración e colocación de tubo de formigón vibroprensado con enchufe de campá para xunta de
goma, de diámetro 50 cm., incluso parte proporcional da xunta de goma, apoiado sobre cama de area de 10 cm. de
grosor, completamente instalado.
44,5036 €
7.4. Ml. De subministración e colocación de tubo de formigón vibroprensado con enchufe de campá para xunta de
goma, de diámetro 60 cm., incluso parte proporcional da xunta de goma, apoiado sobre cama de area de 10 cm. de
grosor, completamente instalado.
51,7229 €
7.5. Ml. De subministración e colocación de tubo de formigón vibroprensado con enchufe de campá para xunta de
goma, de diámetro 80 cm., incluso parte proporcional da xunta de goma, apoiado sobre cama de area de 10 cm. de
grosor, completamente instalado.
74,8920 €
7.6. Ml. De subministración e colocación de tubo de formigón vibroprensado con enchufe de campá para xunta de
goma, de diámetro 100 cm., incluso parte proporcional da xunta de goma, apoiado sobre cama de area de 10 cm. de
grosor, completamente instalado.
90,7997 €
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8.- REXISTROS
8.1. Unidade de pozo de rexistro de 1,50 x 1,50 ata 2,50 m. De profundidade, formado por soleira de formigón en
masa de 125 Kg/cm2. De resistencia característica, de 20 cm. de grosor, paramentos de formigón en masa de 150
Kg/cm2. De resistencia característica, tapa e arillo de fundición dúctil reforzado, non ventilada da calzada,
escavación, recheo e transporte de terras sobrantes ó vertedoiro, construído segundo NTE/IFA, medida a unidade
rematada, con calzos de formigón nas pezas correspondentes a dito rexistro.
876,1116 €
8.2. Unidade de pozo de rexistro de 1,50 x 2,00 ata 2,50 m. De profundidade, formado por soleira de formigón en
masa de 125 Kg/cm2. De resistencia característica, de 20 cm. de grosor, paramentos de formigón en masa de 150
Kg/cm2. De resistencia característica, tapa e arillo de fundición dúctil reforzado, non ventilada da calzada,
escavación, recheo e transporte de terras sobrantes ó vertedoiro, construído segundo NTE/IFA, medida a unidade
rematada, con calzos de formigón nas pezas correspondentes a dito rexistro.
909,8039 €
8.3. Ud. De pozo de rexistro, sen areeiro, de 1,00 m. De diámetro, formado por soleira de formigón de 200 Kp/cm2.
De R.C., y de 20 cm. de grosor, arillos de formigón, tapas e cerca de fundición dúctil de calzada, incluso escavación
en todo terreo, recheo e transporte de terras sobrantes ó vertedoiro, construído segundo NTE/ISA-14, NTE/ISS-55, e
Ordenanza, medida a unidade rematada.
510,6141 €
8.4. Ud. De adaptación ó pozo existente, incluindo cono, marco e tapa de fundición dúctil con dispositivo de
acerroxado.
251,0928 €
9.- TRABALLOS ESPECIAIS.
9.1. Ud. De colocación de contador de ata 40 mm. de diámetro, sen incluir o aparello, en reposicións de
subministración interrompido por fraude.
64,8258 €
9.2. Ud. De reposición de conexión de abastecemento anulada por detección de fraude.
129,6447 €
10.- PREZOS DE MAN DE OBRA E MAQUINARIA PARA TRABALLOS REALIZADOS POLA ADMINISTRACION.
10.1. MAQUINARIA
10.1.1. Hora de compresor

10,8465 €

10.1.2. Hora de camión MAN

34,4937 €

10.1.3. Hora de camión PEGASO

27,5907 €

10.1.4. Hora de camión EBRO

22,6630 €

10.1.5 .Hora de retroescavadora TY-45.

37,4460 €

10.1.6.Hora de retroescavadora TY-45 con martillo

93,6186 €

10.1.7.Hora de retroescavadora LY-80.

48,2925 €

10.1.8. Hora de carterpillar 955/950.

48,2925 €

S.extr.urx. 17.10.06

10.1.9. Hora de tractor grúa.

27,5907 €

10.1.10. Hora rodete compactador.

38,4371 €

10.1.11. Hora de bituminadora.

33,5024 €

10.1.12. Hora de compactadora tipo ra, bandexa

7,1420 €

10.1.13. Hora cortadora de pavimentos

21,4329 €

10.1.14. Hora de vehículo lixeiro transporte.

14,2910 €

10.2 MAN DE OBRA
10.2.1. Hora de xornal de PEÓN

9,2437 €

10.2.2. Hora de xornal OFICIAL

9,7428 €

2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

25(1457).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS
PÚBLICOS POLA PRESTACIÓN DE ENSINANZAS ESPECIAIS E OUTRAS ACTIVIDADES EN
ESTABLECEMENTOS MUNICIPAIS.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concellerio delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
presenta a proposta de Modificación da Ordenanza reguladora do Prezo Público pola prestación de Ensinanzas
especiais e outras actividades en establecementos municipais, que figura no presente expediente.
Incrementanse as tarifas vixentes un 3,9% (variación do IPC entre abril de 2005 e abril de 2006.
Establécese unha exención nos prezos públicos da escola de música e escola de teatro para familias numerosas con
ingresos brutos anuais, per cápita, inferiores a 5.000 €.
A presente modificación axústase ó disposto, nos artigos 41 a 47 do RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei
Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó establecido no artigo 44, considerando que a Corporación
estima que existen razóns sociais e culturais que aconsellan a fixación das tarifas destes prezos públicos por
debaixo do custe estimado no informe económico que se acompaña.
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O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 49, 70.2 e concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de
Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos formula ó Excmo. Concello-Pleno, previo acordo do
Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases
de Rexime Local e previo acordo da Xunta de Goberno Local de aprobación do proxecto, de conformidade co artigo
127 do mesmo texto legal así como dictame da Comisión de Xestión Municipal, a seguinte:
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DE ENSINANZAS
ESPECIAIS E OUTRAS ACTIVIDADES EN ESTABLECEMENTOS MUNICIPAIS”.
ARTIGO 3.- CONTÍA
As tarifas deste prezo público serán as seguintes:
a) Cursos e cursiños. Por cada sesenta horas lectivas ou fracción, cota mínima 2,65 €, que poderán ser
incrementadas no acto administrativo regulador da convocatoria ata o máximo resultante de dividi-lo custo total do
curso entre o número máximo de inscricións admisibles.
b) Ensinanzas e outras actividades complementarias da educación, previo acordo plenario aprobatorio de
actividades ou programas de actividades correspondentes: Aplicarase a tarifa que resulte de cubri-lo custo da
actividade ou programa, que se xustificará diante da Intervención de Fondos.
c) Escola Municipal de Música:
Música e movemento:
- Matrícula
- 10 mensualidades de

38,15 €
15,15 €

Práctica instrumental. Nivel I:
- Matrícula
- 10 mensualidades de

53,35 €
21,00 €

Práctica instrumental. Nivel II:
- Matrícula
- 10 mensualidades de

58,15 €
23,20 €

Práctica instrumental. Nivel III:
- Matrícula
- 10 mensualidades de

62,90 €
25,10 €

Difusión musical (curso 20 horas)
- Matrícula

28,20 €

Monográfico (curso 20 horas)
- Matrícula

42,40 €

Especialización musical (curso 30 horas)
- Matrícula
d) Escola Municipal de Teatro.
Cursos de teatro para menores, (niveis de iniciación e perfeccionamento)
- Matrícula

141,05 €

22,85 €
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- 9 mensualidades de

19,85 €

Cursos monográficos
20 horas ou fracción.
40 horas
60 horas
80 horas ou mais

41,55 €
83,10 €
124,70 €
166,25 €

Cursos de teatro para persoas adultas (niveis de iniciación e perfeccionamento)
- Matrícula
81,05 €
- 9 mensualidades de
72,75 €
e) No caso de que os/as seleccionados/as para a Escola Municipal de Teatro e a Escola Municipal de Música,
pertencesen a unidades familiares con ingresos per capita mensuais inferiores a 245,90 €, quedarán eximidos/as de
pagamento destes prezos públicos.
f) No caso de que os/as seleccionados/as para a Escola Muncipal de Teatro e a Escola Municipal de Música
pertencesen a familias numerosas que conten con ingresos brutos anuais, per capita, no exercicio da solicitude
inferiores a 5.000 €, quedarán eximidos do pagamento destes prezos públicos.
Para a determinación dos ingresos brutos anuais, per capita, ós exclusivos efectos desta exención, dividiranse os
ingresos brutos computables a efectos do IRPF de tódolos membros da familia entre o número daqueles. Nos casos
excepcionais –por razón de minusvalía- de familias numerosas con dous fillos, computaranse tres fillos en lugar de
dous a efectos do cálculo do rendemento bruto per capita.
Para disfrutar desta exención deberán achegarse á solicitude os seguintes documentos:
- Título de familia numerosa vixente a 1 de xaneiro do exercicio en que deba surtir efectos a exención.
- Declaración de IRPF dos integrantes da familia: No caso de que calquera ou todos os integrantes da familia non
formulasen declaración de IRPF, poñerase de manifesto esta circunstancia na solicitude e autorizarase á
Administración de Tributos do Concello para que recabe a información sobre os ingresos da AEAT.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a
aplicarse o 1 de xaneiro de 2007, permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación
expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.
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26(1458).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS
PÚBLICOS POR UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS,
PERTECENTES O “INSTITUTO MUNICIPAL DOS DEPORTES.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da director de Ingresos,
do 7.07.06, que di o seguinte:
Segundo instruccións do Sr. Concellerio delegado de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
presenta a proposta de Modificación da Ordenanza reguladora do Prezo Público pola prestación de Ensinanzas
especiais e outras actividades en establecementos municipais, que figura no presente expediente.
Incrementanse as tarifas vixentes un 3,9% (variación do IPC entre abril de 2005 e abril de 2006).
Establécese unha exención para os alumnos de escolas deportivas pertecentes a familias numerosas que conten con
ingresos brutos anuais, per cápita, inferiores a 5.000 €.
A presente modificación axústase ó disposto, nos artigos 41 a 47 do RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei
Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó establecido no artigo 44, considerando que a Corporación
estima que existen razóns sociais e culturais que aconsellan a fixación das tarifas destes prezos públicos por
debaixo do custe estimado no informe económico que se acompaña.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 49, 70.2 e concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de
Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos formula ó Excmo. Concello-Pleno, previo acordo do
Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases
de Rexime Local e previo acordo da Xunta de Goberno Local de aprobación do proxecto, de conformidade co artigo
127 do mesmo texto legal así como dictame da Comisión de Xestión Municipal, a seguinte:
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS POR UTILIZACIÓN DAS
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS, PERTECENTES O “INSTITUTO MUNICIPAL DOS DEPORTES”.
CAPITULO V.- EXENCIONS
ARTIGO 6.
b) Os alumnos das Escolas deportivas, pertencentes a unidades familiares que non superen os seis mil douscentos
vinte euros con corenta e cinco céntimos como renta anual (6.463 €).
e) Os alumnos de Escolas Deportivas pertencentes a familias numerosas que conten con ingresos brutos anuais, per
capita, no exercicio da solicitude inferiores a 5.000 €
Para a determinación dos ingresos brutos anuais, per capita, ós exclusivos efectos desta exención, dividiranse os
ingresos brutos computables a efectos do IRPF de tódolos membros da familia entre o número daqueles. Nos casos
excepcionais –por razón de minusvalía- de familias numerosas con dous fillos, computaranse tres fillos en lugar de
dous a efectos do cálculo do rendemento bruto per capita.
Para disfrutar desta exención deberán achegarse á solicitude os seguintes documentos:
- Título de familia numerosa vixente.
- Declaración de IRPF dos integrantes da familia: No caso de que calquera ou todos os integrantes da familia non
formulasen declaración de IRPF, poñerase de manifesto esta circunstancia na solicitude e autorizarase á
Administración do Concello para que recabe a información sobre os ingresos da AEAT.
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ARTIGO 18.- PREZOS PUBLICOS.
A) ESPECTÁCULOS
En tódalas instalacións.
- 1 día
3.680,00 euros + ive
- ½ día 2.060,00 euros + ive
- Aluguer escenario
18,40 euros m2 + ive
B) ACTIVIDADES CULTURAIS.
- 1 día
515,00 euros + ive
- ½ día 295,00 euros + ive
C) ESPECIAL
Para montar e desmontar.
Hora
33,00 euros + ive
ARTIGO 19.1. ACTIVIDADES DEPORTIVAS-COMPETICIONS, ADESTRAMENTOS.
a) ABONO TEMPADA CLUBS E ENTIDADES DEPORTIVAS, para todalas entidades deportivas que soliciten a
reserva por tempada do uso dunha instalación deportiva.
a.1.-EQUIPOS FEDERADOS:
Categoría especial
1ª Categoría (un só equipo)
1ª Categoría (máis de un equipo)
2ª Categoría
a.2.- EQUIPOS NON FEDERADOS

184,00 €
73,60 €
110,40 €
55,20 €
55,20 €

1.2. COMPETICIONS-EXHIBICIONS: (sin tempo límite)
Instalacións
Sen taquilla
Con taquilla
€/hora
€/hora
Pavillón Central
44,15
73,60
Outras Instalacións
25,75
44,15
1.3. PARTIDOS (Baloncesto, balonman, Voleibol, Fútbol, etc.)
a) PAVILLÓN CENTRAL
Sen taquilla
Con taquilla
€/hora
€/hora
Categoría especial
58,85
139,85
b) OUTRAS INSTALACIÓNS
Categoría especial
1ª Categoría
2ª Categoría

€/hora
55,20
25,75
12,45

1.4. ADESTRAMENTOS:
a) PAVILLÓN CENTRAL
Categoría especial e 1ª categoría

€/hora
11,00
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b) OUTRAS INSTALACIÓNS e campos de fútbol.
Pista entera
Pista compartida
€/hora
€/hora
Categoría especial
e 1ª cat.
6,95
5,15
2ª Categoría
4,75
3,70
c) SALAS DEPORTIVAS MULTIUSOS
1ª Categoría (un equipo)
2ª Categoría (un equipo)

€/hora
4,05
2,20

ARTIGO 20.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE RECREO, TEMPO LIBRE E OCIO.
1. ACCESO AS INSTALACIÓNS
1.1 Adulto 2,75 €
1.2 Menores

1,85 €

2. ABONO DE 20 ENTRADAS (INSTALACIÓNS USO LIBRE).
2.1. Adulto
25,00 €
2.2. Menores
16,95 €
3. TENIS E FRONTÓN E PADEL
3.1.- Instalacións Cubertas
1 hora
a) 2 Xogadores
4,05 €
b) 4 Xogadores
4,75 €

Bono 10 usos
36,30 €
42,60 €

3.2.- Instalacións descubertas
1 hora
a) 2 Xogadores
2,75 €
b) 4 Xogadores
4,05 €

Bono 10 usos
24,70 €
36,30 €

3.3. Suplemento de Luz para Tenis, frontón e padel:
Instalacións cubertas
Instalacións descubertas
4.-XIMNASIOS.
4.1. Mensualidade por actividade/clases
dous sesións a semana
4.2. Mensualidade por actividade/clases
tres sesións a semana

€/hora
1,80
1,15

14,05 €
17,70 €

4.3.- Cuotas de abonados os Ximnasios.(uso libre).
4.3.1 Adultos (individual anual)
132,50 €
4.3.2 Menores (individual anual)
81,00 €
4.3.3 Familiar (anual)
191,45 €
Os abonados empadroados en Vigo, terán unha bonificación e o seu prezo é de:
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4.3.4 Adultos (individual anual)
4.3.5 Menores (individual anual)
4.3.6 Familiar (anual)

110,45 €
58,85 €
162,35 €

5.- SQUASH:
1 reserva
Reserva uso pista (45 minutos)

Abono 10 usos/
reservas
33,40 €

3,70 €.

ARTIGO 21.- PROGRAMAS DE ENSINANZA E PROMOCION DEPORTIVA
1. PROGRAMAS CON PROFESOR (CURSOS NATACIÓN)
1.1. Adultos/mes
28,75 €
1.2. Menores/mes
18,40 €
2. PROGRAMAS DE CAMPAÑAS DE "NATACIÓN"
€/alumno/mes
2.1. Grupo colexios
6,45 €
2.2. Outros programas
11,85 €
3. ESCOLAS DEPORTIVAS:
3.1. Escolas Deportivas
Por alumno-a/curso
ARTIGO 22.- OUTROS USOS:
1. COLEXIOS:
1.1 Instalacións deportivas
2. ACADEMIAS PRIVADAS
2.1 Instalacións deportivas
3. RENOVACIÓN DO CARNE
Renovación de carnet
4. SALA DE REUNIÓNS:
Sala de reunións:

36,85 €

7,45 €/hora
14,70 €/hora
0,80 €
2,20 €/hora

DISPOSICIONS FINAIS
Esta modificación entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e comezará
a aplicarse a partir do día 1 de Xaneiro de 2007, ata que se acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación definitiva coas
seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
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b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

27(1459).PRODUCTIVIDADE POR CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS SEN SER
OFICIAIS, 2º TRIMESTRE ANO 2006, PERSOAL DE MONTES, PARQUES E XARDÍNS.
EXPTE. 3527/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 6.10.06, conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade aboaráselle o persoal que
figuran na relación que se achega do servizo de Montes, Parques e Xardíns por conducir un vehículo
lixeiro municipal, non sendo oficial conductor, que comenza por don Alfonso Alonso Rodríguez e remata
por don Adolfo Troncoso Campos, as cantidades que figura para cada un deles e que ascende a un total de
1.297’44 € (MIL DOUSCENTOS NOVENTA E SETE EUROS CON COARENTA E CATRO
CÉNTIMOS), correspondentes ó 2º trimestre de 2006 e con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00

28(1460).PRODUCTIVIDADE POR CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS SEN SER
OFICIAIS, 3º TRIMESTRE ANO 2006, PERSOAL DE MONTES, PARQUES E XARDÍNS.
EXPTE. 3601/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 9.10.06, conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade aboaráselle o persoal que
figuran na relación que se achega do servizo de Montes, Parques e Xardíns por conducir un vehículo
lixeiro municipal, non sendo oficial conductor, que comenza por don Alfonso Alonso Rodríguez e remata
por don Adolfo Troncoso Campos, as cantidades que figura para cada un deles e que ascende a un total de
995’34 € (NOVECENTOS NOVENTA E CINCO EUROS CON TRINTA E CATRO CÉNTIMOS),
correspondentes ó 3º trimestre de 2006 e con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00

29(1461).GRATIFICACIÓN POR SERVIZOS ESPECIAIS POR EXCESO DE
XORNADA ANUAL DO PERSOAL DE CEMITERIOS DO MES DE XULLO-2006. EXPTE.
16614/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 10.10.06, conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que polo concepto de gratificación por servicios especiais e extraordinarios en
compensación ás horas en exceso realizadas durante o presente ano do persoal administrativo do Servicio
Cemiterios, aboaranse ós traballadores que figuran na relación que se achega e que comeza por Don José
Luis Hermida Rodríguez e remata por Don G. Manuel Rosende Rios, as cantidades que figuran para cada
un deles correspondentes ó mes de XULLO-2006, e que ascenden a un total de 610’20 € (SEISCENTOS
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DEZ EUROS CON VINTE CÉNTIMOS), con cargo á partida presupostaria 121.10.151.00.00Gratificacións

30(1462).DOMINGOS, FESTIVOS E NOCTURNIDADE DO PERSOAL
MUNICIPAL CORRESPONDENTES Ó MES DE XULLO-2006- EXPTE. 16617/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 10.10.06, conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Asignar en concepto de gratificación por servicios extraordinarios de domingos, festivos e a
xornada nocturna ó persoal que figura nas relacións achegadas no expediente e que comenzan por don
Jesús Alfonso Sanmartín do servicio de Cemiterios e rematan por don Amantino Fernández Fernández do
Museo, os importes que en cada caso se indican e que ascenden a un total de 115.899’93 € (CENTO
QUINCE MIL OITOCENTOS NOVENTA E NOVE EUROS CON NOVENTA E TRES CÉNTIMOS),
con cargo a partida presupostaria 121.0.151.00.00-GRATIFICACIÓNS, correspondentes o mes de
XULLO de 2006
SERVICIO
CEMITERIOS
POLICÍA LOCAL
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
ALCALDÍA
LIMPEZA
CONSERXERÍA
PARQUE MÓBIL
DESINFECCION (inclue horas de xuño)
ELECTROMECANICOS (inclue horas de xuño)
IMD (inclue horas de maio e xuño)
RELACIÓNS PÚBLICOS
MUSEO
TOTAL

IMPORTE
2.760’60
56.102’19
46.886’06
284’32
1.140’89
42’60
2.621’70
4.822’81
828’99
213’55
15’08
181’14
115.899’93

31(1463).GRATIFICACIÓNS SERVIZOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS
PERSOAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE ÓS MESES DE MARZO E XULLO 2006. EXPTE.
16628/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 25.08.06, conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Asignar unha gratificación por servicios especiais e extraordinarios correspondentes os meses de
MARZO e XULLO-2006 (inclue horas de febreiro), con cargo á partida presupostaria 121.0.151.00.00GRATIFICACIÓNS, que se aboará na nómina do vindeiro mes, ó persoal dos servicios que a
continuación se indican:
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-

Servicio de Extinción de Incendios, relacións que se achegan no expediente e que comezan unha
por don Francisco J. Abreu Torres e rematan por don José B. Villaverde Veleiro, por un total de
823 horas.

-

Policía Local, relación que se achegan no expediente e que comeza unha por don Manuel Alonso
Iglesias e remata por don Juan Guillermo Vivero Mijares, por un total de 1.011’00 horas .

-

Parque Móbil, relacións que se achegan no expediente e que comezan por don Miguel Angel
Alonso Alonso e rematan por don J. Manuel Sixto Pérez, por un total de 1.229’15 horas.

-

Inspección de Vías e Obras, relación que se achega no expediente e que comeza por don Benito
Barciela Simón e remata por don Ramón Vázquez Rial, por un total de 196’00 horas.

-

Oficina Supervisora de Proxectos e Inspección de Obras, relacións que se achegan no expediente e
que comezan por don José Eugenio Matilde Viñas e rematan por don Angel Ferro Mancho, por un
total de 160’00 horas.

-

Desinfección, relacións que se achegan no expediente e que comezan por don Avelino Pardellas
Avión e rematan por don José Manuel Sousa Atrio, por un total de 752’00 horas.

-

Alcaldía, relación que se achega e que comenza por don Basilio Costas Fernández e remata por
don Cesareo Rocha Paramés, por un total de 157’00 horas.

-

Conserxería, relación que se achega no expediente e que comenza por don Francisco Martínez
Muñoz e remata por dona Mª Teresa Vaqueiro Herbello, por un total de 89’00 horas.

-

Vias e Obras, relación que se achega no expediente e que comeza por don José Luis Amoedo
Cabaleiro e remata por don José Manuel Martínez González, por un total de 181’00 horas.

-

O montante do presente expediente ascende a un total de 34.660,23 € ( TRINTA E CATRO MIL
SEISCENTOS SESENTA EUROS CON VINTETRÉS CÉNTIMOS).

32(1464).GRATIFICACIÓN POR SERVIZOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS
DO PERSOAL DE CEMITERIOS POR XORNADA PARTIDA CORRESPONDENTES ÓS
MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2006. EXPTE. 16697/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 9.10.06, conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que polo concepto de gratificación por servicios especiais e extraordinarios en
compensación ás horas en exceso realizadas durante o presente ano do persoal administrativo do Servicio
Cemiterios, aboaranse ós traballadores que figuran na relación que se achega no expediente e que comeza
por Don José Luis Hermida Rodríguez e remata por Don G. Manuel Rosende Rios, as cantidades que
figuran para cada un deles correspondentes ós meses de AGOSTO E SETEMBRO-2006, e que ascenden a
un total de 1.220’40 € (MIL DOUSCENTOS VINTE EUROS CON COARENTA CÉNTIMOS), con
cargo á partida presupostaria 121.10.151.00.00-Gratificacións
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33(1465).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DO PERSOAL DE
DESINFECCIÓN CORRESPONDENTE ÓS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2006. EXPTE.
16698/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 6.10.06, conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade aboarase o persoal
adscrito o Servicio de Desinfección que figura na relación que se achega no expediente e que comeza por
Don José Ramón Seijas Alvarez e rematan por Don Rogelio Rocha Alvarez, as cantidades que figuran para
cada un deles, correspondentes ós meses de AGOSTO E SETEMBRO-2006 e que ascenden a un total
1.402’68 € (MIL CATROCENTOS DOUS EUROS CON SESENTA E OITO CÉNTIMOS), con cargo a
partida presupostaria 121.0.150.00.00.”

34(1466).GRATIFICACIÓN POR SERVIZOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS
DO PERSOAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, AGOSTO E
SETEMBRO DE 2006. EXPTE. 16712/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 6.10.06, conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Asignar unha gratificación por servicios especiais e extraordinarios correspondentes os meses de
ABRIL, MAIO, AGOSTO E SETEMBRO-2006 (inclúe horas de marzo-2006 e setembro, outubro,
novembro e decembro-2005), con cargo á partida presupostaria 121.0.151.00.00-GRATIFICACIÓNS, que
se aboará na nómina do vindeiro mes, ó persoal dos servicios que a continuación se indican:
-

Servicio de Extinción de Incendios, relacións que se achegan no expediente e que comezan unha
por don Carlos Abalde Fernández e remata por don Domingo Vázquez González, por un total de
3.337 horas.

-

Policia Local, relacións que se achega no expediente e que comeza unha por don Iván Abalde
Casanova e rematan por don Antonio Vivero Mijares, por un total de 1.844’15 horas .

-

Parque Móbil, relacións que se achegan no expediente e que comezan por don Miguel Angel
Alonso Alonso e rematan por don J. Manuel Sixto Pérez, por un total de 1.999’30 horas.

-

Inspección de Vías e Obras, relación que se achega no expediente e que comeza por don Benito
Barciela Simón e remata por don Ricardo Lobato Cameselle, por un total de 301 horas.

-

Oficina Supervisora de Proxectos e Inspección de Obras, relacións que se achegan no expediente e
que comezan por don José Eugenio Matilde Viñas e rematan por don Angel Ferro Mancho, por un
total de 120’00 horas.

-

Desinfección, relacións que se achegan no expediente e que comezan por don Ricardo González
Arzua e rematan por don José Ramón Seijas Alvarez, por un total de 749 horas.

-

Alcaldía, relación que se achega no expediente e que comeza por don Basilio Costas Fernández e
remata por don Cesareo Rocha Paramés, por un total de 346’30 horas.
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-

Conserxería, relacións que se achegan no expediente e que comezan por don Francisco Martínez
Muñoz e rematan por dona Mª Teresa Vaqueiro Herbello, por un total de 153’30 horas.

-

Vias e Obras, relacións que se achegan no expediente e que comezan por don José Luis Amoedo
Cabaleiro e rematan por don José Manuel Martínez González, por un total de 854 horas.

-

Parque Central, relacións que se achegan no expediente e que comezan por don Miguel Angel
Fernández e rematan por don J. Alfonso Pérez Fernández, por un total de 608 horas.

-

Montes, Parques e xardíns, relacións que se achegan no expediente e que comezan por don
Alfonso Alonso Rodríguez e rematan por don Jaime Pérez Cima, por un total de 1.263 horas.

-

Relacións Públicas, relación que se achega no expediente e que comeza por dona Loreto Romero
Gil-Delgado e remata por don Jesús Castro Naveiras, por un total de 13 horas.

-

Mueso, relación que se achega no expediente e que comeza por don José Andrade Souto e remata
por don Jesús Castro Naveiras, por un total de 14 horas.

-

Normalización Lingüística, relacións que se achegan no expediente de dona Iolanda Alonso
Regueiro, por un total de 57’35 horas.

-

O montante do presente expediente ascende a un total de 88.932’29 € (OITENTA E OITO MIL
NOVECENTOS TRINTA E DOUS EUROS CON VINTENOVE CÉNTIMOS).

35(1467).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DO PERSOAL DO SERVIZO
DE CEMITERIOS EN CONCEPTO DE XORNADA PARTIDA CORRESPONDENTE ÓS MESES
DE AGOSTO E SETEMBRO 2006. EXPTE. 16700/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 6.10.06, conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade de servicios prestados
polo persoal do servicio Cemiterios, aboarase os traballadores que figuran nas relacións que se achegan no
expediente e que comezan por don Jesús Alfonso Sanmartín e remata por don Delmiro Vilanova Acuña, as
cantidades que figuran para cada un deles, correspondentes ós meses de AGOSTO E SETEMBRO-2006,
e que ascenden a un total de 2.230’14 € (DOUS MIL DOUSCENTOS TRINTA EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS), con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00
36(1468).GRATIFICACIÓN POR SERVIZOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS
DO PERSOAL DA POLICÍA LOCAL POR SERVIZOS DE GRAN GALA CON MOTIVO DO
“DÍA DE GALICIA”, “PREGÓN DA PROCESIÓN” E “PROCESIÓN DO CRISTO DA
VICTORIA”. EXPTE. 16701/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 6.10.06, conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
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Recoñecer as obrigas que polo concepto de gratificación por servicios especiais prestados con
motivo do “Día de Galicia”, “ Pregón da Procesión” e “Procesión do Cristo da Victoria”, aboarase o
persoal da Policía Local que figuran na relación que se achega no expediente e que comeza por don
Manuel Conde Vázquez e remata por don Juan Guillermo Vivero Mijares, por unha cantidade total de
1.671 € (MIL SEISCIENTOS SETENTA E UN EUROS).”

37(1469).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DO PERSOAL DE VÍAS E
OBRAS EN CONCEPTO DE XORNADA PARTIDA CORRESPONDENTE Ó MES DE XULLO
2006. EXPTE. 16702/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 6.10.06, conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade de servicios prestados
polo persoal do servicio de Vías e Obras, aboarase os traballadores que figuran na relación que se achega
no expediente e que comeza por don Antonio Couso Martínez e remata por dona Mª Angeles Crispin
Mosquera, as cantidades que figuran para cada un deles, correspondentes ó mes de XULLO-2006, e que
ascenden a un total de 102’60 € (CENTO DOUS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS), con cargo a
partida presupostaria 121.0.150.00.00”.

38(1470).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DO PERSOAL DO SERVIZO
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS POR CONDUCIR VEHÍCULO MUNICIPAL SIN SER
OFICIAIS CORRESPONDENTE Ó 1º E 3º TRIMESTRE 2006. EXPTE. 16704/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 6.10.06, conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade polos servicios
prestados polo sarxento do Servicio de Extinción de Incendios, don J. Manuel García González (nº persoal
10808), e polo administrativo don José Manuel González Ucha, aboaráselle por conducir un vehículo
lixeiro municipal, non sendo oficiais conductores, a cantidade que figura na relación que se achega para
cada un deles, por un importe total de 359’34 € (TRESCENTOS CINCOENTA E NOVE EUROS CON
TRINTA E CATRO CÉNTIMOS), correspondentes ó 1º semestre e o 3º trimestre de 2006 e con cargo a
partida presupostaria 121.0.150.00.00”.

39(1471).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DE D. ANTONIO AMOEDO
GARCÍA DO PARQUE MOBIL CORRESPONDENTE Ó MES DE AGOSTO 2006. EXPTE.
16705/2006.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 6.10.06, conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Aboar a don Antonio Amoedo García, a cantidade que figura na relación que se achega no
expediente e que ascende a un total de 17’06 € (DEZASETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS),
correspondente ó mes de AGOSTO de 2006, de conformidade coa instrucción terceira, apartado c) sobre
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plantilla e relación de postos de traballo do persoal o servicio da corporación e dos seus organismos
autónomos para o exercicio 2005 establece que aboarase con cargo ó complemento de productividade, a
actividade extraordinaria derivada da toxicidade do persoal que traballa sen habitualidade no vertedeiro do
zondal, con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00”.

40(1472).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DE D. ANTONIO GIL
GONZÁLEZ DO PARQUE MOBIL POR TOXICIDADE CORRESPONDENTE Ó MES DE
SETEMBRO 2006. EXPTE. 16710/2006.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 9.10.06, conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Aboar a don Antonio Gil González (Nº persoal 12753), a cantidade que figura na relación que se
achega no expediente e que ascende a un total de 8’53 € (OITO EUROS CON CINCOENTA E TRES
CÉNTIMOS), correspondente ó mes de SETEMBRO de 2006, de conformidade coa instrucción terceira,
apartado c) sobre plantilla e relación de postos de traballo do persoal o servicio da corporación e dos seus
organismos autónomos para o exercicio 2005 establece que aboarase con cargo ó complemento de
productividade, a actividade extraordinaria derivada da toxicidade do persoal que traballa sen
habitualidade no vertedeiro do zondal, con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00

41(1473).DOMINGOS, FESTIVOS E NOCTURNIDADE DO PERSOAL
MUNICIPAL MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2006. EXPTE. 16713/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 10.10.06, conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Asignar en concepto de gratificación por servicios extraordinarios de domingos, festivos e a
xornada nocturna ó persoal que figura nas relacións achegadas no expediente e que comenzan por don
Jesús Alfonso Sanmartín do servicio de Cemiterios e rematan por don José Luis Amoedo Mosquera de
Vias e Obras, os importes que en cada caso se indican e que ascenden a un total de 231.144’83 €
(DOUSCENTOS TRINTA E UN MIL CENTO COARENTA E CATRO EUROS CON OITENTA E TRES
CÉNTIMOS), con cargo a partida presupostaria 121.0.151.00.00-GRATIFICACIÓNS, correspondentes
ós meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2006”.
SERVIZO
CEMITERIOS
POLICÍA LOCAL
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
MONTES, PARQUES E XARDÍNS (inclue horas
de xullo)
ALCALDÍA
LIMPEZA
CONSERXERÍA
PARQUE MÓBIL
PARQUE CENTRAL (inclúe horas de xullo)
DESINFECCION
IMD (inclue horas de xullo)
MUSEO

IMPORTE
4.482’57
101.411’40
104.660’89
7.782’15
772’74
1.849’15
18’50
3.844’80
4.884’45
831’16
490’16
94’24
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VIAS E OBRAS (xullo)
TOTAL

22’62
231.144’83

42(1474).GRATIFICACIÓN POR SERVIZOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS
DO PERSOAL MUNICIPAL QUE NON DISFRUTOU A XORNADA REDUCIDA DE VERÁN
CORRESPONDENTE Ó ANO 2006. EXPTE. 16717/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 11.10.06, conformado polo concelleiro de Persoal, a Xunta de Goberno local acorda:
Aboar ó persoal dos servicios que se relacionan, os importes que de seguido se indican, como
compensación por non disfrutar en todo ou en parte da xornada de verán prevista no artigo 11 do
convenio:
- Servicio Extinción de Incendios........................................................................86.193’91 €,
segundo relación que se achega no expediente e que comeza por Don Carlos Abalde Fernández e remata
por Don José Benito Villaverde Veleiro.
- Policía Local..........................................................................................................126.100’51 €,
segundo relacións que se achega no expediente e que comeza por Don Ivan Abalde Casanova e rematan
por Don Juan Guillermo Vivero Mijares.
- Montes,Parques e Xardíns............................................................................................2.710’93 €,
segundo relacións que se achega no expediente e que comeza por Don Luis González Martínez e remata
por Don José Vidal Alvarez.
- Alcaldía..........................................................................................................................1.505’94 €
, segundo relación que se achega no expediente e que comeza por Don Basilio Costas Fernández e remata
por Don Cesáreo Rocha Paramés.
- Cemiterios............................................................................................………….......7.829’20 €,
segundo relación que se achega no expediente e que comeza por Don Jesús Alfonso Sanmartín e remata
por Don Delmiro Vilanova Acuña.
-

Desinfección............................................................................................................2.861’20 €,
segundo relación que se achega no expediente e que comeza por Don A. Avelino Pardellas Avión e
remata por Don Rogelio Rocha Álvares.
- Parque Móbil..............................................................................................................2.472’00 €,
segundo relación que se achega no expediente e que comeza por Don Carlos Abalde Blanco e remata por
Don José Riveiro Rodríguez.- Parque Central......…......................................................................................................634’12 €,
segundo relación que se achega no expediente e que comeza por Don Manuel Domínguez Sánchez e
rematan por don Alfonso Rodríguez Leiros.
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-

Servicio de Limpeza....................................................................................................1.633’12 €,
segundo relación que se achega no expediente e que comeza por Don José Manuel Lojo Pancorbo e
remata por Don Jaime López Rivera.
O importe das anteriores horas ascende a un total de 231.940’93 €.”

43(1475).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DO PERSOAL DE
DESINFECCIÓN POR CONDUCIR VEHÍCULO MUNICIPAL SER SER OFICIAIS,
CORRESPONDENTE Ó 2º TRIMESTRE DE 2006. EXPTE. 16703/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 6.10.06, conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade polos servicios prestados
polo persoal do servicio de Desinfección, aboaráselle por conducir un vehículo lixeiro municipal, non
sendo oficial conductor, a cantidade que figura na relación que se achega no expte., por un importe total de
399’36 € (TRESCENTOS NOVENTA E NOVE EUROS CON TRINTA E SEIS CÉNTIMOS),
correspondentes ó 2º trimestre de 2006 e con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00”.

44(1476).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO “PROXECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE ESCALEIRAS ENTRE A RÚA URUGUAY E A PRAZA DE PORTUGAL”.
EXPTE. 49836/250.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 6.10.06 e de acordo co
informe-proposta do xefe Administrativo de Vías e Obras, do 7.10.06, conformado polo asesor xurídico da
Área de Servizos Xerais, o concelleiro delegado de dita Área e polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto redactado polo arquitecto técnico D. Carlos Manuel Suárez García para
a obra: “Construcción de escaleiras entre a rúa Uruguai e a Praza de Portugal” por importe de 97.958, 43
€.
2º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais para á contratación por procedemento aberto en forma de
concurso, por lotes, da obra referida.
3º.- Autorizar o gasto por importe de 97.958,43 € e con cargo á partida 511.0.601.00.00
imputando a este exercicio 2006 o importe de 10.000,00 € e a exercicios futuros o importe de 87.958,43 €.
4º.- Abrir o procedemento licitatorio, convocando o concurso para a selección do contratista na
forma prevista na lexislación vixente.
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45(1477).ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PARA A CONTRATACIÓN DAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS EN DIVERSAS RÚAS DA CIDADE, 6 LOTES.
EXPTE. 49578/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
realizada o 11.10.06, conformada polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar a Construcción Obras e Viais S.A. a execución das obras do lote 1 “Construcción de
beirarrúas na rúa Coutadas” e lote 6 “construcción de beirarrúas da rúa baixada a San Paio” expte.
49578/250 por uns importes respectivos de 28.584 euros e 31.760 euros, todo iso e acordo cos proxectos e
o prego de condicións aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 17.07.06 e a oferta presentada.
2º.- Adxudicar a Obras y Construcciones Dios S.A. a execución das obras do lote 4 “Construcción
de beirarrúas da rúa Manuel Cominges” expte. 49578/250 por un importe respectivo de 49.980 euros, todo
iso e acordo cos proxectos e o prego de condicións aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 17.07.06
e a oferta presentada.
3º.- Adxudicar a Hidoestructuras S.L. a execución das obras do lote 2 “Construcción de beirarrúas
na baixada á Salgueira” e lote 3 “construcción de beirarrúas da rúa Cantabria” expte. 49578/250 e lote 5
“construcción de beirarrúas na rúa San Cristobal” por uns importes respectivos de 69.766 euros,. 79.605
euros e 73.525 euros, todo iso e acordo cos proxectos e o prego de condicións aprobado por acordo da
Xunta de Goberno de 17.07.06 e a oferta presentada.

E sen ter máis asuntos que tratar, a Sra. presidenta rematou a sesión ás catorce horas e trinta
minutos. Como secretaria dou fé.
me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Lucía Molares Pérez
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