ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 3 de setembro de 2007
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Carlos López Font
Dª Elena Maure Noia
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
Dª Carmen Silva Rego
Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
Dª Laura López Atrio
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira
Dª Iolanda Veloso Ríos
Na Casa do Concello de Vigo, ás doce horas e trinta minutos do día tres de setembro de dous mil sete e
baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa asistencia dos concelleiros/as
anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a
Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión ORDINARIA de acordo coa
orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sr. Lorenzo
Penela, o interventor xeral acctal. Sr. Suárez Sánchez, titular da Asesoría Xurídica, Sr. Figueroa Dorrego.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1636).- ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión ordinaria do 6 de agosto de 2007. Deberán
incorporarse ó libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila da Sra. alcaldesa–
presidenta.
2(1637).REVISIÓN DO IPC DO CONTRATO DO SERVIZO DE APOIO Á UNIDADE
ASISTENCIAL A DROGODEPENDENTES CEDRO. EXPTE. 24810/301.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de Benestar Social,
do 17.07.07, conformado pola concelleira-delegada da Área de Benestar Social e polo interventor xeral, a
Xunta de Goberno local acorda:
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Aprobar, en execución do apartado 4 do prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación
do servizo de apoio á Unidade Asistencial a Drogodependentes (CEDRO), adxudicado pola Xunta de
Goberno Local en sesión do 29 de marzo de 2005, a nome de EUXA, S.L., disposición de crédito por
importe de 11.964,92 € na partida 4123.227.06.01 como incremento do prezo de contrato, por efecto da
revisión de prezos, en función da variación do IPC nacional no período abril 2006-abril 2007, quedando
establecido o prezo do contrato para o período abril 2007 abril de 2008 na cantidade de 578.153,30 €.
3(1638).SOLICITUDE DO CLUB TRIATLÓN DE VIGO DE AUTORIZACIÓN PARA A
ORGANIZACIÓN DO XXI TRIATLÓN CIDADE DE VIGO O DÍA 8.09.07. EXPTE. 7127/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director deportivo do IMD,
do 27.08.07, conformado polo concelleiro de Deportes, a Xunta de Goberno local acorda:
Autorizar o Club Triatlón de Vigo, a organizar o vindeiro día 8 de setembro do 2007 a proba deportiva
denominbada XXI Triatlón Cidade de Vigo, que consta de tres sectores : natación que se realizará na
praia de Bouzas, carreira a pé polo paseo de Buzas e carreira ciclista que se desenvolverá na circunvalción
Castrelos-Bouzas con un percorrido de 2000 metros. Esta proba terá o seu comenzo as 17.30 horas, e a
duración, da mesma está previsto que sexa de 1 hora e 30 minutos.
4(1639).MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL XERAL.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos, do
23.07.07, que di o seguinte:
Esta Dirección de Ingresos, recollendo a proposta realizada polo Sr. Tesoureiro con data 3 de xullo de 2007, que
obra no expediente, en relación a criterios para a declaración de créditos incobrables, introduce no proxecto de
Ordenanza Fiscal Xeral para o exercicio 2008, un texto alternativo nos artigos 50 e 75.
Conforme se expresa no propio texto do artigo 50.6 da ordenanza, a aplicación de criterios de economía e eficacia
na xestión recadadora, conxugando legalidade procedimental e eficacia administrativa, é o fundamento dos
requisitos para declaración de créditos incobrables de determinadas débedas en función de importes e
características.
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 Réxime 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:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL XERAL”
TITULO I - DISPOSICIÓNS XERAIS DO ORDENAMENTO TRIBUTARIO.
CAPITULO I - PRINCIPIOS XERAIS.
...
CAPITULO II. NORMAS TRIBUTARIAS.
…..
TITULO II. OS TRIBUTOS.
CAPÍTULO I. OBRIGAS TRIBUTARIAS.
…..
CAPITULO II. OBRIGADOS TRIBUTARIOS.
…..
CAPITULO III. ELEMENTOS DE CUANTIFICACIÓN DA OBRIGA TRIBUTARIA PRINCIPAL E DA OBRIGA DE
REALIZAR PAGOS A CONTA.
…..
CAPITULO IV. A DEBEDA TRIBUTARIA.
ARTIGO 50.- INSOLVENCIA
1.- Son créditos incobrables aqueles que non poden facerse efectivos no procedemento de recadación por resultar
fallidos os obrigados ó pagamento, ou por terse realizado con resultado negativo as actuacións previstas no
presente artigo.
2.- Cando se declaren fallidos os obrigados ó pagamento e os responsables, declararanse provisionalmente
extinguidas as débedas, en tanto non se rehabiliten no prazo de prescrición. A débeda quedará definitivamente
extinguida si non se rehabilitara no antedito prazo.
3.- Si o Recadador Executivo coñecera da solvencia sobrevinda do debedor, proporá a rehabilitación do crédito ó
Tesoureiro. Unha vez aprobada, rexistrarase informáticamente.
4.- Declarado fallido un debedor, os créditos contra o mesmo de vencemento posterior serán dados de baixa por
referencia a dita declaración, si non existen outros obrigados ou responsables.
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5.- Ós efectos de declaración de créditos incobrables, o Recadador Executivo Municipal documentará debidamente
os expedientes, en función da contía dos mesmos, formulando proposta que, coa conformidade do Tesoureiro,
someterase á aprobación polo Excmo. Sr. Alcalde ou Concelleiro en quen delegue.
6.- En base a criterios de economía e eficacia na xestión recadadora, e coa finalidade de conxugar o respecto ó
principio de legalidade procedimental co de eficacia administrativa, establécense deseguido os requisitos e
condicións que haberán de verificarse con carácter previo á proposta de declaración de créditos incobrables, en
función dos importes e características da débeda:
6.1. Expedientes por débedas cuxo importe total acumulado sexa inferior a 150,00€. Formularase proposta de
declaración de crédito incobrable cando se cumpran os seguintes requisitos:
- Deberá figurar no expediente executivo a notificación da providencia de constrinximento, que poderá realizarse
nos enderezos que figuren nos valores, no enderezo que figure na base de datos municipal, ou ben no que conste no
padrón de habitantes.
- Nos supostos de notificacións practicadas nos enderezos indicados no apartado anterior con resultado negativo,
ben por ser o debedor descoñecido, ou por resultar ausente tras dous intentos de notificación, deberanse publicar
mediante anuncios no Boletín Oficial da Provincia.
- Inexistencia de crédito algún a favor do debedor, incluídos os derivados de devolucións de ingresos indebidos, que
poidan dar lugar ó inicio dun expediente de compensación de oficio.
- Deberase acreditar o embargo de diñeiro en contas abertas en entidades de depósito con resultado negativo ou
positivo parcial, entendéndose cumprido este requisito cando se acredite o embargo cando menos en dez entidades
financeiras.
6.2. Expedientes por débedas cuxo importe total acumulado sexa superior a 150,01€ e inferior a 600,00€.
Formularase proposta de declaración de crédito incobrable cando se cumpran os seguintes requisitos:
- Deberá figurar no expediente executivo a notificación da providencia de constrinximento, que poderá realizarse
nos enderezos que figuren nos valores, no enderezo que figure na base de datos municipal, ou ben no que conste no
padrón de habitantes.
- Nos supostos de notificacións practicadas nos enderezos indicados no apartado anterior con resultado negativo,
ben por ser o debedor descoñecido, ou por resultar ausente tras dous intentos de notificación, deberanse publicar
mediante anuncios no Boletín Oficial da Provincia.
- Inexistencia de crédito algún a favor do debedor, incluídos os derivados de devolucións de ingresos indebidos, que
poidan dar lugar ó inicio dun expediente de compensación de oficio.
- Deberase acreditar o embargo de diñeiro en contas abertas en entidades de depósito con resultado negativo ou
positivo parcial, entendéndose cumprido este requisito cando se acredite o embargo cando menos en dez entidades
financeiras.
- Embargo, con resultado negativo, de soldos, salarios e pensións.
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- Embargo de devolucións tributarias xestionadas pola AEAT, nos termos previstos nos Convenios subscritos pola
FEMP ós que se ten adherido o Concello de Vigo.

6.3. Expedientes por débedas cuxo importe total acumulado sexa superior a 600,01€ e inferior a 3.000,00€.
Formularase proposta de declaración de crédito incobrable cando se cumpran os seguintes requisitos:
- Deberá figurar no expediente executivo a notificación da providencia de constrinximento, que poderá realizarse
nos enderezos que figuren nos valores, no enderezo que figure na base de datos municipal, ou ben no que conste no
padrón de habitantes.
- Nos supostos de notificacións practicadas nos enderezos indicados no apartado anterior con resultado negativo,
ben por ser o debedor descoñecido, ou por resultar ausente tras dous intentos de notificación, deberanse publicar
mediante anuncios no Boletín Oficial da Provincia.
- Inexistencia de crédito algún a favor do debedor, incluídos os derivados de devolucións de ingresos indebidos, que
poidan dar lugar ó inicio dun expediente de compensación de oficio.
- Deberase acreditar o embargo de diñeiro en contas abertas en entidades de depósito con resultado negativo ou
positivo parcial, entendéndose cumprido este requisito cando se acredite o embargo cando menos en dez entidades
financeiras.
- Embargo, con resultado negativo, de soldos, salarios e pensións.
- Embargo de devolucións tributarias xestionadas pola AEAT, nos termos previstos nos Convenios subscritos pola
FEMP ós que se ten adherido o Concello de Vigo.
- Deberase acreditar no expediente que o debedor non figura como suxeito pasivo no padrón do Imposto sobre bens
inmobles, no Imposto sobre actividades económicas, e no do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
6.4. Expedientes por débedas cuxo importe total acumulado sexa superior a 3.000,01€. Formularase proposta de
declaración de crédito incobrable cando se cumpran os seguintes requisitos:
- Deberá figurar no expediente executivo a notificación da providencia de constrinximento, que poderá realizarse
nos enderezos que figuren nos valores, no enderezo que figure na base de datos municipal, ou ben no que conste no
padrón de habitantes.
- Nos supostos de notificacións practicadas nos enderezos indicados no apartado anterior con resultado negativo,
ben por ser o debedor descoñecido, ou por resultar ausente tras dous intentos de notificación, deberanse publicar
mediante anuncios no Boletín Oficial da Provincia.
- Inexistencia de crédito algún a favor do debedor, incluídos os derivados de devolucións de ingresos indebidos, que
poidan dar lugar ó inicio dun expediente de compensación de oficio.
- Deberase acreditar o embargo de diñeiro en contas abertas en entidades de depósito con resultado negativo ou
positivo parcial, entendéndose cumprido este requisito cando se acredite o embargo cando menos en dez entidades
financeiras.
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- Embargo, con resultado negativo, de soldos, salarios e pensións, no caso de personas físicas.
- Embargo de devolucións tributarias xestionadas pola AEAT, nos termos previstos nos Convenios subscritos pola
FEMP ós que se ten adherido o Concello de Vigo.
- Deberase acreditar no expediente que o debedor non figura como suxeito pasivo no padrón do Imposto sobre bens
inmobles, no Imposto sobre actividades económicas, e no do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
- Deberase acreditar que non figuran bens inscritos a nome do debedor no Servicio de Índices Central dos Rexistros
da Propiedade, así como en outros Rexistros públicos.
- Cando se trate de débedas que figuren a nome de personas xurídicas, deberanse constatar no expediente as
actuacións realizadas mediante a información facilitada polo Rexistro Mercantil.

7.- Cando, iniciado o período executivo, non se dispoña do Número de Identificación Fiscal do debedor, ou ben de
algún outro dato que imperativamente deba conter a providencia de constrinximento, os expedientes serán
automaticamente dados de baixa definitiva mediante a declaración dos correspondentes créditos como incobrables,
dando conta da resolución adoptada ó servizo liquidador competente.
8.- Ós efectos de determinar a contía a que se refiren os apartados anteriores, computarase o importe de todas as
débedas dun mesmo contribuínte por calquera concepto que se atopen pendentes de pagamento, con exclusión das
recargas e os xuros do período executivo, e sempre que se ditase con anterioridade a providencia de
constrinximento. A estes efectos, non se terán en conta os importes correspondentes a multas por infraccións en
materia de tráfico e seguridade viario.
Non obstante, poderase pospor a proposta de declaración de crédito incobrable dentro do prazo de prescrición, nos
casos nos que o incremento da contía pola posible acumulación de débedas de vencemento periódico, poida permitir
unha tramitación máis rigorosa do expediente segundo o que se establece no apartado anterior.

9.- Na tramitación de expedientes de créditos incobrables por multas de circulación, formularase a correspondente
proposta en función do importe acumulado da totalidade das multas de circulación pendentes de aboamento en
período executivo, cando se cumplan os requisitos seguintes:
a) Cando o importe da débeda sexa igual ou inferior a 100,00€, e fora infructuoso o embargo de fondos situados en
contas abertas en entidades de depósito.
b) Cando o importe da débeda fora superior a 100,00€ e igual ou inferior a 600,00€ e foran infructuosos os intentos
de embargo de fondos e de soldos, salarios e pensións.
c) Sendo o importe da débeda superior a 600,00€, non tiveran resultado positivo, ademais das previstas nos
apartados a) e b) anteriores, as actuacións de embargo de vehículos. No suposto de infractores reincidentes
poderanse realizar actuacións complementarias das anteriores.
d) Tratándose de infractores non residentes no Municipio de Vigo, ou residentes especialmente reincidentes,
entendendo por éstos os que teñan cinco ou máis multas pendentes de aboamento en período executivo, poderase

S.ord. do 3.09.07

ordenar o embargo de devolucións tributarias xestionadas pola AEAT, nos termos previstos nos Convenios
subscritos pola FEMP ós que se ten adherido o Concello de Vigo.
10.- As normas contidas neste artigo polas que se fixan as condicións para a declaracion de fallido dos debedores
constitúen procedementos tipo para a mellora da eficiencia recadatoria do Concello de Vigo e poderán
excepcionarse cando razóns de oportunidade así o aconsellen, non sendo en ningún caso invocable o seu
cumplimento polos administrados, ós efectos de ser declarados insolventes.

TITULO III. APLICACIÓN DOS TRIBUTOS.
CAPITULO I.- ACTUACIÓNS DA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA E DOS OBRIGADOS TRIBUTARIOS.
…
CAPITULO II. NORMAS SOBRE ACTUACIÓNS E PROCEDEMENTOS TRIBUTARIOS: ESPECIALIDADES DOS
PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA.
…
CAPITULO III. PROCEDEMENTO DE XESTIÓN TRIBUTARIA.
…..
CAPITULO IV. PROCEDEMENTO DE INSPECCIÓN.
…..
CAPITULO. V. PROCEDEMENTO DE RECADACIÓN.
ARTIGO 75.- PROCEDEMENTO DE CONSTRINXIMENTO
- Custas: Terán a consideración de custas do procedemento de constrinximento aqueles gastos que se orixinen
durante o seu desenvolvemento. As custas serán por conta do debedor a quen lle serán esixidas.
Como custas do procedemento estarán comprendidas, entre outras, as seguintes:
a) Os gastos orixinados polas notificacións que imprescindiblemente tiveran que realizarse no procedemento
administrativo de constrinximento.
b) Os honorarios de empresas e profesionais, alleos á Administración, que interveñan na valoración dos bens
trabados.
c) Os honorarios dos rexistradores e outros gastos que tiveran que aboarse polas actuacións nos rexistros públicos.
d) Os gastos motivados polo depósito e administración dos bens embargados.
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e) Os demais gastos que esixa a propia execución.
TITULO IV. A POTESTADE SANCIONADORA.
CAPITULO I. PRINCIPIOS DA POTESTADE SANCIONADORA EN MATERIA TRIBUTARIA.
…..
CAPITULO II. DISPOSICIONS XERAIS SOBRE INFRACCIÓNS E SANCIONS TRIBUTARIAS.
…..
TITULO V. REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA.
CAPITULO I. MEDIOS E PROCEDEMENTOS DE REVISIÓN.
…..

CAPITULO II.- PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DE REVISIÓN.
…..
CAPITULO III. RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
…..
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 2008 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.
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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5(1640).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO
SOBRE BENS INMOBLES.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos, do
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira Delegada 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 actualizar o tipo impositivo para inmobles de natureza urbana e de
características especiais que figuran no artigo 8 da Ordenanza Fiscal nun 0,4% coa finalidade de compensar a
diferencia entre a variación real do IPC entre 30 de abril de 2006 e 30 de Abril de 2007 (2,4%) e a variación do
valor catastral que establece a Lei de Presupostos Xerais do Estado (2%).
Introdúcese un apartado 7 no artigo 10 e unha disposición adicional que expresa o compromiso municipal de
establecer o procedemento de comunicación previsto no Texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario (RDL
1/2004 de 5 de marzo). O Concello ten solicitado no presente ano unha modificación do vixente Convenio de
Colaboración en materia de Xestión Catastral. A nova modalidade de colaboración contempla entre outros
extremos, liberar a titulares catastrais que realicen alteracións no seus bens inmobles, derivadas de actos
administrativos de competencia municipal (determinadas licencias urbanísticas) das obrigas de presentar
documentos de alteración catastral diante da Xerencia Territorial do Catastro. A disposición adicional do texto
proposto prevé a entrada en vigor deste procedemento de comunicación, no momento da correspondiente sinatura
do Convenio coa Dirección Xeral do Catastro. As consecuencias favorables serían, por un lado, unha disminución
da presión fiscal indirecta sobre os titulares catastrais e por outro unha mellora na calidade do rexistro catastral, na
medida en que este procedemento garante unha mellor concordancia entre a realidade fisica e económica dos
inmobles e os rexistros catastrais e tributarios.
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 BENS INMOBLES”.
ARTIGO 6.- BONIFICACIÓNS
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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 5.120 euros.
ARTIGO 8.- COTA TRIBUTARIA
1. A cota íntegra deste imposto será o resultado da aplicación á base liquidable dos tipos de gravame recollidos
neste artigo.
2. O tipo de gravame para os bens inmobles urbanos será do 0,742%.
3. O tipo de gravame para os bens inmobles rústicos será do 0,3%.
4. O tipo de gravame para os bens inmobles de características especiais será do 0,742%.
ARTIGO 10.- XESTIÓN.
7. O Concello de Vigo acollerase o procedemento de comunicación previsto no Texto Refundido da Lei reguladora
do Catastro Inmobiliario, significando para os suxeitos pasivos-titulares catastrais que quedarán eximidos da
obriga de fomular as declaracions a que se refire o apartado 6 anterior, consecuencia dos seguintes actos
administrativos de competencia municipal:
- Licencias de obra de construcción e ampliación.
- Licencias de modificación, rehabilitación ou reforma.
- Licencias de demolición
- Licencias de modificación de uso.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Os suxeitos pasivos-titulares catastrais quedaran liberados das obrigas formais a que se refire o apartado 7 do
artigo 10 da presente Ordenanza no momento en que entre en vigor o correspondente Convenio coa Dirección Xeral
do Catastro.
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 2008 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.

S.ord. do 3.09.07

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

6(1641).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
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira Delegada 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 actualizar as tarifas vixentes nun 2,4% (variación do I.P.C. entre Abril de 2006
e Abril de 2007). 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
1. O imposto esixirase con arranxo ó seguinte cadro de tarifas, de conformidade co disposto no artigo 95 do RDL
2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais).
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

COTA ANUAL
20,05 €
55,70 €
119,65 €

S.ord. do 3.09.07

A.4. de 16 ata 19,99 cabalos fiscais
A.5. de máis de 20 cabalos fiscais

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
135,25 €
196,40 €
245,55 €

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
68,95 €
135,25 €
196,40 €
245,55 €

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
26,15 €
41,90 €
125,45 €

E. REMOLQUES E SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
COTA ANUAL
E.1. máis de 750 kg a 1000 kg. carga útil
28,65 €
E.2. de 1000 a 2999 kg. de carga útil
45,10 €
E.3. máis de 2999 kg. de carga útil
137,85 €

F. OUTROS VEHÍCULOS
F.1. Ciclomotores
F.2. Motocicletas ata 125 cc.
F.3. Motocicletas de máis 125 ata 250 cc.
F.4. Motocicletas de máis 250 ata 500 cc.
F.5. Motocicletas de máis 500 ata 1000 cc.
F.6. Motocicletas de máis de 1000 cc.

COTA ANUAL
6,05 €
6,05 €
12,05 €
30,29 €
60,58 €
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 2008 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:
b) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.

S.ord. do 3.09.07

c)

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.

7(1642).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos, do
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada 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 na actualización dos
coeficientes de situación regulados no artigo 8 da ordenanza na mesma porcentaxe de variación do IPC entre 30 de
abril de 2006 e 30 de abril de 2007 (2,4%).
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
2,79
2ª
2,61

S.ord. do 3.09.07

3ª
4ª
5ª
6ª

2,45
2,25
2,10
1,91

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 2008 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:
d) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
e)

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(1643).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
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada 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.
Actualizanse as tarifas vixentes nun 2,4 % (variación do IPC entre abril de 2006 e abril de 2007).
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.

S.ord. do 3.09.07

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

1,95 €

b. Superior a cinco anos ata dez

4,10 €

c. De mais de dez anos

10,85 €

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
1,95 €
e. Relativo ó total de habitantes do concello, referente a tódalas seccións e distritos, e clasificados por parámetros:
Por cada parámetro
36,60 €

2. Certificados de documentos relativos a expedientes urbanísticos de particulares:
a. De ata 3 anos de antigüidade, por unha páxina

8,95 €

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

1,25 €

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

1,95 €

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

1,25 €

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
1,65 €
- DIN A-1
3,30 €
- Por cada m2 ou fracción de exceso sobre
un DIN A-1, un recargo de
8,45 €

S.ord. do 3.09.07

b. Copia de planos oficiais de planeamento non vixente, expropiacións, infraestructuras, servicios e outros, sempre e
cando se refiran a expedientes terminados:
- 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

1,25 €

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

8,95 €
1,25 €

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

0,25 €
0,30 €

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

0,40 €
0,85 €

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

0,60 €
1,00 €

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

0,80 €
1,80 €

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

8,95 €
3,85 €
2,30 €

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

0,15 €
0,30 €

b. Compulsa de documentos

S.ord. do 3.09.07

- Primeira páxina
- Por cada unha das restantes

1,25 €
0,35 €

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

3,90 €

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

31,10 €
17,40 €

10. Informacións urbanísticas

13,00 €

11. Cédulas urbanísticas

43,10 €

12. Impresos de autoliquidación de tributos

s/custo

13.1 Expedición de informes sobre intervencións ou actuacións da Policía Local a petición do interesado. 8,95 €
13.2 Expedición de informes relativos a accidentes de circulación realizados pola Policía Local.
90,35 €
13.3 Expedición de Informes de Residencia/Convivencia ou ámbolos dous.

3,15 €

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

8,95 €

13.5 Informes realizados polo Departamento de Tráfico.

8,95 €

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
40,70 €
15. Certificados relativos á recadación de tributos:
a. Por recibo tributario ata 3 anos de antigüidade

9,25 €

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

1,25 €

16. Documento acreditativo de INSCRICIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

0,50 €

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

3,30 €

24. Estarán exentos de taxas pola expedición de certificados de empadroamento referidos no epígrafe 1.a) do artigo
5 desta ordenanza, os membros de familias con ingresos brutos anuais per capita inferiores a 3.275 €. A titularidade
de Bens Inmobles de Natureza Urbana, a excepción da vivenda na que residen, non deberá superar un valor
catastral total de 46.920 €.

DISPOSICIÓNS FINAIS

S.ord. do 3.09.07

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 2.008. 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.

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(1644).- 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 directora de Ingresos, do
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada 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.
Actualizanse as tarifas vixentes nun 2,4 % (variación do IPC entre abril de 2006 e abril de 2007).
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.

S.ord. do 3.09.07

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

27,90 €

4. Por dereitos de exame para a obtención do permiso municipal de conducir, por cada exame.
8,00 €
5. Por expedición e renovación de permiso municipal de conducir.

15,95 €

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

4,00 €

DISPOSICIÓNS FINAIS.
2. 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 2008 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.

10(1645).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS
POLOS SERVICIOS ESPECIAIS POR ESPECTÁCULOS E TRANSPORTES.

S.ord. do 3.09.07

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos, do
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada 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.
Actualizanse as tarifas vixentes nun 2,4 % (variación do IPC entre abril de 2006 e abril de 2007).
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 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:
11,10 €
Por cada vehículo afecto ó servicio:
21,55 €
2. Nas prestacións de servicios sinaladas no epígrafe c) do apartado 1 do artigo 1:
Por cada vehículo e ano ou fracción:

19,95 €

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 2008, permanecendo en vigor mentres non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresa.

S.ord. do 3.09.07

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.

11(1646).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
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada 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.
Actualizanse as tarifas vixentes nun 2,4 % (variación do IPC entre abril de 2006 e abril de 2007).
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:

S.ord. do 3.09.07

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

82,10 €
205,55 €

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 2008, 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.

12(1647).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
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sr. Concelleira delegada 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.
Actualizanse as tarifas vixentes nun 2,4 % (variación do IPC entre abril de 2006 e abril de 2007).

S.ord. do 3.09.07

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 exentos de taxas correspondentes a expedición de licencias de inhumación ou enterramento, os membros
de familias con ingresos brutos anuais per capita inferiores a 3.275 €. A titularidade de Bens Inmobles de Natureza
Urbana, a excepción da vivenda na que residen, non deberá superar un valor catastral total de 46.920 €.
Para o disfrute desta exención dictarase resolución da Concellería de Economía e Facenda establecendo o
procedemento así como a documentación necesaria que acredite o cumprimento da condición anterior.
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 5.120 €

ARTIGO 5.- COTAS
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

120,35 €
217,75 €
120,35 €
352,40 €
194,80 €

S.ord. do 3.09.07

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)

1.966,90 €
343,10 €
343,10 €

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

78,40 €
148,35 €
78,40 €
236,25 €
194,80 €

C. Expedición de títulos de sepulturas e parcelas
C.1. de mausoleos, panteóns, parcelas, cinceiros, criptas e nichos, así como duplicados dos
mesmos
18,50 €

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
- Adultos e párvulos

33,40

Nichos eCriptas, panteón
Cinceiros
e mausoleos
57,25
126,75 €

- Fetos e restos anatómicos

14,60 €

D.2. Exhumación

43,30 €

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
27,55 €
E.1.2. intervivos
491,35 €
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

27,55 €
148,35 €

9,00 €
36,90 €

194,80 €

S.ord. do 3.09.07

E.4.2. intervivos

737,50 €

F. Taxa de mantemento e limpeza
F.1. Donos e concesionarios de panteóns, capelas, mausoleos e criptas, por unidade e
ano
31,25 €
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

8,20 €
15,45 €
2,45 €

ARTIGO 7.- INGRESO
1ª liquidación
No momento da notificación do acordo de adxudicación.

493,00 €

2ª liquidación
Unha vez aprobadas certificacións de obras por importe equivalente ó 50% do total do
proxecto.
731,40 €
3ª liquidación
A recepción provisional da obra e outorgamento do título de concesión

742,45 €

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 2008 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.

S.ord. do 3.09.07

13(1648).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
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada 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.
Actualizanse as tarifas vixentes nun 2,4 % (variación do IPC entre abril de 2006 e abril de 2007).
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 INMOBILIZACIÓN, RETIRADA,
DEPÓSITO E CUSTODIA DE VEHÍCULOS”
ARTIGO 5.- COTA
Inmobilización

Incremento diario por
depósito e custodia
62,00 €
4,85 €
120,00 €
9,05 €
182,00 €
18,50 €

Motocicletas e ciclomotores
Turismos e similares
Camións e autobuses

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

62,00 €

Increment.diario por
depósito e custodia

4,85 €
120,00 €

9,05 €

S.ord. do 3.09.07

Camións e autobuses
Contenedores

182,00 €
212,00 €

18,50 €
18,50 €

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 2008, 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.

14(1649).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
24.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada 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.
Actualízanse as tarifas vixentes nun 2,4 % (variación do IPC entre abril de 2006 e abril de 2007).
Actualízanse igualmente os mínimos exentos tanto por ingresos brutos anuais per capita (2,4%) como por valor
catastral (2%) que serven para aplicación dos beneficios fiscais regulados no artigo 4.
Amplíase o ámbito de exención desta taxa para familias con baixa capacidade económica, modificando o coeficiente
de corrección de ingresos brutos no caso de persoas que residan soas nun domicilio. O coeficiente, neste caso pasa
do 0,75 ó 0,55 o que significa un incremento do mínimo exento do 39,56%. No caso de que se dean simultáneamente
as dúas circunstancias de ser maior de 65 anos e vivir só, o coeficiente que se aplica ós ingreso brutos pasa do
0.375% ó 0.35%.
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.

S.ord. do 3.09.07

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 Réxime 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.
1. Estarán exentos de pagamento da taxa de lixo vivendas, os membros de familias con ingresos brutos anuais per
capita inferiores a 3.275 €. A titularidade de Bens Inmobles de Natureza Urbana, a excepción da vivenda na que
residen, non deberá superar un valor catastral total de 46.920 €.
O ingreso bruto anual per capita calcularase dividindo a totalidade dos ingresos brutos anuais de tódalas persoas
que convivan nunha vivenda entre o número total daquelas.
No caso de persoas maiores de 65 ano, aplicarase ós seus ingresos brutos un coeficiente 0,50.
No caso de que nunha vivenda resida unha soa persoa aplicarase ó seu ingreso bruto o coeficiente 0,55.
No caso de que se dean simultaneamente as dúas circunstancias referidas nos dous parágrafos anteriores,
aplicarase o coeficiente 0,35.

4. Estarán exentos de taxa de lixo-vivendas os suxeitos pasivos –pai, nai o titor- titulares de familia numerosa,
relativa á 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 anterior ó da solicitude inferiores a 5.120 €
ARTIGO 5 COTA.
2. A estructura tarifaria é a seguinte:
A. VIVENDAS.
CÓDIGO
CONCEPTO
139 Cota anual 76,25

EUROS

B. ESTABLECEMENTOS

S.ord. do 3.09.07

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.
35 Estacións de servicio.
36 Estancos.
37 Estudios fotográficos.
38 Farmacias e laboratorios.
39 Ferrancharías, chatarrerías.
40 Ferreterías.
41 Florerías e paxarerías.
42 Fotografía, venda de material.
44 Froiterías, herboristerías.

EUROS
392,55
196,60
2.029,05
232,45
250,15
196,60
1.131,95
409,70
233,40
150,45
1.025,25
159,10
196,60
234,25
685,95
363,55
514,25
150,45
150,45
159,10
221,30
292,60
409,70
362,80
320,25
196,60
393,35
233,40
221,30
150,45
233,40
328,75
967,70
320,25
393,35
589,55
150,45
159,10
233,40
320,25
393,35
196,60
316,30
196,60

S.ord. do 3.09.07

45 Garaxes privados, ata 3 prazas
46 Ídem. de 4 a 25 prazas.
47 Ídem. de máis de 25 prazas.
48 Garaxes públicos
49 Garaxes públicos con lavado.
50 Gasolineiras, por cada surtidor.
126 Granxas de animais.
143 Hoteis de cinco estrelas
51 Hoteis e moteis de catro estrelas.
52 Hoteis e moteis de tres estrelas.
53 Hoteis e moteis de dúas e unha estrela.
54 Hoteis-apartamentos e aloxamentos
Turísticos extra hoteleiros e cámpings.
55 Imprentas e litografías.
56 Instrumentos musicais.
58 Librerías.
59 Loterías, administracións de.
60 Maquinaria diversa, venda e exposición
61 Material eléctrico e electrodoméstico,
ordenadores.
62 Material de construcción.
63 Mobiliario de oficina, venda e exposición.
64 Mercerías.
65 Mobles, exposición.
141 Mobles, venda en establecementos de
superficie ata 150 m2.
66 Mobles, venda en establecementos de
superficie superior a 150 m2 .
67 Mobles de cociña e baño, venda e exposición.
68 Obxectos de agasallo,decoración e
antigüidades.
69 Obxectos de deporte.
70 Oficinas e despachos, por unidade.
71 Ópticas.
72 Ortopedias.
73 Panaderías e bolerías sen obrador.
74 Papelerías, fotocopias.
76 Perruquerías e salóns de beleza.
127 Perruquerías e salóns de beleza de superficie
inferior a 50 m2 e/ou na propia vivenda.
77 Pensións, hospedarías e hostais.
128 Ídem sen comida, por habitación.
78 Perfumerías.
79 Pescaderías.
129 Polideportivos, campos de fútbol e
similares.
80 Praterías e xoierías.
130 Preescolares e garderías infantís.

76,25
133,25
173,30
293,30
393,35
80,70
363,55
2.091,95
1.640,50
1.229,75
985,25
781,00
393,35
233,40
316,30
150,45
393,35
316,30
393,35
468,10
150,45
393,35
468,10
781,00
393,35
316,30
233,40
192,25
150,45
393,35
150,45
233,40
292,60
196,60
393,35
45,25
233,40
233,40
514,25
344,35
196,60

S.ord. do 3.09.07

81 Quioscos.
131 Rastrillos e similares.
82 Reloxerías.
83 Residencias non clasificadas por turismo,
por plta.
84 Restaurantes de 4 e 5 cubertos.
85 Restaurantes de 2 e 3 cubertos.
86 Restaurantes de 1 cuberto.
132 Sanatorios de máis de 30 camas.
133 Sanatorios de ata 30 camas.
105 Servicios de reproducción gráfica.
89 Sociedades de lecer e casinos.
90 Supermercados (epígrafes 647.3 e 647.4).
93 Tecidos e confeccións por planta.
94 Tinturerías e lavanderías.
95 Transportes públicos e privados.
96 Venda de localidades.
134 Veterinarios e perruquerías caninas.
98 Xeladerías e chocolaterías.
99 Ximnasios, saunas e similares.
100 Xogos de lecer.
101 Xogueterías.
103 Zapaterías.
104 Zapaterías, reparación.

150,45
807,40
716,15
514,25
2.623,75
1.573,75
330,50
920,75
1.229,75
350,45
233,40
589,55
80,70
293,45
321,95
393,35
589,55
316,30
267,40
150,45

C. FÁBRICAS E TALLERES INDUSTRIAIS
CÓDIGO
CONCEPTO
135 De 1 obreiro.
108 De 2 a 5 obreiros.
109 De 6 a 10 obreiros.
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

EUROS
233,40
288,25
393,35
589,55
1.182,60
1.575,55
1.965,95
2.623,75

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.

150,45
233,40
233,40

EUROS
2.091,95

2.091,95

S.ord. do 3.09.07

E. ACTIVIDADES CON VOLUME DE RESIDUOS SUPERIOR A 1000 LITROS/DIA
E.1 Con un segundo colector de 1000 litros
Cota anual

5.035,20

E. 2 Por cada colector adicional de 1000 litros
Sumarase a cota sinalada en E1

3.555,95

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

5.879,75

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

5.879,95

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 2.008 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.

15(1650).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.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos, do
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada 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.
Actualizanse as tarifas vixentes nun 2,4 % (variación do IPC entre abril de 2006 e abril de 2007).

S.ord. do 3.09.07

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
INSPECCIÓN SANITARIA E OS DE ANÁLISES QUÍMICAS, BACTERIOLÓXICAS E CALQUERA OUTRAS DA
MESMA NATUREZA”.
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
1) Estarán exentos das taxas reguladas na presente ordenanza, os membros de familias con ingresos brutos anuais
per capita inferiores a 3.275 €. A titularidade de Bens Inmobles de Natureza Urbana, a excepción da vivenda na que
residen, non deberá superar un valor catastral total de 46.920 €.
Para o disfrute desta exención dictarase resolución da Concellería de Economía e Facenda establecendo o
procedemento así como a documentación necesaria que acredite o cumprimento da condición anterior.
2) 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 5.120 €

ARTIGO 4.- COTAS
I) HIDROLOXÍA
Euros
1. Probas presuntivas de potabilidade, incluíndo PH, conductividade, turbiedade nitritos,
nitratos, amoníaco, coliformes, coliformes fecais.
23,25 €
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.
1,60 €

S.ord. do 3.09.07

3. Análise de potabilidade microbiolóxica incluíndo: aerobios mesófilos, coliformes, coliformes
fecais, estreptococos fecais.
21,55 €
4. Reconto de bacterias aerobias.

7,25 €

5. Investigacións de xermes coliformes.

7,25 €

6. Investigación de estreptococos

7,25 €

7. Investigación de colibacilo fecal.

7,25 €

8. Cor.

3,85 €

9. Turbiedade (escala sílice).

3,85 €

10. PH.

3,85 €

11. Conductividade.

3,85 €

12. Determinacións cuantitativas individuais de elementos e ións.

5,45 €

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

32,70 €

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

32,70 €

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

19,25

16. Demanda bioquímica de osíxeno.

19,25

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.
231,00 €
18. Graxas e aceites.

12,20 €

19. Nitróxeno total.

12,20 €

20. Fósforo total.

12,20 €

21. Sólidos en suspensión.

8,10 €

22. Deterxentes.

8,45 €

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

s/determ.

II) POLUCIÓN DO AIRE Euros
1. Determinación do CO

173,05 €

S.ord. do 3.09.07

2. Determinación de CO
3. Determinación de SO2
4. Determinación de NH3
5. Determinación de SH2
6. Determinación de partículas sólidas
7. Determinación da contaminación bacteriana do aire
8. Comprobacións biolóxicas especiais
III) BROMATOLOXICAS-QUIMICAS
1. Determinacións cuantitativas de elementos correntes por separado.

20,50 €
8,60 €
8,60 €
14,25 €
20,50 €
20,50 €
s/determ.
Euros
6,20 €

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

15,50 €

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

21,85 €

5. Graxas e aceites comestibles, incluíndo: acidume, humidade, índice de yodo e residuo
insoluble en éter.
23,00 €
6. Sal, incluíndo: humidade, residuo insoluble en auga, nitratos, nitritos, calcio e magnesio.
32,70 €
7. Vinagre, incluíndo: acidume volátil, extracto seco, cinzas,sulfatos e investigación de ácidos
inorgánicos.
26,20 €
8. Carne, peixes, embutidos, incluíndo: humidade, investigación de nitratos, nitritos, fosfatos e
cinzas.
26,200 €
9. Azucres, melazas e substancias semellantes, incluíndo: humidade, cinzas e concentración de
azucres.
18,25 €
10. Viños e cervexas, incluíndo: grado de alcohol, acedume total, acedume volátil, sulfatos e
materia colorante artificial.
26,20 €
11. Determinación illada de grao alcohólico.

6,20 €

12. Determinación illada de acedume volátil.

6,20 €

13. Investigación illada de metais pesados, por spectro-fotometría e absorción atómica, previa
incineración dun alimento.
40,75 €

IV) BROMATOLOXICA-BACTERIOLOXICAS
1. Reconto de bacterias aerobias en bebedizos.
2. NMP de xermes coliformes en bebedizos e alimentos

Euros
7,25 €
11,30 €

S.ord. do 3.09.07

3. Reconto de estafilococos coagulasa-positivos.

13,05 €

4. Investigación de salmonelas en alimentos.
24,40 €
5. Investigación de colibacilo fecal.

13,05 €

6. Análise bacteriolóxica de leite, incluíndo: reconto de aerobios entereobacteriaceas, xermes
patóxenos e proba da fosfatasa.
30,15 €
7. Análise bacteriolóxica de moluscos, incluíndo: reconto de aerobios, investigación de
salmonelas, colifecal, estreptococos, vibrio parahemolítico.
61,20 €
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.
43,35 €
9. Análises bacteriolóxicas varias.

s/dificul. e custo

V) ANÁLISES DOUTRAS SUBSTANCIAS OU PRODUCTOS DENDE O PUNTO DE VISTA HIXIENICOSANITARIO.
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 20,40 € as fixadas en cada sección e nº da
tarifa.
VI) Tramitación de autorización de vertidos non domésticos de augas residuais:
209,20 €.
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 2008, 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

S.ord. do 3.09.07

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

16(1651).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, QUE
OBRA NO PRESENTE EXPEDIENTE.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos, do
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada 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.
Actualizanse as tarifas vixentes nun 2,4% (variación do IPC entre abril de 2006 e abril de 2007).
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

S.ord. do 3.09.07

a) Estarán exentos das taxas reguladas na presente ordenanza, os membros de familias con ingresos brutos anuais
per capita inferiores a 3.275 €. A titularidade de Bens Inmobles de Natureza Urbana, a excepción da vivenda na que
residen, non deberá superar un valor catastral total de 46.920 €.
Para o disfrute desta exención dictarase resolución da Concellería de Economía e Facenda establecendo o
procedemento así como a documentación necesaria que acredite o cumprimento da condición anterior.
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 5.120 €

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.

4,00 €
9,55 €
8,75 €

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

5,65 €
9,55 €
8,75 €

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

4,00 €
9,55 €
8,75 €

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

8,75 €
17,55 €
25,50 €

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 2008 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:

S.ord. do 3.09.07

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(1652).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS
POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR PRESTADO POLO
DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos, do
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos formula a
proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas pola prestación do Servizo de Axuda no Fogar
prestado polo Departamento de Benestar Social..
A presente modificación realizase, coa conformidade da Area de Benestar Social responsable deste servizo. No
informe de data 17 de xullo de 2007 que consta no presente expediente proponse unha nova tarifa progresiva
segundo o nivel de renda dos usuarios. Considerase que ata un nivel de renda per cápita de 450,76 € frente os
360,61 € da vixente tarifa, os usuarios deben estar exentos de pagamento. Os tres seguintes tramos de renda, ata
630,79 € aportarían, respectivamente un 5%, 10% e 15%, do custe/hora do servizo. Os restantes tramos,
incrementarían a súa aportación un 10% máis por cada tramo de renda ata un máximo do 80% do custe do servizo.
Como queira que segundo as estatísticas dos últimos anos, a totalidade dos usuarios do servizo municipal de Axuda
no Fogar teñen un nivel de renda per cápita inferior a 810,82 €, as reduccións efectivas nesta ordenanza van dende
un 49,32% para este nivel de renda ata un 100%.
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.
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.ord. do 3.09.07

PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO DE
AXUDA NO FOGAR PRESTADO POLO DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL”
ARTIGO 4.- COTAS
2. A cota mensual a pagar, será a resultante de multiplica-lo número de horas de prestación do servicio pola
tarifa/hora que corresponda, segundo a seguinte escala:

Renda per cápita
0
a
450,77 a
510,78 a
570,79 a
630,80 a
690,81 a
750,82 a
810,83 a
870,84 a
930,85 a
máis de

tarifa/hora
450,76 €
510,77 €
570,78 €
630,79 €
690,80 €
750,81 €
810,82 €
870,83 €
930,84 €
990,85 €
990,85 €

cero €
0,74 €
1,49 €
2,23 €
2,98 €
4,46 €
5,96 €
7,44 €
8,93 €
10,42 €
11,91 €

DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. Esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e
comezará a aplicarse o 1 de Xaneiro de 2008 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.

S.ord. do 3.09.07

18(1653).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
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada 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.
Actualizanse as tarifas vixentes nun 2,4% (variación do IPC entre abril de 2006 e abril de 2007).
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:
1. Vertidos:Por cada 100 Kgs. ou fracción.

4,10 €

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

61,95 €
30,35 €

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

30,35 €
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4. Limpeza de pozos negros e fosas sépticas.
Pola primeira hora ou fracción.
Por cada media hora ou fracción adicional.

61,95 €
30,35 €

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 2008 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.

19(1654).MODIFICACIÓN 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 directora de Ingresos, do
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada 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.
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.
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.
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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 POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO DAS
ESCOLAS DE PRIMEIRA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL”.
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
1. Estarán exentos das taxas reguladas na presente ordenanza, os nenos e nenas que pertenza a familias con
ingresos brutos anuais per capita inferiores a 3.275 €. A titularidade de Bens Inmobles de Natureza Urbana, a
excepción da vivenda na que residen, non deberá superar un valor catastral total de 46.920 €.
2. Terá unha bonificación do 35% no importe das taxas o alumnado que só poida ser admitido polo Concello de
Vigo en horario reducido e diferente do solicitado. Esta bonificación aplicarase durante o tempo no que persista
esta situación excepcional
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 5.120 €
ARTIGO 4.- COTAS
As cotas tributarias relativas as taxas reguladas nesta Ordenanza determinaranse con arranxo ás seguintes tarifas:
MATRÍCULA
MENSUALIDADE
- Por cada nena ou neno pertencente a unidade familiar con renda per
cápita mensual entre
273,00 € e 300,00 €.

Por cada nena ou neno pertencente a unidade familiar con renda per
cápita mensual entre
300,01 € e 368,00 €.

- Por cada nena ou neno pertencente a unidade familiar con renda per
cápita mensual entre
368,01 € e 434,00 €.

- Por cada nena ou neno pertencente a unidade familiar con renda per
cápita mensual entre
434,01 € e 502,00 €.
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- Por cada nena ou neno pertencente a unidade familiar con renda per
cápita mensual superior a 502,01 €.

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 2008 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.
20(1655).MODIFICACIÓN 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 directora de Ingresos, do
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada 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.
Actualizanse as tarifas vixentes un 2,4 % (variación do IPC entre abril de 2006 e abril de 2007).
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.
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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:
“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:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
17,65 12,35 8,60
6,20
6,20
3,30 €
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
0,70
0,70
0,55
0,55
0,50
0,45 €
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
1,15
0,95
0,85
0,70
0,70
0,40 €
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
1,15
0,95
0,85
0,70
0,70
0,40 €
D.2. Mudanzas
Por m2 ou fracción e día ou fracción:
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Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
3,15
2,55
2,05

4ª
1,75

5ª
1,75

6ª
0,75 €

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
40,75 22,00 18,75 16,55 16,55 6,60 €
Por m2 ou fracción e por ano:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
101,25 52,90 45,15 39,65

5ª
39,65

6ª
14,30 €

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.
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
4,35
3,30
3,30
2,20

5ª
2,20

6ª
0,80 €

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
106,70 97,75 71,35

4ª
53,25

5ª
35,30

6ª
26,10 €

b) Garaxes de comunidade e privados para uso exclusivo de vivendas:
b.1. ata 10 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
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223,40 201,25 133,85 106,70 89,60

44,25 €

b.2. de 11 a 25 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
312,30 281,85 187,30 150,15 124,90 66,05 €
b.3. de 26 a 50 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
447,80 393,55 259,50 214,35 179,10 89,60 €
b.4. de 51 a 75 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
671,35 590,85 389,40 322,15 268,70 133,85 €
b.5. de 76 a 100 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
895,60 805,95 510,20 420,60 340,05 170,00 €
b.6. de 101 a 150 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
1254,00 1128,15 714,15 589,20 475,70 237,35 €
b.7. de 151 a 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
1755,30 1579,35 1000,10 824,15 667,20 332,75 €
b.8. máis de 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
2687,15 2462,75 1522,65 1254,00 993,50 501,25 €
c) Garaxes abertos ó público
c.1. ata 25 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
312,95 268,70 160,90 133,85 106,70 53,25 €
c.2. de 26 a 50 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
447,80 389,40 223,40 179,10 133,85 89,60 €
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c.3. de 51 a 100 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
626,95 537,40 312,95 223,40 179,10 133,85 €
c.4. de 101 a 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
1343,60 1209,15 698,50 626,95 492,10 402,55 €
c.5. de máis de 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
2687,15 2418,50 1433,15 1254,00 671,35 626,95 €
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
268,70 223,40 124,90 89,60 71,35 44,25 €
d.2. de 26 a 50 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
447,80 358,25 223,40 179,10 142,85 89,60 €
d.3. de 51 a 100 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
671,35 537,40 393,55 268,70 214,35 133,85 €
d.4. de 101 a 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
1343,60 1074,70 877,55 537,40 429,60 268,70 €
d.5. de máis de 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
2687,15 2418,50 1433,15 1074,70 626,95 537,40 €
e) Entradas a establecementos comerciais, industriais ou de servicios
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
223,40 196,30 133,85 106,70 89,60 44,25 €
Cando a entrada se utilice por dous ou máis usuarios, aplicarase a cada un deles a cota que corresponda segundo a
aplicación das distintas tarifas incluidas no presente epígrafe G, cunha reducción do 25%.
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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
8,20
4,30
3,85
2,65
2,65
1,45 €
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
2.172 2.101 1.633 1.632 1.400 1.148 €
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
121
117
91
90

5ª
79

6ª
65 €

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
69
35
32
24
24
14 €
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
67
63
46
45

5ª
39

6ª
33 €

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
153
117
91
90
79
63 €
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
69
35
32
24
24
14 €
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I.7. Por casetas de transformación de enerxía eléctrica e similares.
Por unidade e ano:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
671
329
284
266
193
135 €
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
335
165
141

4ª
133

5ª
96

6ª
69 €

7. Nas cotas calculadas segundo o disposto neste artigo correspondentes ós epígrafes A), B), C), D) F) e H), cando
as ocupacións da vía pública afecten a prazas de aparcamento regulado na Ordenanza reguladora do servicio de
aparcamento de vehículos na vía pública mediante parquímetros expendedores de billetes na cidade de Vigo,
sumaranse as seguintes cantidades:
a) Tratándose das ocupacións sinaladas nos epígrafes A) B) e H), 5,90 € por m2 ou fracción e quincena ou fracción
con un mínimo de 58,60 €.
b) Tratándose das ocupacións sinaladas nos epígrafes C), D) e F), 0,55 € por m2 ou fracción e día ou fracción, con
un mínimo de 3,90 €.

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 2008, 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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21(1656).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
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada 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.
Actualizanse as tarifas vixentes un 2,4 % (variación do IPC entre abril de 2006 e abril de 2007).
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
97,35 51,90 44,70 31,90 31,90 16,80 euros
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 2008, permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresa.
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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.

22(1657).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
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada 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.
Actualizánse as tarifas vixentes un 2,4 % (variación do IPC entre abril de 2006 e abril de 2007).
Como as máquinas expendedoras de tikets de aparcamento non admiten moedas de céntimo e dous céntimos, debe
redondearse a múltiplo de 5. Así, para que a actualización coincida exactamente co 2,4%, 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.
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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”.
ARTIGO 4.- COTAS
As tarifas desta taxa serán as seguintes:
1. Tarifa xeral pre-pagada:
1.1 Ata 32 minutos.
1.2 De máis de 32 minutos ata 71 minutos.
1.3 De máis de 71 minutos ata 95 minutos.
1.4 De máis de 95 minutos ata 120 minutos.

0,25 €
0,60 €
0,95 €
1,25 €

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 30,00 €/trimestre. Así
mesmo, poderán adquirir tarxetas de estacionamento anuais por importe de 87,00 €.
3. A tarifa postpagada, se a duración de aparcamento excédese da sinalada no ticket nun máximo de unha hora,
será de 2,20 €.

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 2008, 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.

23(1658).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS DEREITOS E
TAXAS POLA CONCESIÓN DE LICENZAS PARA CONSTRUCCIÓNS, OBRAS E
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INSTALACIÓNS TRAMITADAS POLA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ASÍ COMO
POLA ADMINISTRACIÓN DO CONCELLO QUE FIGURA NO PRESENTE EXPEDIENTE.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos, do
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada 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.
Actualizanse as tarifas vixentes nun 2,4% (variación do I.P.C. entre abril de 2006 e abril de 2007).
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:
B) Outros servizos:
1.- Aliñacións e rasantes, por cada 10 m/l ou fracción.
2.- Inspección de obras que se practiquen a instancia do titular da licenza ou por
imperativo legal ou causa de expediente contradictorio, por unidade.
3.- Inspección de actividades e instalacións que se practiquen a instancia do titular da
licenza ou por imperativo legal, por unidade.
4.- Licenzas de parcelación urbanística, por cada parcela resultante.
5.- Transmisión de licenzas.
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6.- Autorizacións previas en solo non urbanizable (incluíndo custo anuncio prensa).
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.
7.1.2. Vivendas de superficie construida entre 101 m2 e 250 m2, por cada unha.
7.1.3. Vivendas de superficie construída superior a 250 m2, por cada unha.
7.2 USO RESIDENCIAL VIVENDAS COLECTIVAS
7.2.1. Vivendas (incluídos estudios e apartamentos), por cada unha.
7.2.2. Baixos lóbregos, por cada un.
7.2.3. Baixos divididos, por cada un.
7.2.4. Sotos, semisotos e plantas de uso accesorio tales como garaxes, trasteiros, bodegas,
etc, por cada planta ou semiplanta.
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.
Por cada m2. de exceso.
8. Solicitude de declaración de ruína.
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.
Se o resultado de aplicación das tarifas previstas neste artigo fose inferior a 19,70 €, 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 180 € que o Concello devolverá no momento en que o
bordo sexa reparado e a beirarrúa volva ao seu estado primitivo.
DISPOSICIONS ADICIONAIS.
1ª. Conforme establece o artigo 10 apartado 7 da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles do
Concello de Vigo, este acollerase ó procedemento de comunicación previsto no Texto Refundido da Lei reguladora
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do Catastro Inmobiliario, significando para os suxeitos pasivos-titulares catastrais .que quedarán eximidos da
obriga de fomular as declaracions catastrais consecuencia dos seguintes actos administrativos:
- Licencias de obra de construcción e ampliación.
- Licencias de modificación, rehabilitación ou reforma.
- Licencias de demolición
- Licencias de modificación de uso.
2ª Os suxeitos pasivos do IBI, destinatarios das licencias anteditas quedarán liberados das obrigas de presentar a
correspondente alteración catastral no momento en que entre en vigor o correspondente Convenio coa Dirección
Xeral do Catastro.

DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. 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 2008, 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.

24(1659).MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POR
LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS QUE FIGURA NO PRESENTE
EXPEDIENTE.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos, do
23.07.07, 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.
Actualizanse as tarifas vixentes nun 2,4% (variación do I.P.C. entre abril de 2006 e abril de 2007).
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.
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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. A cota tributaria das licencias de actividades e instalacións nas que a súa tramitación deba realizarse de acordo
cos regulamentos de Policía de Espectáculos e Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas determinarase
como suma da cota calculada en función da superficie máis a cota resultante en función da potencia nominal
solicitada expresada en CV, segundo o cadro que segue:

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

431,45 €
517,55 €
604,00 €
776,60 €
1.294,40 €
2.588,75 €
5.177,40 €
6.040,05 €

1.2.- Potencia nominal. Entenderase por potencia nominal computable a efectos da presente taxa, tanto a potencia
motriz aplicada directamente ó proceso productivo como a potencia eléctrica das instalacións, máquinas e aparatos
que tamén interveñan no dito proceso.Exclúese a potencia utilizada en alumeado, así como a empregada para
servicios xerais do local que non teñan incidencia no proceso productivo. Para aplicación da tarifa que segue, debe
utilizarse a equivalencia 1kW=1,36CV no caso de que a potencia solicitada estea expresada en KW.
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
de máis de 100 CV; aplicarase á totalidade

0€
123,35 €
164,25 €
205,70 €
246,75 €
287,70 €
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da potencia computable á tarifa de

2,85 € por CV.

2. A cota tributaria das licencias non incluídas no apartado 1 deste artigo, e que poderían denominarse inocuas,
determinarase en función do cadro que segue:
Superficie do local:
ata 50 m2
215,65 €
de 51 m2 a 100 m2
258,85 €
de 101 m2 a 200 m2
301,90 €
de 201 m2 a 500 m2
345,05 €
de 501 m2 a 1.000 m2
690,10 €
de 1.001 m2 a 2.000 m2
1.294,40 €
de 2.001 m2 a 5.000 m2
2.156,95 €
de máis de
5.000 m2
3.020,40 €
3. Excepcionalmente, as licencias correspondentes a elementos transformadores de enerxía eléctrica pertencentes a
compañías vendedoras da mesma, deberán satisface-la cota que resulte de suma-la tarifa resultante en función da
superficie do local calculada segundo o disposto no apartado 1.1 deste artigo e a tarifa resultante da aplicación do
seguinte cadro de potencias expresadas en KVA.
Potencia:
Ata 2000 KVA

328,65 €

Polo exceso de 2000 KVA a 5000 KVA, incrementarase a tarifa anterior, por cada 100
KVA en fracción de exceso
20,55 €
Polo exceso de 5000 KVA ata 10000 KVA, incrementarase a suma das tarifas anteriores,
por cada 100 KVA ou fracción de exceso
12,15 €
Polo exceso de 10.000 KVA, incrementarase a suma das tarifas anteriores, por cada
100 KVA ou fracción de exceso
8,20 €

DISPOSICIONS ADICIONAIS.
1ª. Conforme establece o artigo 10 apartado 7 da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles do
Concello de Vigo, este acollerase ó procedemento de comunicación previsto no Texto Refundido da Lei reguladora
do Catastro Inmobiliario, significando para os suxeitos pasivos-titulares catastrais .que quedarán eximidos da
obriga de fomular as declaracions catastrais consecuencia dos seguintes actos administrativos:
- Licencias de obra de construcción e ampliación.
- Licencias de modificación, rehabilitación ou reforma.
- Licencias de demolición
- Licencias de modificación de uso.
2ª Os suxeitos pasivos do IBI, destinatarios das licencias anteditas quedarán liberados das obrigas de presentar a
correspondente alteración catastral no momento en que entre en vigor o correspondente Convenio coa Dirección
Xeral do Catastro.
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DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. A presente Ordenanza surtirá efectos dende o 1 de xaneiro do 2008 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.
25(1660).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
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada 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.
Actualizanse as tarifas vixentes nun 2,4 % (variación do IPC entre abril de 2006 e abril de 2007).
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.
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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:
“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.
c) Estarán exentos das taxas reguladas na presente ordenanza, os membros de familias con ingresos brutos anuais
per capita inferiores a 3.275 €. A titularidade de Bens Inmobles de Natureza Urbana, a excepción da vivenda na que
residen, non deberá superar un valor catastral total de 46.920 €.

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:2,30 €
b) De 17 a 64 anos, ámbolos dous inclusive:

4,60 €

c) Abono anual (Persoal e intransferible):
- Bono familiar (familias de hasta 5 membros e cuios fillos non superen os 18 anos):26,60 €
- Bono individual:
15,95 €
d) Visitas escolares organizadas non exentas, por cada visitante:

1,75 €

e) Grupos organizados de adultos:

3,55 €

2. Tarifa reducida:
- Por cada persoa:

1,50 €

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

63,85 €
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b) Por cada xornada

191,50 €

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 2008 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.
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.

26(1661).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.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos, do
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira Delegada 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.
Actualizanse as tarifas vixentes, I, II e III do artigo 5 da Ordenanza e o Cadro de prezos unitarios de obra do Anexo
I, nun 2,4% (variación do IPC entre abril 2006 e abril 2007).
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.
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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:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE, REDE DE SUMIDOIROS, SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE
AUGAS RESIDUAIS”.
ARTIGO 5. TARIFAS
TARIFA I.- COTA DE ABOAMENTO
- Cota de aboamento ó servicio

3,28 €/usuario/mes.

TARIFA II.- PRESTACIÓN DO SERVICIO DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA
DOMÉSTICOS E NON DOMÉSTICOS

POTABLE PARA USOS

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

0,3329 €/m3
0,4384 €/m3
0,4455 €/m3
0,7602 €/m3
0,7732 €/m3
1,0112 €/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

0,6317 €/m3
0,9252 €/m3
0,9539 €/m3
1,1578 €/m3
1,1942 €/m3
1,2554 €/m3

TARIFA III.- PRESTACIÓN DO SERVICIO DE REDE DE SUMIDOIROS, SANEAMENTO E DEPURACIÓN DAS
AUGAS RESIDUAIS
A) Usos domésticos:
De 0 a 30 m3

0,3620 €/m3
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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

0,4697 €/m3
0,4754 €/m3
0,7337 €/m3
0,7412 €/m3
0,8406 €/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

0,5646 €/m3
0,7125 €/m3
0,7240 €/m3
0,8910 €/m3
1,0007 €/m3
1,1528 €/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 2008 permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou
derogación.

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.
539,8637 €
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.
878,3654 €
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.
918,1929 €
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.
1.019,1258 €
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.
918,1929 €
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.
1.019,1258 €
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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.
17,1748 €
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.
18,0602 €
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.
19,3272 €
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.
21,2491 €

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.
827,7910 €
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.
1.034,7459 €
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.
1.448,6631 €
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.
649,1753 €
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.
813,7474 €
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.
1.004,2400 €

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.
1.251,6273 €
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.
63,8047 €
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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.
77,6828 €
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.
103,5674 €
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.
133,5119 €
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.
172,4108 €

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.
25,4743 €
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.
59,5218 €

4. LEVANTAMENTO E REPOSICION DE PAVIMENTACIÓNS.
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.
16,7502 €

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 grosor,
completamente rematado.
55,8147 €
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,

S.ord. do 3.09.07

asentado sobre base de formigón Fck de 150 Kp/cm2. De resistencia característica de trinta (30) cm. de grosor,
completamente rematado.
70,1319 €
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.
32,8453 €

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.
52,8131 €
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.
39,1006 €
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.
18,1827 €
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.
51,4958 €
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.
131,0502 €
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.
16,7646 €

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.
15,1234 €

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.
19,7014 €
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.
23,1566 €
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.
30,1532 €
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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.
32,7877 €
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.
36,6387 €
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.
48,7749 €
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.
62,8546 €
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.
77,9491 €
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.
96,5204 €
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.
120,0225 €
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.
139,7383 €
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.
159,0079 €
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.
8,6306 €
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.
9,5664 €
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.
12,2369 €

6.- VÁLVULAS PARA REDE DE ABASTECEMENTO.
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6.1. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 60 mm.218,3857 €
6.2. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 80 mm.244,2848 €
6.3. Ud. Sumbinistración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 100 mm.270,9540 €
6.4. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 125 mm.388,4643 €
6.5. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 150 mm.412,0311 €
6.6. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 175 mm.650,1183 €
6.7. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 200 mm.682,1070 €
6.8. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 250 mm.1.125,7742 €
6.9. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 300 mm.1.360,2478 €
6.10. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 350 mm. 1.817,5267 €
6.11. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 400 mm. 2.314,5325 €
6.12. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 450 mm.4.898,8816 €
6.13. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 500 mm. 5.263,9014 €
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.
27,0364 €
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.
37,3802 €
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.
45,5717 €
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.
52,9643 €
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.
76,6894 €
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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.
92,9789 €
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.
897,1383 €
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.
931,6391 €
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.
522,8688 €
8.4. Ud. De adaptación ó pozo existente, incluindo cono, marco e tapa de fundición dúctil con dispositivo de
acerroxado.
257,1191 €
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.
66,3816 €
9.2. Ud. De reposición de conexión de abastecemento anulada por detección de fraude.
132,7561 €
10.- PREZOS DE MAN DE OBRA E MAQUINARIA PARA TRABALLOS REALIZADOS POLA ADMINISTRACION.
10.1. MAQUINARIA
10.1.1. Hora de compresor
10.1.2. Hora de camión MAN

11.1068 €
35,3215 €

10.1.3. Hora de camión PEGASO
10.1.4. Hora de camión EBRO
10.1.5 .Hora de retroescavadora TY-45.
10.1.6.Hora de retroescavadora TY-45 con martillo
10.1.7.Hora de retroescavadora LY-80.
10.1.8. Hora de carterpillar 955/950.
10.1.9. Hora de tractor grúa.
10.1.10. Hora rodete compactador.

28,2528 €
23,2069 €
38,3447 €
95,8654 €
49,4515€
49,4515 €
28,2528 €
39,3596 €
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10.1.11. Hora de bituminadora.
10.1.12. Hora de compactadora tipo ra, bandexa
10.1.13. Hora cortadora de pavimentos
10.1.14. Hora de vehículo lixeiro transporte.
10.2 MAN DE OBRA
10.2.1. Hora de xornal de PEÓN
10.2.2. Hora de xornal OFICIAL

34,3065 €
7,3134 €
21,9473 €
14,6339 €

9,4656 €
9,9766 €

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.
27(1662).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
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleria delegada 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.
Actualizanse as tarifas vixentes nun 2,4% (variación do IPC entre abril de 2006 e abril de 2007.
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:

S.ord. do 3.09.07

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
a) Cursos e cursiños. Por cada sesenta horas lectivas ou fracción, cota mínima 2,70 €, 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.
c) Escola Municipal de Música:
Música e movemento:
- Matrícula
- 10 mensualidades de

39,05 €
15,50 €

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

54,65 €
21,50 €

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

59,55 €
23,75 €

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

64,40 €
25,70 €

Difusión musical (curso 20 horas)
- Matrícula

28,90 €

Monográfico (curso 20 horas)
- Matrícula

43,40 €

Especialización musical (curso 30 horas)
- Matrícula

144,45 €

d) Escola Municipal de Teatro.
Cursos de teatro para menores, (niveis de iniciación e perfeccionamento)
- Matrícula
23,40 €
- 9 mensualidades de
20,35 €
Cursos monográficos
20 horas ou fracción.
40 horas
60 horas

42,55 €
85,10 €
127,70 €
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80 horas ou mais

170,25 €

Cursos de teatro para persoas adultas (niveis de iniciación e perfeccionamento)
- Matrícula
83,00 €
- 9 mensualidades de
74,50 €
e) Estarán exentos dos Prezos Públicos regulados na presente ordenanza, os membros de familias con ingresos
brutos anuais per capita inferiores a 3.275 €. A titularidade de Bens Inmobles de Natureza Urbana, a excepción da
vivenda na que residen, non deberá superar un valor catastral total de 46.920 €.
Para o disfrute desta exención dictarase resolución da Concellería de Economía e Facenda establecendo o
procedemento así como a documentación necesaria que acredite o cumprimento da condición anterior.
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 5.120 €, quedarán eximidos do pagamento destes prezos públicos.

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 2008, 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.

28(1663).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 directora de Ingresos, do
23.07.07, que di o seguinte:
Segundo instruccións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos presenta a
proposta de Modificación da Ordenanza reguladora dos Prezos Públicos por utilización das instalacións deportivas
municipais pertecentes o “Instituto Municipal dos Deportes”, que figura no presente expediente.

S.ord. do 3.09.07

Actualizanse as tarifas vixentes nun 2,4% (variación do IPC entre abril de 2006 e abril de 2007).
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) Estarán exentos os alumnos de Escolas deportivas que sexan membros de familias con ingresos brutos anuais per
capita inferiores a 3.275 €. A titularidade de Bens Inmobles de Natureza Urbana, a excepción da vivenda na que
residen, non deberá superar un valor catastral total de 46.920 €.
Para o disfrute desta exención dictarase resolución da Concellería de Economía e Facenda establecendo o
procedemento así como a documentación necesaria que acredite o cumprimento da condición anterior.
e) Os alumnos de Escolas Deportivas pertencentes a familias numerosas que conten con ingresos brutos anuais, per
capita, no exercicio da solicitude inferiores a 5.120 €

ARTIGO 18.- PREZOS PUBLICOS.
A) ESPECTÁCULOS
En tódalas instalacións.
- 1 día
- ½ día
- Aluguer escenario

3.768,00 euros + ive
2.109,00 euros + ive
18,85 euros m2 + ive

B) ACTIVIDADES CULTURAIS.
- 1 día
527,00 euros + ive
- ½ día
302,00 euros + ive
C) ESPECIAL
Para montar e desmontar.

S.ord. do 3.09.07

Hora

34,00 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

188,40 €
75,35 €
113,05 €
56,50 €

a.2.- EQUIPOS NON FEDERADOS

56,50 €

b) Cando unha entidade tenga otorgado unha reserva de uso de adestramentos e competicións oficiais nunha
instalación para unha tempada, o pago dos precios publicos poderá ser domiciliado nunha entidade bancaria e
poderá ser facturado anticipadamente dunha seguintes maneiras:
PAGOS DE ADESTRAMENTOS:
b.1.- Mensualmente.
b.2.- Bimensualmente. Neste caso terá un desconto dun 10% sobre o total.
b.3.- Trimestralmente. Neste caso terá un desconto dun 20% sobre o total.
1.2. COMPETICIONS-EXHIBICIONS: (sin tempo límite)
Atinxe a todas aquelas actividades deportivas nas que, pola sua configuración, requiran competicións dunha longa
ocupación coma Patinaxe, Ritmica, Artes marciais.
Instalacións
Sen taquilla

Con taquilla
€/hora

Pavillón Central
Outras Instalacións

45,20

€/hora

75,35
26,35

45,20

1.3. PARTIDOS (Baloncesto, balonman, Voleibol, Fútbol, etc.)
a) PAVILLÓN CENTRAL

Categoría especial
b) OUTRAS INSTALACIÓNS
Categoría especial

Sen taquilla
€/hora
60,25

Con taquilla
€/hora
143,20
€/hora
56,50

S.ord. do 3.09.07

1ª Categoría
2ª Categoría

26,35
12,75

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

€/hora
11,25

b) OUTRAS INSTALACIÓNS e campos de fútbol.
Pista entera
€/hora
Categoría especial
e 1ª cat.
7,10
2ª Categoría
4,85
c) SALAS DEPORTIVAS MULTIUSOS
1ª Categoría (un equipo)
2ª Categoría (un equipo)

Pista compartida
€/hora
5,25
3,80

€/hora
4,15
2,25

ARTIGO 20.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE RECREO, TEMPO LIBRE E OCIO.
1. ACCESO AS INSTALACIÓNS
1.1 Adulto
2,80 €
1.2 Menores
1,90 €
2. ABONO DE 20 ENTRADAS (INSTALACIÓNS USO LIBRE).
2.1. Adulto
25,60 €
2.2. Menores
17,35 €
3. TENIS E FRONTÓN E PADEL
3.1.- Instalacións Cubertas
1
hora
a) 2 Xogadores
b) 4 Xogadores

Bono 10 usos
4,15 €
4,85 €

37,15 €
43,60 €

3.2.- Instalacións descubertas
1 hora
a) 2 Xogadores
b) 4 Xogadores

2,80 €
4,15 €

Bono 10 usos
25,30 €
37,15 €

3.3. Suplemento de Luz para Tenis, frontón e padel:
€/hora
Instalacións cubertas
1,85
Instalacións descubertas
1,20

4.-XIMNASIOS.

S.ord. do 3.09.07

4.1. Mensualidade por actividade/clases
dous sesións a semana
4.2. Mensualidade por actividade/clases
tres sesións a semana

14,40 €
18,10 €

4.3.- Cuotas de abonados os Ximnasios.(uso libre).
4.3.1 Adultos (individual anual)
4.3.2 Menores (individual anual)
4.3.3 Familiar (anual)

135,70 €
83,00 €
196,05 €

Os abonados empadroados en Vigo, terán unha bonificación e o seu prezo é de:
4.3.4 Adultos (individual anual)
4.3.5 Menores (individual anual)
4.3.6 Familiar (anual)

113,10 €
60,25 €
166,25 €

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

1 reserva

Abono 10 usos/reservas

3,80 €.

34,20 €

ARTIGO 21.- PROGRAMAS DE ENSINANZA E PROMOCION DEPORTIVA
1. PROGRAMAS CON PROFESOR (CURSOS NATACIÓN)
1.1. Adultos/mes
1.2. Menores/mes

29,45 €
18,85 €

2. PROGRAMAS DE CAMPAÑAS DE "NATACIÓN"
2.1. Grupo colexios
2.2. Outros programas
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

€/alumno/mes
6,60 €
12,15 €

37,75 €

7,65 €/hora

15,05 €/hora

0,80 €

S.ord. do 3.09.07

4. SALA DE REUNIÓNS:
Sala de reunións:

2,25 €/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 2008, 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.

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.
29(1664).PROPOSTA DE ANULACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DE 20.04.07 SOBRE SINATURA DE CONVENIO COA CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E
INDUSTRIA. EXPTE 1261/321.
Dáse conta da proposta do xefe de Participación Cidadá, do 6.06.07, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local de data 30 de abril de 2007, aprobou a sinatura do convenio de colaboración coa
Concelleróa de Innovación e Industria para o desenvolvemento da Orde de 16 de maio de 2006, así como o texto do
mesmo e o gasto que o desenvolvemento do mesmo impricaba, tendo en conta que no mesmo o Concello adquiría o
compromiso de contratar a un dinamizador desde o 1 de outubro de 2007 ao 30 de setembro de 2008, unha vez
finalizada a dinamización dos centros de internet municipal da parte correspondente ao compromiso da concellería.
Con data 10 de maio de 2007 a Dinamizadora contratada pola Consellería de Innovación e Industria, solicitou a
baixa na prestación do servizo, sen que hasta a data se
enviara un dinamizador conforme establece o texto do convenio aprobado.
O gasto aprobado supón para a contratación da bolseira desde o 1 de outubro de 2007 ao 30 de setembro de 2008
ascende a cantidade de 10.800,00 € que están imputados a partida orzamentaria 4631 2270602 “Convenio de
colaboración con outros organismos” e o gasto para cubrir as polizas de seguros por risco profesional para o
bolseiro supón a cantidade de 59,07 € con cargo a partida orzamentaria 4631 2240000.
Polo anteriormente exposto propoño que a Xunta de Goberno Local adopte o seguinte acordo:
Primeiro.Anular o acordo da Xunta de Goberno Local de data 30 de abril de 2007 no que se aprobaba a
sinatura do convenio de colabouración coa Consellería de Innovación e Industria para o desenvolvemento da Orde
de 16 de maio de 2006.
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Segundo.oportunos.

Comunicar o presente acordo ao servizo municipal de Intervención aos efectos orzamentarios

Acordo
A Xunta de Goberno local acorda retirar o asunto da orde do día para tratar que a Xunta de Galicia de
cumpimento ó convenio.
31(1665).GASTOS DE LOCOMOCIÓN DO PERSOAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE
Ó MES DE XULLO DE 2007. EXPTE. 17502/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 29.08.07, e de acordo
co informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 27.08.07, conformado pola xefa da Área de
Réxime Interior, a Xunta de Goberno local acorda:
Autorizar o gasto por un importe de 5.306,08 € correspondente ás indemnizacions por desprazamento no
termo municipal por razóns do servizo do persoal municipal, correspondentes aos servizos de Benestar
Social, Mobilidade e Seguridade, Parque Móbil, Ospio, Vías e Obras, Patrimonio e Contatación, Limpeza,
Educación, Cemiterios e Conserxería con cargo á clasificación económica do orzamento 231.00.00
-Gastos de Locomoción.
Servicio
3130
2220
1212
5110
5110
1211
4420
4220
4430
1210

Benestar Social
Mobilidade e Seguridade
Parque Móbil
OSPIO
Vías e Obras
Patrimonio e Contratacion
Limpeza
Educación
Cementerios
Conserxería
TOTAL

Total
26,86
805,22
233,75
414,20
1687,38
112,86
317,90
418,19
185,25
1104,47
5306,08

30(1666).AXUDAS CON CARGO Ó FONDO SOCIAL POR RECLAMACIÓNS DE
ESTUDIOS 2006-2007. EXPTE. 17500/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o acordo da Comisión do Fondo de Acción Social do
8.08.07, o informe de Intervención Xeral do 29.08.07, e de acordo co informe-proposta da técnica de
Recursos Humanos, do 27.08.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior e polo concelleirodelegado da Área de Xestión municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
Autoriza-lo abono das seguintes axudas por reclamacións de estudios 2006-07, por importe total de
1.310,00 €. (MIL TRESCENTOS DEZ EUROS), ós seguintes traballadores:
NOME E APELIDOS

Nº DNI

Nº PERSOAL

€

S.ord. do 3.09.07

Alves Alfaya, José
Calvet Micas, Josefa
Costas Montero, Sara
Cuartero Egido, Mª Jesús
NOME E APELIDOS
Faro Chamadoira, Angeles
Hervada Ventín, Andrés
Iglesias Rejas, Luis
Ricoy Martínez, Luis
Vázquez Blanco, Juan
SUMA TOTAL

35.923.684
40.857.370
36.029.933
35.989.863
Nº DNI
36.033.947
36.016.681
36.091.674
36.032.010
35.921.656

4564
77826
19229
8131
Nº PERSOAL
15071
16225
22390
16917
17615

100,00
100,00
140,00
100,00
€
100,00
330,00
200,00
185,00
55,00
1.310,00

32(1667).NOMEAMENTO DE FUNCIONARIO PARA CUBIR O POSTO DE XEFE DE
NEGOCIADO DE MEDIOAMBIENTE, CORRESPONDENTE Ó CONCURSO DE TRASLADOS
2005. EXPTE. 17509/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico de Organización, do
29.08.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior e polo concelleiro-delegado da Área de
Xestión Municipal, que di o seguinte:
A Comisión de Valoración encargada de xulga-los méritos para o nomeamento dos diferentes postos de traballo
incluidos no Concurso de Traslados correspondente o ano 2005, convocado por acordos da Xunta de Goberno
Local de datas 30 de decembro de 2005 e 21 de agosto de 2006, publicada no Boletín Oficial da Provincia de 20 de
xaneiro e 5 de setembro de 2006, acordou na súa reunión de 25 de xaneiro de 2007, elevar a definitiva a lista dos
aspirantes por orde de puntuación aprobada provisionalmente na sesión de dita Comisión de data 11 de xaneiro
anterior e, en consecuencia propoñer , a Xunta de Goberno Local, o nomeamento, entre outros, a Dª. Mª del Carmen
Viñas Rodrigo para o posto de traballo de Xefe/a de Negociado de Medio Ambiente, cunha puntuación de 13,334
puntos.
A Xunta de Goberno, na súa sesión de data 5 de febreiro de 2007, nomeou a interesada Xefa de Negociado de Medio
Ambiente, sendo publicado o mesmo no Boletín Oficial da Provincia de data 19 seguinte, e tomando posesión en
data 21 de febreiro de 2007.
Con data 21 de xuño de 2007, a interesada presentou a traves do Rexistro Xeral escrito de renuncia a referida
xefatura, que foi aceptada por Resolución de data 3 de xullo seguinte.
Examinada a acta da comisión de Valoración do 25 de xaneiro de 2007, o seguinte aspirante que acadou a maior
puntuación correspondese con D. Daniel González González, nº persoal 21887, cunha puntuación de 11,442, toda
vez que os tres aspirantes que acadaron maior puntuación xa foron nomeados con cargo a outros postos, segundo a
opción por eles manifestada, de conformidade coa Base V das que rexeron o referido Concurso de Traslados.
Por isto, de conformidade co disposto no art. 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de réxime
local, en redacción dada pola Lei 57/2003, o técnico de organización que subscribe, coa conformidade da xefa da
Area de Réxime Interior, propón a Xunta de Goberno Local a aprobación da seguinte:
PROPOSTA

S.ord. do 3.09.07

Primeiro.- Nomear para o posto de traballo de Xefe de Negociado de Medio Ambiente o candidato D. Daniel
González González, cunha puntuación de 11,442 puntos, segundo a lista aprobada definitivamente na sesión da
Comisión de Valoración do Concurso de Traslados correspondente o ano 2005 de data 25 de xaneiro de 2007,
habida conta da renuncia da anterior candidata, aceptada por Resolución da Alcaldía de 3 de xullo de 2007.
Segundo.- A toma de posesión deberá efectuarse polo candidato designado nos tres días hábiles seguintes a súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
33(1668).PROPOSTA DE NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS/AS DE CARREIRA CON
CARGO A PRAZAS DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL. EXPTE. 17510/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do técnico de Organización, do
27.08.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, a Xunta de Goberno local acorda:
Nomear funcionarios/as de carreira, con cargo á prazas vacantes de Técnico de Administración Xeral,
ós/as seguintes aspirantes propostos/as polo Tribunal Cualificador e que superaron tódolos exercicios da
oposición,
1ª.- D. PABLO OLMOS PITA, con D.N.I. 33.348.774-Q, que obtivo unha puntuación de 25,650 puntos.
2ª.- Dª. Mª. JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ, con D.N.I. 77.008.548-V, que obtivo unha puntuación
de 25,261 puntos.
3ª.- Dª. M. del CARMEN PAZOS AREA, con D.N.I. 53.110.174-T, que obtivo unha puntuación de 25,166
puntos.
4ª.- Dª. BEATRIZ BARBARÁ RODRÍGUEZ, con D.N.I. 36.098.427-L, que obtivo unha puntuación de
21,510 puntos.
5ª.- Dº. SECUNDINO OTERO FAILDE, con D.N.I. 76.812.99-Z, que obtivo unha puntuación de 19,520
puntos.
Os aspirantes nomeados deberán tomar posesión da súa praza como funcionarios de carreira no prazo dun
mes a contar dende a recepción do presente acordo.

34(1669).PRODUCTIVIDADE DO PERSOAL DE CONSERXERÍA, CORRESPONDENTE
Ó 2º TRIMESTRE DE 2007. EXPTE. 17499/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral, do 28.08.07, dáse conta
do informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 20.08.07, conformado pola xefa da Área de
Réxime Interior e polo concelleiro de xestión municipal, que di o seguinte:
Antecedentes.-

S.ord. do 3.09.07

Dentro do persoal dependente do Servicio de Conserxería, figuran dous postos de oficial conserxe e a xefa de
subalternos, ós que se lle esixe permanentemente un rendemento e dedicación extraordinaria no desenvolvemento
dos seus postos de traballo más alá do meramente esixible polo desempeño das súas funcións públicas, tal e coma se
recolle na Instrucción 3ª, ap. m) sobre Cadro de Persoal e relación de postos de traballo vixentes, BOP, de 7 de
xuño de 2005.
Neste caso e fronte ó restante persoal das súas respectivas categorías, concorren as circunstancias contempladas no
art. 5 do Real decreto 861/1986, do 25 de abril, para facerse acreedores do complemento de productividade, xa que
non contan cun horario fixo, senón que teñen que estar a disposición da Alcaldía, para dar cobertura a numerosos
actos e recepcións programados na Casa do Concello, no momento no que sexan requeridos para isto, incluso
xornadas en sábado, domingo ou festivo, nocturna, etc.
Recibese no Servizo de Persoal escritos asinados pola Xefa de Subalternos , Dª Teresa Vaqueiro Herbello, a Tecnica
de admón. Especial do servizo de animación sociocultural e festas, Dª Luz Gonzalez Domínguez e o Concelleiro
Delegado de Persoal D Carlos Lopez Font, nos que se informa do numero de horas realizadas por D Jose Angel
Fernandez Alonso, nos meses de abril, maio e xuño de 2007, para o seu aboamento , de conformidade co disposto
na base m) da Instrucción 3ª sobre plantilla e relacion de postos de traballo.
De conformidade co disposto no artigo 5 do R.D. 861/86, de 25 de abril, polo que se regula o réxime de retribucións
dos funcionarios da Administración local, o complemento de productividade está destinado a retribuí-lo especial
rendemento, actividade extraordinaria, e o interese e iniciativa coa que o funcionario desenvolve o seu traballo.
A apreciación da productividade deberá realizarse en función de circunstancias obxectivas relacionadas
directamente co desempeño do posto de traballo e obxectivos asignados ó mesmo, sen que en nengún caso as
contías asignadas por dito complemento devenguen nengún tipo de dereito individual verbo das valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público, tanto dos demáis
funcionarios da Corporación coma dos representantes sindicais.
Corresponde á Alcaldía Presidencia da Corporación a distribución do complemento de productividade entre os
diferentes programas ou áreas e a asignación individual do complemento de productividade, con suxección ós
criterios que, de se-lo caso, teña establecido o Pleno, sen prexuízo das delegacións que teña conferidas con arranxo
ó establecido na Lei 7/ 85, de 2 de abril.
Na actualidade, a facultade de asignación individual deste complemento retributivo atópase delegada na Xunta de
Goberno Local.
A este respecto, as vixentes instruccións sobre plantilla e relación de postos de traballo, aprobadas pola Xunta de
Goberno Local na súa sesión de 30 de maio de 2005, en concreto a citada instrucción
3ª m), establece que “con cargo ó complemento de productividade aboarase o especial rendemento e dedicación e a
actividade extraordinaria o persoal adscrito á Conserxería Municipal polas labores, a dispoñibilidade horaria das
cales sexa requerida expresamente pola Alcaldía-Presidencia, paraa recompensa-lo especial rendemento e
dedicación esixible ó referido persoal, e que colabora cos departamentos de Cultura, Animación Sociocultural e
Relacións Públicas dando cobertura e apoio ós actos e recepcións programados na Casa do Concello, celebrados
dun xeito extraordinario fora da xornada ordinaria en sábados, domingos e festivos, establécese un complemento de
productividade, con devengo trimestral, en función das horas traballadas, supeditado en todo caso ó informe dos
responsables dos referidos servicios, acreditativo do rendemento e dedicación dos trablladors propostos e que fosen

S.ord. do 3.09.07

autorizados expresamente pola Alcaldía-Presidencia antes da súa realización, sendo a Xunta de Goberno Local a
que establecerá a contía e regulación pormenorizada da asignación da productividade.
O abono efectuarase en función dos días realmente traballados, excluíndose, polo tanto, as baixas por enfermidade
ou accidente e as vacacións. Non obstante, consideraránse como traballados os períodos de baixas por accidente de
traballo e enfermidade profesional e, os correspondentes a permisos e licencias contidos no acordo regulador de
condicións económicas e sociais do persoal ó servicio da Corporación, sempre que a productividade conte con
periodicidade e non se autorice día a día.
A asignación destes complementos retributivos requerirá consignación previa do gasto por parte da Intervención
Xeral, así como a ulterior publicación do acordo no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello para coñecemento
dos demáis traballadores.
En consecuencia, e acreditado o número de horas de prestación de servicios, considerase oportuno recompensar
este meritorio rendemento e dedicación permanente, a través dun complemento de productividade que en certa
medida compense o esforzo e dedicación que se lle ven esixindo ós traballadores afectados.
Como promedio obxectivo para a súa asignación, considerase ponderado o abono de 3,07 € a hora normal e 4,47€
a hora festiva no caso do Sr Fernandez Alonso, cantidad que se aboaran en funcion das horas en exceso realizadas,
resultando as seguintes cantidades:
-

D Jose Angel Fernandez Alonso, nº de persoal 12055, oficial conserxe, por un importe toral de 265,97 €
pola realización de 59 h 30m horas festivas

Vistos os feitos precedentes e normas legais de anterior invocación, pode informarse que, en principio, concorrerían
os supostos necesarios para que o órgano resolutor poidera proceder ó outorgamento deste complemento
retributivo, ben entendendo que non se trata dun dereito subxectivo preexistente dos funcionarios, senón dunha
retribución complementaria de carácter eminentemente discrecional por parte do órgano resolutor, toda vez que a
simple concorrencia dos criterios de asignación aprobados pola Xunta de Goberno Local non poden implicar un
devengo automático da productividade, xa que éstos tan só constitúen os supostos fácticos previos e necesarios para
poder aprecia-lo rendemento dos funcionarios propostos, proponse á Xunta de Goberno Local, previo informe da
Intervención Xeral, a seguinte PROPOSTA:
“Aboar ao funcionario D Jose Angel Fernandez Alonso, nº de persoal 12055, oficial conserxe , adscrito a
Conserxería Municipal, polo especial rendemento e dedicación extraordinaria no desenvolvemento do seu posto de
traballo, mais ala do meramente esixible polo desempeño das súas funcións públicas, de conformidade co
regulamentado no artigo 5 do R. decreto 861/86, de 25 de abril, a cantidade de 265.97€:
Dese traslado da presente resolución ós interesados, ó Comité de Persoal e á Intervención Xeral, debendo
expoñerse, así mesmo, no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello por prazo de quince días.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

35(1670).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE POR CONDUCCIÓN DUN
VEHÍCULO LIXEIRO MUNICIPAL NON SENDO OFICIAL-CONDUCTOR, A D. JUAN JESÚS

S.ord. do 3.09.07

GARCÍA ALFONSO, DO SERVIZO DE CIRCULACIÓN, 1º E 2º TRIMESTRE. EXPTE.
17471/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 14.08.07, e de acordo
co informe-proposta da xefa da Unidade de Persoal, do 3.08.07, conformado polo concelleiro-delegado de
Xestión Municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñece-las obrigas que en concepto de complemento de productividade polos servicios prestados por
don Juan Jesús García Alfonso (nº persoal 13652), aboaráselle por conducir un vehículo lixeiro
municipal, non sendo oficial conductor, a cantidade que figura na relación que se achega, por un importe
total de 365'70 € (TRESCENTOS SESENTA E CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS),
correspondentes ó 1º e 2º trimestre de 2007 e con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00GRATIFICACIÓNS.

36(1671).-

XORNADAS DE REFORZO PARA A POLICÍA LOCAL PARA O ANO 2007.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe do Interventor xeral accidental, do 30.08.07, e
de acordo co informe-proposta da técnica de Recursos Humanos e o técnico de Organización da Unidade
de Persoal, do 24.08.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior e polo concelleiro delegado da
Área de Xestión municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.-Aproba-lo programa de reforzos para a Policía local de Vigo que de seguido se transcribe:
PROPOSTA DE ACORDO SOBRE XORNADAS DE REFORZOS PARA A POLICIA LOCAL PARA O ANO 2007
PRIMEIRA.- Obxecto, ámbito de aplicación e período de vixencia.
O presente acordo ten por obxecto autoriza-la realización por parte do persoal de Cadro da Policía Local, dun total
de 5 xornadas adicionais respecto das legalmentes previstas, durante o ano 2007. As xornadas do ano 2007
realizaránse en todo caso entre o 23 de agosto e o 31 de decembro.
O custo total das 5 xornadas para o ano 2007 non poderá exceder, en ningún caso de 352.393,00 Euros .
SEGUNDA.- Voluntariedade
A realización das xornadas adicionais ten carácter voluntario.
Unha vez adscritos o programa, os interesados veñen obrigados o seu exacto cumprimento nos termos previstos no
presente acordo.
TERCEIRA.- Execución do programa
Corresponde ó Xefe da Policía organizar a prestación das xornadas extraordinarias.
Ditas xornadas realizaránse no posto de traballo do funcionario adscrito ou servicios equivalentes.
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En todo caso cando a realización dunha xornada de reforzo implique a interrupción do 2º ou 3º día de descanso
do/a interesado/a, devengará un plus equivalente ao 25% da retribución correspondente. Na asignacion de
xornadas de reforzo que impliquen o devengo deste plus deberá ser debidamente xustificada polo Xefe do Corpo, co
conforme do Concelleiro delegado.
CUARTA.- Permisos oficiais e xornadas de reforzo
As xornadas de reforzo non poderán coincidir con un permiso oficial do interesado/a xa solicitado, nin tampouco se
autorizarán permisos oficiais nos días que o funcionario/a teña o reforzo xa asinado, segundo a normativa vixente.
QUINTA.- Ämbito subxectivo de aplicación.
Dado o carácter voluntario do programa de reforzos a desenvolver, o persoal que desexe acollerse o mesmo , deberá
comunicar a traves do correspondente parte de servizo dirixixo a Xefatura a sua vontade de adscripcion o
programa, prazo que rematara o dia 15 e setembro do presente ano.
Dita relacion sera remitida a Unidade de Persoal, unha vez rematado dito prazo, especificando o nome, apelidos, n
de persoal, DNI e categoria profesional dos adscritos .
SEXTA.- Retribucións.
As xornadas de reforzo serán retribuidas en concepto de productividade.
O importe de cada xornada será, segundo as categorías profesionais, o seguinte:
1º.- Policía: 199,96 euros
2º.- Oficial: 212,97 euros
3º.- Inspector: 239,70 euros
4º.- Inspector principal: 248,72 euros
Estas retribucións cobraránse mensualmente por xornadas realizadas no mes anterior.
SEPTIMA.- ILT por continxencias comúns.
Nas situacións de incapacidade laboral transitoria por continxencias comúns ou accidente non laboral, sempre que
a ausencia exceda de 30 días continuados en relación coa duración do programa de reforzos, os interesados
deixarán de perceber as retribucións correspondentes ás xornadas do periodo de baixa. O funcionario non poderá
recuperar as xornadas perdidas.
OCTAVA.- ILT por accidente de traballo
Nas situacións de incapacidade laboral transitoria por accidente laboral, debidamente acreditado, os/as
interesados/as poderán recuperar as xornadas non realizadas, mentes dure o programa de xornadas de reforzo.
NOVENA.- Imposibilidade de continuar prestando a xornada de reforzo.
No caso de que durante a prestación dalgunha das xornadas extraordinarias o funcionario/a sufra algunha
continxencia no seu estado de saude que lle impida a continuación da prestación do servicio, deberá presentar
xustificación oficial mediante o documento P-10 ou parte de ILT, entendéndose realizada a xornada cando a
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continxencia teña ocorrido unha vez superadas as 4 horas dende o comenzo da mesma. Noutro caso, o interesado/a
poderá recuperar as horas perdidas no momento en que se lle indique pola Xefatura do Servicio, sen prexuizo do
seu dereito a perceber a cantidade correspondente ás horas efectivamente realizadas.
En calquera caso, cando a incapacidade teña orixe nun accidente laboral, debidamente acreditado,
interesado/a terá dereito a cobrar o importe correspondente a xornada completa.

o/a

DECIMA.- Límites.
As xornadas de reforzo non poderán realizarse en ningún caso durante o período de vacacións do interesado/a.
Doutra banda, os interesados, previa comunicación a Xefatura, poderán intercambiar os seus días de
disponibilidade por interés particular, sempre que se trate de funcionarios/as da mesma categoría.
DECIMO-PRIMEIRA.- Exceso na duración das xornadas extraordinarias.
No caso excepcional de que a xornada exceda das oito horas, a diferencia aboaráse segundo os seguintes
parámetros:
Policías: 25 euros
Oficiais: 26,63 euros
Inspector: 29,97 euros
Inspector Principal: 31,09 euros
DECIMO-SEGUNDA.- Exclusividade retributiva.
As xornadas extraordinarias non devengarán concepto retributivo algún distinto dos expresados no prsente Acordo.
En particular, non devengarán os pluses de nocturnidade e festividade. Si serán abonadas as gratificaccións
especiais que por Convenio stán establecidas para navidades, fin de ano e aninovo (24, 25, 31 e 1).
DECIMO-TERCEIRA.- Participación do Persoal
Co fin de garantizar o correcto cumprimento por amba-las duas partes das cláusulas do presente Acordo e as súas
vicisitudes, constitúese unha Comisión integrada por un representante de cada sindicato do Comité de Empresa; o
Concelleiro-Delegado de Seguridade e Movilidade, o Xefe do Corpo e a Xefa da Unidade de Persoal ou técnico/a
de dita Unidade que designe. En cada reunión levantaráse acta co contido dos asuntos tratados e, no seu caso, dos
acordos acadados.
DECIMO-CUARTA.- Memoria do programa.
Na primeira semana do mes de decembro, o Xefe da Policía Local remitirá a Xunta de Goberno local memoria
explicativa do grado de execución e cumprimento dos obxectivos previstos no programa de reforzo que se aproba.
DISPOSICION ADICIONAL PRIMEIRA.- Ampliación das xornadas de reforzo.
No obstante o disposto na cláusula primeria en canto o obxecto do programa, e respectando en calquera caso o
custo máximo e o período de execución previsto na mesma, autorízase a realización dun máximo de duas xornadas
de reforzo máis dentro do periodo de vixencia do programa, por cada funcionario/a acollido o mesmo, sempre que a
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súa necesidade sea apreciada polo Concelleiro-Delegado de Movilidade e Seguridade, a instancia do Xefe do
Corpo.

2º.- A efectos do disposto na cláusula 4ª do programa de reforzos que se aproba, dése trámite o presente
expediente de gasto consonte o disposto no apartado 1º da Base 33ª, e concordantes das de execución dos
orzamentos do Concello de Vigo para 2005.

37(1672).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE
VIGO E EMPRESA GALICIA SAUDADE S.L.U. PARA O DESENVOLVEMENTO DO CURSO
DE “AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO”. EXPTE. 4607/77.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico favorable do 8.08.07, e de acordo co
informe-proposta do xefe do Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego, do 18.07.07, conformado
polo concelleiro de Promoción Económica e Emprego e o interventor xeral, a Xunta de Goberno local
acorda:
1º.- Aprobar o curso de “Auxiliar de axuda a domicilio" dentro do programa de “Formación en empresas
con compromiso de contratación” segundo o informe da técnica de inserción do Plan municipal de
emprego (anexo I), que se desenvolverá no presente ano 2007.
2º.- Aprobar o texto do convenio a asinar coa entidade que desenvolverá o curso (anexo II).
3º.- Facultar a Don Santos Héctor Rodríguez Díaz, concelleiro de Promoción Económica e Emprego para
a súa sinatura.
4º.- Aprobar o gasto por importe de 8.069,00€, con cargo á partida orzamentaria 3220 470 00 00,
“Programa de axudas á inserción laboral” para facer fronte a execución do presente convenio de
colaboración ao abeiro do programa de "Formación en empresas con compromiso de contratación" do
Plan municipal de emprego 2004-2007.
ANEXO I.- INFORME DA TÉCNICA DE INSERCIÓN LABORAL DO CURSO DE AUXILIAR DE
AXUDA A DOMICILIO DENTRO DO PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EMPRESAS CON
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
O Concello de Vigo dende a Concellaría de Desenvolvemento Local e Emprego xestiona o Plan municipal de
emprego 2004-2007 que pretende ser un referente na necesaria coordinación entre todos os axentes implicados na
loita contra o desemprego, configurándose como un proxecto aberto, coa vocación de ter unha fonda incidencia
entre as persoas desempregadas da cidade, e de ser indutor dun cambio de visión sobre a problemática do paro,
aportando o apoio municipal ás diversas facetas do camiño dende o desemprego á realización plena de actividade e
á inserción laboral.
Do conxunto de accións a desenvolver no Plan municipal de emprego destaca o Programa de apoio a inserción
laboral e dentro deste a “Formación en empresas con compromiso de contratación” que supón continuar na liña da
experiencia exitosa obtida en anos anteriores. A formación ocupacional realízase nun ámbito produtivo real, a
empresa, onde o alumnado pode observar e desempeñar as actividades e funcións propias dos distintos postos de
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traballo e coñecer as relacións laborais e a organización dos procesos produtivos. A empresa comprométese a
contratar o 50%, como mínimo, das persoas que rematen satisfactoriamente a acción formativa.
Deste xeito, sendo de aplicación o disposto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións, publicouse
anuncio na prensa local o día 16 de febreiro da convocatoria para participar no Plan Formativo que se
desenvolverá no ano 2007.
Na solicitude presentada pola empresa Galicia Saudade, S.L. o deseño do curso “Auxiliar de axuda a domicilio" ten
como eixe fundamental o casamento entre os intereses formativos manifestados polas persoas usuarias do noso
Servizo de orientación laboral e as necesidades detectadas no mercado de traballo, a través dos contactos cos
responsables das empresas e asociacións empresariais de Vigo e a súa comarca, ás que se lles solicitaba a súa
colaboración para o desempeño de programas de formación.
Dado o interese que esta empresa, amosa por facer un curso e unha vez analizado o seu presuposto, o seu programa
e o perfil demandado (mulleres maiores de 18 anos), o equipo do Servizo de orientación laboral considera esta
oferta axeitada para incrementar as posibilidades de inserción laboral das persoas beneficiarias da nosa base de
datos.
Por outra parte esta empresa xa colaborou no desenvolvemento dunha acción formativa de Auxiliar de axuda o
domicilio no proxecto Actívate, cun alto grado de satisfacción por parte do alumnado asi como por parte do persoal
técnico do equipo do proxecto.
A programación e o enfoque eminentemente práctico da impartición do curso permite aproximar de maneira moi
notable a acción formativa ás necesidades reais da empresa o que suporá unha boa acollida por parte das persoas
entrevistadas.
CARACTERÍSTICAS DO CURSO

1.
D

AUXILIAR DE
DOMICILIIO

AXUDA

A

1.
Nº
Nº HORAS

15

245

ENTIDADE

GALICIA SAUDADE,
S.L.

IMPORTE

8.069,00 €

DATA DE REALIZACIÓN
A data prevista para o desenvolvemento do curso é o mes de setembro, aínda que esta pode sufrir modificacións.
SELECCIÓN DE EXPERTOS/AS
Considérase que a mellor opción é que as empresas e entidades colaboradoras se fagan cargo da selección dos/as
expertos/as docentes.
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No caso de que as empresas non dispoñan do persoal cualificado recorreríase á base de datos de expertos/as
docentes da Concellaría de Desenvolvemento Local e Emprego conforme co establecido no acordo da Comisión de
Goberno Municipal do 23/05/1997.
SELECCIÓN DO ALUMNADO
O curso terá unha participación máxima de 15 persoas.
A selección farase entre as persoas entrevistadas polos/as orientadores/as do Servizo de orientación laboral da
Concellaría de Desenvolvemento Local e Emprego que teñan dentro do seu itinerario formativo a realización de
cursos de formación ocupacional. Se desta forma non se cubriran tódalas prazas, publicarase un anuncio na prensa
local.

ORZAMENTO
O orzamento deste curso de Formación en empresas con compromiso de contratación do ano 2007 do Plan
municipal de emprego 2004-2007 comprende custos docentes e materiais.
A) CUSTOS DOCENTES
A actividade formativa levarase a cabo na empresa, o que facilitará o acercamento do alumnado á realidade
empresarial.
Os custos de persoal docente, ascende á cantidade de 4.500,00€.

B) CUSTOS MATERIAIS
Neste concepto inclúense tódolos gastos de realización do curso (seguro de accidentes, aluguer de instalacións,
material funxible, etc).
Os custos materiais ascenden a 3.569,00€.
Sumando os conceptos dos apartados anteriores (A+B) o importe total da posta en marcha deste curso ascende a
8.069,00€.
Este gasto poderase facer contra a partida orzamentaria 3220 470 00 00, “Programa de axudas á inserción
laboral”, do ano en curso.

ANEXO II.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO E A EMPRESA GALICIA SAUDADE,
S.L. PARA O DESENVOLVEMENTO DO CURSO "AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO”
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REUNIDOS:

Dunha parte:
O Excmo Concello de Vigo, con CIF P-3605700-H, e representado por Don Santos Héctor Rodríguez Díaz en
calidade de concelleiro de Promoción Económica e Emprego,
doutra:
Dona Nuria Carrera Pío con NIF 53170589V en nome e representación da empresa Galicia Saudade, S.L. con
domicilio na avda. Rosalía de Castro, 5 – 1º D, da cidade de Ponteareas.
Actúan ambas partes no exercicio dos seus cargos e na representación que ostentan recoñecéndose reciprocamente
a capacidade suficiente para asinar este convenio.
EXPOÑEN:
PRIMEIRO: A Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia, indica, no seu artigo 80, punto 2,
letras k) e p), que o municipio exercerá competencias nos termos da lexislación do Estado e da Comunidade
Autónoma participando, entre outros aspectos, na formación de persoas activas e desempregadas. Deste xeito, o
Pleno do Excmo. Concello de Vigo aprobou, por unanimidade, na súa sesión de data 26 de xaneiro de 2004, o Plan
municipal de emprego 2004-2007. O Concello de Vigo, dende a Concellaría de Desenvolvemento Local e Emprego,
no marco dese Plan e dentro do Programa de axudas á inserción sociolaboral, promove a formación en empresas,
co compromiso, por parte destas, de contratar un mínimo do alumnado que remate satisfactoriamente o curso, para
colaborar de forma activa na loita contra o desemprego e mellorar, entre outras facetas, a ocupabilidade das
persoas desempregadas da área de influencia viguesa. Esta fórmula obriga a que o deseño das accións formativas,
eminentemente prácticas, estea moi adaptado tanto ás características das persoas beneficiarias como ás
necesidades das empresas e a que estas participen dunha aprendizaxe activa desenvolvida dentro do ámbito
produtivo real.
SEGUNDO: A empresa Galicia Saudade, S.L. é sensible a estes obxectivos, ademais de ter a necesidade de formar
traballadores/as no seu sector ante a gran demanda do mercado laboral existente hoxe en día, polo que expresa a
súa intención de participar activamente neste programa. A prospección de mercado no sector feita polas técnicas de
inserción sinala que Galicia Saudade, S.L. é unha das empresas na que é posible a realización do curso de Auxiliar
de axuda a domicilio e asume o compromiso de contratar o 50% do alumnado que remate satisfactoriamente o
curso, polo que con ela procede desenvolver esta actividade.
Por todo isto subscriben o presente convenio de acordo coas seguintes
CLÁUSULAS:
PRIMEIRA.- Obxecto do Convenio
O presente convenio ten por obxecto establecer un marco de colaboración para realizar unha acción formativa
cunha duración de 245 horas lectivas incluídas as prácticas, a razón de 5 horas diarias, coa finalidade de formar a
15 persoas como “Auxiliar de axuda a domicilio” e co compromiso de contratar, por parte da empresa Galicia
Saudade, S.L., un mínimo do 50% do alumnado que remate satisfactoriamente o curso. Estas contratacións terán
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unha duración mínima de 3 meses e a formalización dos contratos de traballo deberá realizarse dentro dos 3 meses
seguintes á data de finalización da acción formativa. O temario do curso inclúese no anexo a este convenio.
SEGUNDA.- Compromisos de Galicia Saudade, S.L.
A empresa Galicia Saudade, S.L. organizará, impartirá, avaliará e fará unha memoria final e cantas outras accións
sexan necesarias para realizar cos seus propios medios o curso, motivo deste convenio, para o que contará co
material, seguros, persoal técnico e instalacións necesarios para o seu correcto desenvolvemento. Posteriormente,
dentro dos 3 meses seguintes á data de finalización da acción formativa, contratará, cunha duración mínima de 3
meses, a un mínimo do 50 % do alumnado que remate satisfactoriamente o curso.
Ademais deste compromiso, serán obrigas da empresa Galicia Saudade, S.L. as consignadas no artigo 14.1 LXS.
2. TERCEIRA.- Compromisos do Concello de Vigo
O Concello de Vigo afrontará os gastos polo importe estipulado. Así mesmo, realizará a selección das persoas
candidatas a través do equipo técnico do Servizo de orientación laboral en colaboración coa empresa, controlará o
desenvolvemento do curso e recompilará toda a documentación e información relativa a este que considere
oportuna para o seu bo fin e xustificación.
CUARTA.- Seguimento do Convenio
Para o seguimento do convenio, así como para a determinación dos criterios non previstos no funcionamento do
mesmo, nomearase unha Comisión de Seguimento, composta por un/unha representante por cada parte asinante. A
Comisión de Seguimento será presidida por un representante municipal e deberá reunirse cando as partes o
acorden. O/A representante municipal na Comisión de Seguimento será nomeado polo concelleiro de Promoción
Económica e Emprego.
QUINTA- Incumprimento do Convenio
O incumprimento do especificado nas cláusulas poderá ser motivo de cancelamento da execución deste convenio,
previa resolución da Comisión de Seguimento.
Como norma última, será o Concello de Vigo o que teña a capacidade de decisión definitiva no referido ao presente
convenio ou accións nel incluídas, caso de non existir acordo entre as partes.
SEXTA.- Vixencia do Convenio
O presente convenio entrará en vigor no momento da súa sinatura, e estará vixente ata o cumprimento do obxecto
do mesmo, é dicir, noventa días despois da data de finalización da acción formativa.
SÉTIMA.- Relación contractual
A sinatura do presente convenio non suporá relación contractual algunha con este Concello de Vigo por parte do
persoal encargado da organización, impartición ou calquera outra tarefa no desenvolvemento do curso.
OITAVA.- Forma de pago
O Concello de Vigo afrontará os gastos por un importe de 8.069,00€. No referido ao pagamento da cantidade
acordada como presuposto das actividades formativas, motivo do presente convenio, o Concello aboará esta
cantidade nun único pago ao remate da acción formativa.
A xustificación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos obxectivos previstos no convenio de
subvención deberá documentarse en forma de conta xustificativa, á que se deberá achegar os xustificantes de gastos
ou calquera outro documento de validez xurídica que permita acreditar o cumprimento do obxecto da subvención. A
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súa presentación realizarase como máximo, no prazo de tres meses desde a finalización do prazo para a realización
da actividade subvencionada (artigo 30 LXS)
Este gasto farase con cargo á partida orzamentaria 3220 470 00 00 “Programas de axudas á inserción laboral” do
presuposto vixente.
CLÁUSULA FINAL
“Serán finalmente de aplicación ao presente convenio as normas da Lei xeral de subvencións, sobre causas de
invalidez do convenio (artigo 36 LXS), causas e réxime de reintegro das subvencións (artigo 37 LXS), réxime de
infraccións e sancións en materia de subvencións e, en xeral con carácter pleno ou supletorio, de acordo coa
Disposición Final Primeira LXS, no non previsto no convenio, as demais normas da Lei xeral de subvencións, a
lexislación básica do Estado de réxime local, as restantes normas de dereito administrativo, as bases de execución
do presuposto vixente e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
As prestacións non constitutivas de subvención previstas no convenio, rexeranse polo estipulado neste, aplicándose
os principios do TRLCAP para resolver as dúbidas e lagoas que puideran presentar”.
E, en sinal de conformidade, as dúas partes asinan este convenio que se expide por triplicado e a un só efecto, no
lugar e data que se indican máis abaixo.
Vigo,

de

de 2007

38(1673).PROPOSTA DE APROBACIÓN
REHABILITACIÓN DE VIVENDAS:

PROVISIONAL DE AXUDAS PARA A

a) RÚA REAL Nº 2, EDIFICIO COMPLETO DE DÚAS VIVENDAS. EXPTE. 180/431.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da directora da Oficina de
Rehabilitación, do 22.08.07, conformado polo concelleiro delegado de Cascos Históricos, a Xunta de
Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente o expediente de axuda para a rehabilitación do edificio do
inmobel localizado en R./ REAL 2, das obras executadas ao abeiro do Convenio entre o IGVS e o
Concello de Vigo en materia de rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rehabilitación Casco
Vello, asinado o 09.03.2007 (REMATE 4ª, 5ª e 6ª FASES).
NOME
ENDEREZO
INMOMIDE VIGO S.L. R./ REAL 2, 1 INMOMIDE VIGO S.L. R./ REAL 2, 2 TOTAL

NIF
B-36879900
B-36879900

ACP IGVS AXU MAX
73.331,83
14.666,00
75.850,95
14.666,00
149.182,78
29.332

AXU PROP*IGVS
MF
14.666,00 7.333,00 7.333,00
14.666,00 7.333,00 7.333,00
29.332
14.666 14.666

SEGUNDO.- Conceder aos solicitantes, a axuda proposta que será financiada polo Ministerio de Fomento
e polo Instituto Galego da Vivenda e Solo na cantidades descritas no cadro.
TERCEIRO.- Condicionar o pagamento efectivo da devandita axuda á finalización e recepción municipal
das obras, e á previa acreditación de que o gasto se aplicou á súa finalidade mediante os correspondentes
documentos xustificativos.
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CUARTO.- Notificar este acordo ao interesado, conforme co disposto nos artigos 58 e 59 da l.30/92, de 26
de novembro, de Réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
(LRX-PAC).
b) RÚA POBOADORES Nº 8. EXPTE. 230/431.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da directora da Oficina de
Rehabilitación, do 23.08.07, conformado polo concelleiro delegado de Cascos Históricos, a Xunta de
Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente o expediente de axuda para a rehabilitación
do inmoble localizado en R./ POBOADORES 8, 0e1 -, a María Jesús Rodríguez Díaz
con NIF 36052189B executadas ao abeiro do Convenio entre o IGVS e o Concello de
Vigo en materia de rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rehabilitación
Casco Vello, asinado o 09.03.2007 (REMATE 4ª, 5ª e 6ª FASES).
SEGUNDO.- Conceder ao solicitante María Jesús Rodríguez Díaz, a axuda de 8000 euros que será
financiada polo Ministerio de Fomento na cantidade de 4.000,00 euros e polo Instituto Galego da Vivenda
e Solo na cantidade de 4.000,00 euros.
TERCEIRO.- Condicionar o pagamento efectivo da devandita axuda á finalización e
recepción municipal das obras, e á previa acreditación de que o gasto se aplicou á
súa finalidade mediante os correspondentes documentos xustificativos.
CUARTO.- Notificar este acordo ao interesado, conforme co disposto nos artigos 58 e 59 da L.30/92, de
26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo
común (LRX-PAC).
c) RÚA CASIANO MARTÍNEZ Nº 1. EXPTE. 323/431.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da directora da Oficina de
Rehabilitación, do 24.08.07, conformado polo concelleiro delegado de Cascos Históricos, a Xunta de
Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente o expediente de axuda para a rehabilitación do inmoble
localizado en CASIANO MARTINEZ (RUA) 001, segundo o cadro axunto, das obras executadas ao
abeiro do Convenio entre a Consellería de Vivenda e Solo e o Concello de Vigo en materia de
rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rehabilitación Casco histórico de Bouzas, asinado o 27
de abril de 2006 (2ª Fase).
SEGUNDO.- Conceder aos solicitantes, as axudas propostas que serán financiadas polo Ministerio de
Fomento e pola Consellería de Vivenda e Solo nas cantidades sinaladas no cadro.
Nome e
apelidos

DNI/NIF

Situación

Presuposto

Presuposto

P.aceptado

Axuda

Axuda

Máx. Prot.

Protexíbel

Consell viv.

máx.

proposta €

viv. e

*

solo

e solo

Min. Fom.

Consell.
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CASIANO
Antonio
Ruiz Franco

35926768-D

MARTINEZ
(RUA) 001 –

4.256,00

2.142,21

2.142,21

7.000

803,32

401,66

401,66

4.256,00

4.284,42

4.284,42

7.000

1.606,65

803,33

803,32

4.256,00

4.284,42

4.284,42

7.000

1.606,65

803,33

803,32

12.768,0

10.711,05

10.711,05

21.000

4.016,62

2.008,32

2.008,30

0
CASIANO
Antonio
Ruiz Franco

35926768-D

MARTINEZ
(RUA) 001 –
1
CASIANO

Antonio
Ruiz Franco

35926768-D

MARTINEZ
(RUA) 001 –
2

TOTAL

TERCEIRO.- Condicionar o pagamento efectivo da devandita axuda á finalización e recepción municipal
das obras, e á previa acreditación de que o gasto se aplicou á súa finalidade mediante os correspondentes
documentos xustificativos.
CUARTO.- Notificar este acordo ao interesado, conforme co disposto nos artigos 58 e 59 da L.30/92, de
26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo
común (LRX-PAC).
d) RÚA PAULINO FREIRE Nº 16 (ESCALERA 2). EXPTE. 322/431.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da directora da Oficina de
Rehabilitación, do 27.08.07, conformado polo concelleiro delegado de Cascos Históricos, a Xunta de
Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente o expediente de axuda para a rehabilitación do inmoble
localizado en PAULINO FREIRE (RUA) 16, segundo o cadro axunto, das obras executadas ao abeiro do
Convenio entre a Consellería de Vivenda e Solo e o Concello de Vigo en materia de rehabilitación de
edificios e vivendas na Área de Rehabilitación Casco histórico de Bouzas, asinado o 27 de abril de 2006
(2ª Fase).
SEGUNDO.- Conceder aos solicitantes, as axudas propostas que serán financiadas polo Ministerio de
Fomento e pola Consellería de Vivenda e Solo nas cantidades sinaladas no cadro.
Nome e
apelidos

Emilia Rey
Torres
Javier Freiría
Figueras

DNI/NIF

Situación

PAULINO
35997797FREIRE (RUA)
Z
16 – 1-c
PAULINO
36122126
FREIRE (RUA)
_M
16 – 2-c

Presup
osto
Máx.
Prot.

Presup
os-to
Protexí
bel

P.acept
ado
Consell
viv. e
solo

Axud
a
máx.

Axuda
Min.
propost Fom.
a€*

Consell
. viv. e
solo

1.601,0
960,25
6

960,25

7.000

259,26

129,63

129,63

1.601,0
960,25
6

960,25

7.000

259,26

129,63

129,63
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Secundino
Batán
Cacheda
Juana
Romero
Frieiro
Pedro
Lamela
Taboada
Flora
Fernández
Fernández
Indalecio Gil
Miguez
Mª
Montserrat
González
Alvarez
Félix
Fernández
Lalin
Zacarías
Abad Torres
Dolores
Posada
Correa
Mercedes
Muras
Troitiño

PAULINO
35212632FREIRE (RUA)
T
16 – 3-c
PAULINO
33075157FREIRE (RUA)
F
16 – 4-c
PAULINO
33181678FREIRE (RUA)
S
16 – 5-c
PAULINO
36059182FREIRE (RUA)
N
16 – 6-c
PAULINO
35788939FREIRE (RUA)
L
16 – 1-d
PAULINO
36096579FREIRE (RUA)
B
16 – 2-d
PAULINO
35913716FREIRE (RUA)
K
16 – 3-d
PAULINO
36057390FREIRE (RUA)
Z
16 – 4-d
PAULINO
35935878FREIRE (RUA)
B
16 –5-d
PAULINO
35223553FREIRE (RUA)
L
16 – 6-d
TOTAL

1.601,0
960,25
6

960,25

7.000

259,26

129,63

129,63

1.601,0
960,25
6

960,25

7.000

259,26

129,63

129,63

1.601,0
960,25
6

960,25

7.000

259,26

129,63

129,63

1.601,0
960,25
6

960,25

7.000

259,26

129,63

129,63

1.601,0
960,25
6

960,25

7.000

259,26

129,63

129,63

1.601,0
960,25
6

960,25

7.000

259,26

129,63

129,63

1.601,0
960,25
6

960,25

7.000

259,26

129,63

129,63

1.601,0
960,25
6

960,25

7.000

259,26

129,63

129,63

1.601,0
960,25
6

960,25

7.000

259,26

129,63

129,63

1.601,0
960,25
6

960,25

7.000

259,26

129,63

129,63

84.00
0

3.111,1 1.555,5 1.555,5
2
6
6

19.212, 11.523, 11.523,
72
00
00

TERCEIRO.- Condicionar o pagamento efectivo da devandita axuda á finalización e recepción municipal
das obras, e á previa acreditación de que o gasto se aplicou á súa finalidade mediante os correspondentes
documentos xustificativos.
CUARTO.- Notificar este acordo ao interesado, conforme co disposto nos artigos 58 e 59 da L.30/92, de
26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo
común (LRX-PAC).

ASUNTOS FORA DA ORDE DO DIA
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A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declarar de urxencia os asuntos seguintes,
de conformidade co artº. 51 do Texto Refundido das disposicions legais vixentes en materia de réxime
local, aprobado por Decreto lexislativo 781/1986 de 18 de abril.
39(1674).- CONVOCATORIA DE CATRO BOLSAS DE FORMACIÓN PARA A REALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS NAS OFICINAS DE INFORMACIÓN E SERVIZOS TURÍSTICOS DA
CONCELLERÍA DE TURISMO E COMERCIO. EXPTE. 2173/104.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de referencia
por estar fóra da orde do día.
1º.- Aprobar a convocatoria de catro bolsas de formación para a realización de prácticas nas oficinas e
servizos turísticos da Concellería de Turismo e Comercio, que se desenvolverán dende o 15 de outubro de
2007 ata o 15 de xuño de 2008 (8 meses), ámbolos dous inclusive.
2º.- Aprobar o gasto de 28.800 euros, que se imputarán á aplicación orzamentaria 7510.4810000,
“Transferencias a Familias e Institucións”. A contía total que se executará no ano 2007 ascende a 9.000 €
(2,5 meses x 4 persoas x 900 € brutos). Os 19.800 € restantes executaranse ó presuposto do ano 2008 (5,5
meses x 4 persoas x 900 € brutos).
3º.- Aprobar o gasto de 225 euros para cubrir ás pólizas de seguros por risco profesional para todos e cada
un dos adxudicatarios ou adxudicatarias das becas que se convocan neste intre, con cargo á partida
orzamentaria 7510 2240000 do presuposto actualmente en vigor.
CONVOCATORIA DE BECAS PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN OFICINAS DE INFORMACIÓN E
SERVIZOS TURÍSTICOS
Primeiro.Obxecto
En virtude do establecido no artigo 28 da Lei de Bases de Réxime Local e disposicións concordantes, así como na
Lei Xeral de Subvencións 38/2003, a Concellería de Turismo e Comercio do Concello de Vigo convoca a concesión
de becas para a realización de prácticas en oficinas de información e servizos turísticos dende o 15 de outubro de
2007 ata o 15 de xuño de 2008.

Segundo.Número de becas
Convócanse 4 becas para a realización de prácticas de información nas oficinas de información turística e servizos
turísticos que a Concellería de Turismo e Comercio porá a disposición do público no período comprendido entre o
15 de outubro de 2007 ata o 15 de xuño de 2008, ámbolos dous inclusive.
Terceiro.Dotación
A contía da convocatoria ascende á cantidade de 28.800 euros, que se imputarán á aplicación orzamentaria
7510.4810000, “Transferencias a Familias e Institucións”. A contía total que se executará no ano 2007 ascende a
9.000 € (2,5 meses x 4 persoas x 900 € brutos). Os 19.800 € restantes executaranse ó presuposto do ano 2008 (5,5
meses x 4 persoas x 900 € brutos).
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Cuarto.- Prazo
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir da publicación da convocatoria no Boletín
Oficial da Provincia.
Quinto.- Solicitudes
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, dentro dos dez días hábiles seguintes á publicación da
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Poderán remitirse, asemade, ó Rexistro Xeral, no prazo antes
mencionado, en calquera das formas previstas na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. As solicitudes deberán acompañarse da
documentación requerida nas bases desta convocatoria.
Sexto.- Duración das bolsas
As prácticas terán unha duración de 8 meses, dende o 15 de outubro de 2007 ata o 15 de xuño de 2008.
Comenzarán, en principio, o día 15 de outubro de 2007 e rematarán o 15 de xuño de 2008, ámbolos dous inclusive.
No caso de que o comenzo das prácticas tivese que alterarse por algunha causa, o remate acortarase ou
prolongarase tantos días como se teña adiantado ou retrasado o comenzo da actividade.
Sétimo.- Pagamento
O pagamento das becas farase mensualmente.
Oitavo.- Bases
As bases xerais que rixen esta convocatoria foron aprobadas, dentro do marco xurídico definido na Lei 38/2003, do
17 de novembro, Xeral de Subvencións, pola Xunta de Goberno Local na súa sesión ordinaria de data 21 de agosto
de 2006 (BOP 10 abril 2006) , anexo 1, “Bases para a convoctoria de becas para a realización de prácticas en
oficinas de información e servicios turísticos”.
Noveno.1.
2.

Prazo de resolución e notificación

O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento non poderá exceder de catro meses. O
prazo computarase a partir da publicación da correspondente convocatoria.
A resolución do procedemento notificarase ós interesados de acordo co previsto no artigo 58 da Lei 30/1992, de
26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
A práctica de dita notificación ou publicación axustarase á disposición contida no artigo 59 da citada Lei.

40(1675).SOLICITUDE DE AXUDAS DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE NA
ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DO PARQUE NACIONAL DAS ILLAS
ATLÁNTICAS. EXPTE. 5211/306.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de referencia
por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do técnico superior de Medio
Ambiente, Sanidade e Consumo, do 31.08.07, conformado pola concelleira delegada de Medio Ambiente,
a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Solicitar o abeiro da orde do 15 de xullo a concesión de subvencións para:
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−

Balizado no areal de Carracido.

−
−
−
−

2
Instalación dunha caseta en madeira de 30 m para servizos de seguridade e salvamento.
Instalación de paneis informativos nos areais das Illas Cíes.
Preparación de materiais didácticas para charlas e exposicións sobre o funcionamento das dunas.
Servizo da Cruz Vermella.

2º.- Delegar na Concelleira de Medio Ambiente a representación para suscribir a solicitude.

41(1676).MODIFICACIÓN PUNTUAL DA RPT. EXPTE. 17476/220.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de referencia
por estar fóra da orde do día.
Así mesmo, a Xunta de Goberno local acorda deixar sen efecto o acordo adoptado na sesión do día 20 de
agosto de 2007, co punto nº 61 sobre o asunto de referencia, “Modificación puntual da RPT, expte.
17476/220”.
42(1677).ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.
E sen ter máis asuntos que tratar, a Sra. presidenta rematou a sesión ás doce horas e corenta e cinco
minutos. Como secretaria dou fé.
me

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.
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