ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 28 de agosto de 2015
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

Excmo. Sr. Alcalde
D. David Regades Fernández
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Angel Rivas González.
D. Jaime Aneiros Pereira.

Dª Mª. Carmen Silva Rego
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez

Invitados
Dª. Mª Jesús Lago Rey
Dª. Ana Laura Iglesias González
D. Santos Hector Rodríguez Díaz
Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e quince minutos do día vinte e oito de
agosto de dous mil quince e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero
Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como
Secretaria a concelleira, Sra. Alonso Suárez, constitúese a Xunta de Goberno Local
desta Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE
de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o secretario de Admón. Municipal, Sr. Lorenzo
Penela, por ausencia da titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, e o
interventor xeral, Sr. Escariz Couso.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1006).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta ratifica a urxencia da sesión.
2(1007).CORRECCIÓN DE ERROS NO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
DO SERVIZO DE MANTEMENTO E CONSERVACIÓN E REPOSICIÓN DE ZONAS
VERDES DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 7614/446.
Dáse conta do informe-proposta do 27.08.15, asinado pola xefa do Servizo de
Contratación, que di o seguinte:

S.extr.urx.. 28.08.15

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

•

Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto
refundido da lei de contratos do sector público (TRLCSP).

•

Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común (LRJAP).

ANTECEDENTES:
En data 06 de agosto de 2015, a Xunta de Goberno Local, acordou adxudicar o procedemento
aberto para procedemento aberto para a contratación do servizo de mantenemento e
conservación e reposición de zonas verdes do concello de Vigo
No importe de adxudicación detectouse un erro material o fixarse o prezo do contrato na
cantidade de 17.894.105,96 euros en lugar de 17.984.105,96 euros.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS:
Primeiro.- A Xunta de Goberno Local sesión do 06 de agosto de 2015 acordou adxudicar á
ALTHENIA, S.L,, o procedemento aberto para a contratación dos servizos de conservación e
reposición de zonas verdes do concello de Vigo (expediente 7614-446), por un prezo de
17.894.105,96 €, IVE engadido. .
O prezo fixado non é o correcto xa que aínda que na oferta económica da empresa figuraba esta
cantidade na aclaración solicitada pola Mesa de contratación ao licitador en sesión de 24-072015 e presentada por este o 28 de xullo de 2015 queda claro que a súa oferta é de
17.984.105,96 euros, esta aclaración foi aceptada pola Mesa de Contratación celebrada o 31-072015.
É preciso, en consecuencia, corrixir no acordo de adxudicación o importe da mesma.
Segundo.- A lexislación de procedemento administrativo faculta ás administracións públicas a
rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros materiais, de
feito ou aritméticos existentes nos seus actos (artigo 105.2 LRJAP).
Terceiro.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, conforme ó previsto no apartado 3
da disposición adicional segunda do TRLCSP.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo:
“Rectificar o acordo da Xunta de Goberno Local, adoptado na sesión extraordinaria e urxente
do 6 de agosto de 2015, de adxudicación á ALTHENIA, S.L, o procedemento aberto para a
contratación dos servizos de conservación e reposición de zonas verdes do concello de Vigo
(expediente 7614-446 ) no sentido de fixar como prezo do contrato o de 17.984.105,96 euros en
lugar dos 17.894.105,96 euros que figuraban en dito acordo.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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3(1008).- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL XERAL.(1)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe favorable do Tribunal
Económico Administrativo do 5.08.15 e o informe de fiscalización do 18.08.15, dáse
conta do informe-proposta da técnica xurídica de Dirección de Ingresos e xefa da
Inspección de Tributos, do 3.08.15, conformado pola directora de Ingresos e o
concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sr. Concelleiro Delegado de Orzamentos e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de “Modificación da Ordenanza Fiscal Xeral” que consta no
presente expediente.
A aplicación dos tributos do Concello, amais da regulación propia de cada ordenanza fiscal,
segue normas de xestión, liquidación, inspección, recadación e revisión de actos integradas na
presente ordenanza fiscal xeral. A casuística derivada da xestión tributaria e recadatoria do
último ano aconsella as modificacións que se relacionan a continuación:
Introdúcense, no apartado 2 do artigo 4, escalas de valores catastrais de repercusión comercial
e unitarios de BICES para aplicar en ámbitos territoriais nos que non son de aplicación as
ponencias de valores de Bens Urbanos. A escala de valores catastrais de repercusión comercial
vixente non é aplicable aos Bens Inmobles de Características Especiais (BICES), que no noso
Concello se concretan nos ámbitos espaciais do Porto, Aeroporto, Autopistas e Embalse de
Zamans, pois estes ámbitos teñen aprobadas ponencias de valores especiais dende finais do
ano 2007 (achéganse as citadas ponencias especiais en documento anexo a esta modificación
de ordenanza fiscal xeral).
Como pode desprenderse da lectura do artigo 4 da ordenanza, a súa regulación determina as
categorías fiscais de avenidas, rúas, prazas e calquera outro emprazamento do término
municipal. A inclusión das escalas de valores especiais corrixe unha deficiencia técnica do texto
vixente. Igualmente, explicítase no apartado 3 deste artigo que a aplicación concreta das escalas
a cada caso deberá ser aprobada mediante resolución da Concellería de Orzamentos e
Facenda, cuestión esta última que estaba implícita no texto vixente pero que, agora se fai
constar de forma expresa.
Modificase, no artigo 36 apartado 2, o inicio de cobranza do padrón de Exaccións Unificadas
Industriais (Taxa de lixo comercial e vados) demorando aquel un mes respecto do calendario
habitual ata o presente (xuño). Proponse o inicio de cobranza para este padrón de lixo comercial
e vados no mes de xullo. Sen dúbida, esta demora permitirá mellorar a calidade dos datos deste
padrón fiscal que se nutre, basicamente da información facilitada, no mes de abril de cada ano
pola AEAT, a través da matricula de IAE e do Censo de obrigados tributarios. Esta información
ten que ser obxecto de tratamento masivo e manual así como de comprobacións de campo
polos axentes tributarios do Concello. Por todo o anterior, o prazo de preparación actual é moi
insuficiente.
Diante da casuística que se plantea na recadación executiva respecto de debedores tributarios
en fase de embargo e situación económica precaria, regúlase a posibilidade de que o debedor
solicite un aprazamento excepcional que impida o embargo das cantidades que, por ter a
condición de aforro, resultan embargables segundo o artigo 607 da Lei 1/2000 de enxuizamento
civil.
Segundo proposta do Sr. Tesoureiro do Concello, regúlase este aprazamento excepcional nun
novo artigo 73.B. Conforme a este artigo, os debedores tributarios cuxos únicos ingresos fosen
soldos, salarios ou pensións de contía inferior ao IPREM, aínda estando na fase de embargo,
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poderán acollerse a un fraccionamento excepcional por importe non superior ao 5% dos seus
ingresos. Este procedemento evitará a continuación do embargo.
Por motivos de economía no procedemento, introdúcense como disposicións adicionais a esta
ordenanza dúas correccións de tipo técnico nas ordenanzas fiscais nº50 e nº5. As correccións
refírense a precisar as catro Areas de Rehabilitación Integral aprobadas para o Concello de Vigo
que son obxecto de beneficios fiscais nas citadas ordenanzas: PEPRIS de Casco Vello e Bouzas
así como rúas de Bueu e Moaña en Coia e Santa Clara en Cabral.
A disposición adicional primeira introduce unha modificación do artigo 5 da Ordenanza Fiscal
Reguladora dos Dereitos e Taxas Pola Concesión de Licenzas para Construcións, Obras e
Instalacións e Outros Servizos Urbanísticos.
A disposición adicional segunda modifica o apartado 5 do artigo 3 da ordenanza fiscal
reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras.
A disposición adicional terceira da nova redacción ao último parágrafo do apartado 5 do artigo 4
da Ordenanza Fiscal Reguladora das Taxas por Aproveitamento Especial ou Utilización Privativa
do Dominio Público Local. Realizase esta modificación en execución de sentencia do TSXG nº
282/2015. Conforme a citada sentencia quedan excluídas do réxime especial de contificación do
1,5% ás empresas do Sector das Telecomunicacións que non son titulares de redes.
O expediente deberá ser tramitado conforme dispón o artigo 111 da Lei 7/1985 de 2 de abril
reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL), artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo
que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), e artigo 137
apartado 1 b) da citada LRBRL sometendo a ditame do TEA do Concello o “Proxecto de
Modificación da Ordenanza Fiscal”.
Sendo o presente documento unha “Proposta de Modificación de Ordenanza Fiscal”, adquiriría a
condición de “Proxecto”, tra-lo acordo aprobatorio da Xunta de Goberno Local.
Esta Dirección de Ingresos solicita, coa conformidade da Sra. Concelleira de Economía e
Facenda, da Xunta de Goberno Local, a aprobación da proposta que contén este expediente.
De resultar aprobada, remitirase ao TEA do Concello para ditame do “Proxecto de Modificación”.
Unha vez ditaminado, o Ilmo. Sr. Alcalde resolverá a súa remisión ao Pleno da Corporación para
cumprimento dos artigos 15 a 19 do TRLRFL.
Para o caso de que o Proxecto aprobado en Xunta de Goberno Local e ditaminado polo TEA,
fose emendado, sexa pola oposición o polo propio goberno, as enmendas deberan ser
incorporadas ao “Proxecto” que se someterá novamente á xunta de Goberno Local e ditame do
TEA.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos solicita, da Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte ACORDO:
1º) Aprobar a seguinte:
“MODIFICACIÓN DOS SEGUINTES ARTIGOS DA ORDENANZA FISCAL XERAL (1)”, QUE
QUEDARAN REDACTADOS COMO SEGUE:
ARTIGO 4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Modifícanse os apartados 2 e 3 que, quedan redactados como segue:
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2. A categoría fiscal das avenidas, rúas e prazas do termo municipal será a determinada
no Anexo da presente Ordenanza fiscal xeral. Se algunha rúa, camiño ou lugar non figurase no citado Anexo, a súa categoría fiscal será determinada conforme a seguinte escala de valores de repercusión comercial obtidos das correspondentes ponencias de valores catastrais vixentes:
CATEGORIA
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
CATEGORIA
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
CATEGORIA
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

VALORES DE REPERCUSION
COMERCIAL (BI-URBANOS)
máis de
301,06 €/m2
de 245,80 €/m2 ata 301,06 €/m2
de 150,54 €/m2 ata 245,79 €/m2.
de 82,11 €/m2 ata 150,53 €/m2.
de 50,31 €/m2 ata 82,10 €/m2.
ata 50,30 €/m2.
VALORES DE REPERCUSION
COMERCIAL (BICES)
máis de
2.000 €/m2
de 1.500,10 €/m2 ata 2.000 €/m2
de 1.000,10 €/m2 ata 1.500 €/m2.
de 501,10 €/m2 ata 1.000 €/m2.
de 150,10 €/m2 ata 500 €/m2.
ata 150 €/m2.
VALORES UNITARIOS DE SOLO
(BICES)
máis de
45 €/m2
de 30,10 €/m2 ata 45 €/m2
de 15,10 €/m2 ata 30 €/m2.
de 5,10 €/m2 ata 15 €/m2.
de 1,1 €/m2 ata 5 €/m2.
ata 1 €/m2.

3. Mediante resolución da Concellería de Orzamentos e Facenda determinarase a
categoría fiscal que, para cada rúa, avenida ou praza, resulte da aplicación das escalas
de valores catastrais anteriormente relacionadas.
Se, como consecuencia da aplicación do apartado 2 anterior, se incrementase a
categoría fiscal mais dun nivel, o incremento de categoría producirase só nun nivel para
cada exercicio ata alcanzar a categoría aprobada
Se a variación de categoría fose a baixa, os efectos produciranse totalmente no exercicio
seguinte a aquel no que a variación fose aprobada.
ARTIGO 36.- PRAZOS DE PAGO
Modifícase o apartado 2 que, queda redactado como segue:
2. Con carácter xeral, a recadación dos padróns do Imposto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, da Taxa por recollida de lixo de vivendas iniciarase no primeiro semestre do
exercicio. O padrón de Exaccións Unificadas Industriais (Taxa de lixo comercial e vados),
iniciarase no mes de xullo . Por outra parte, a recadación dos padróns do Imposto sobre
Bens Inmobles e Imposto sobre Actividades Económicas iniciarase no segundo semestre
do exercicio.
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ARTIGO 73B.- EMBARGO DE FONDOS DEPOSITADOS EN CONTAS ABERTAS EN
ENTIDADES DE CRÉDITO OU DE DEPÓSITO
Novo artigo que, queda redactado como segue:
1. Ós efectos do establecido nos artigos 171.3 da Lei Xeral Tributaria e 607 da Lei
1/2000, de Enxuizamento Civil, cando o aboamento do soldo, salario ou pensión
prodúzase con regularidade, únicamente terán a consideración de soldo, salario ou
pensión as cantidades percibidas polo debedor correspondentes á última mensualidade
ingresada na conta obxecto de embargo. Por conseguinte, as cantidades que
constituísen o saldo da conta con carácter previo ó derradeiro ingreso terán a condición
de aforro e non lles serán de aplicación as limitacións do citado artigo 607 LECiv, agás
no suposto regulado a continuación.
2. Excepcionalmente, naquelas contas nos que os únicos ingresos sexan os procedentes
de soldo, salario ou pensión e o seu cómputo anual nos derradeiros doce meses non
supere o importe do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM), as
cantidades que constituísen o saldo da conta con carácter previo ó derradeiro ingreso
serán equiparadas a soldo, salario ou pensión ós efectos da súa inembargabilidade
sempre e cando os embargos efectuados se refiran a débedas tributarias e o contribuínte
solicite o fraccionamento de pago con anterioridade ó remate do prazo para a
interposición de recursos ou reclamacións contra o dito embargo. Na resolución dos
recursos de reposición se fará constar expresamente esta posibilidade ós efectos de que
os interesados poidan facer uso dela antes da interposición de reclamación económicoadministrativa.
O importe do fraccionamento mensual será o 5% do importe do soldo, salario ou pensión
mensual. Considérase soldo, salario ou pensión mensual o resultado de dividir o importe
total ingresado por estes conceptos no último ano entre doce. En calquera caso, o
suxeito pasivo poderá solicitar o fraccionamento por importe superior.
3. Para acollerse a este réxime, os interesados deberán presentar o extracto bancario
dos movementos da conta embargada referido aos últimos doce meses así como a
documentación xustificativa dos ingresos. O servizo de recadación poderá requirir
periodicamente a xustificación do mantemento das condicións mediante a aportación de
sucesivas certificacións bancarias de movementos.
4. Ós efectos do presente artigo, e aínda que non fosen de devengo periódico,
asimilaranse a soldos, salarios e pensións as axudas de emerxencia social.
ARTIGO 86.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.
Suprímese do apartado 3 o paragrafo a) que, queda redactado como segue:
3. O procedemento para a devolución de ingresos indebidos a instancia do interesado
axustarase, ao seguinte:
Deberá consignar na súa solicitude un número de conta bancaria completo a fin de
proceder a realizar a eventual devolución a través de transferencia bancaria.
DISPOSICIÓN FINAL:
Queda redactada como segue:
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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 2016 permanecendo en vigor
en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa.
DISPOSICIONS ADICIONAIS
DISPOSICION ADICIONAL PRIMEIRA.
Modificase o artigo 5.5 da:
Ordenanza Nº 50:
Ordenanza Fiscal Reguladora dos Dereitos e Taxas Pola Concesión de Licenzas para
Construcións, Obras e Instalacións e Outros Servizos Urbanísticos. 2016
ARTIGO 5.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
Modifícase o apartado 5 que, queda redactado como segue:
5. Gozarán de exención total de taxas as solicitudes de licencia de obra nova ou reforma
que se acollan aos Programas de Rehabilitación de Vivenda nos ámbitos declarados
oficialmente Areas de Rehabilitación Integral: PEPRI de Casco Vello e PEPRI de Bouzas,
ARI de Coia, ARI de Santa Clara(Cabral),
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Modifícase o artigo 3 apartado 5 da
Ordenanza Nº 5:
Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras.
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
Modifícase o apartado 5 que, queda redactado como segue:
5. Gozarán dunha bonificación do 75% na cota do Imposto, de conformidade co artigo
103.2 a) do RDL 2/2004 as construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de
“especial interese ou utilidade municipal”, por estaren incluídas nos Plans Especiais de
Protección e Reforma Interior de Bouzas e Casco Vello, así como nos edificios
catalogados do PEEC, e nas Areas de Rehabilitación Integral de Santa Clara (Cabral) e
Coia.
DISPOSICION ADICIONAL TERCEIRA
Modificase o apartado 5 do artigo 4 en execución de sentencia do TSXG nº 282/2015 da,
Ordenanza Nº 30:
Ordenanza Fiscal Reguladora das Taxas por Aproveitamento Especial ou Utilización Privativa do Dominio Público Local.
ARTIGO 4.- COTAS
Modifícase o parágrafo 5 do apartado 5 que, queda redactado como segue:
Este réxime especial de cuantificación aplicarase as empresas a que se refire este
epígrafe 5, tanto se son titulares das correspondentes redes a través das que se
efectúan os subministros como se, non sendo titulares de ditas redes, o son de dereitos
de uso, acceso ou interconexión ás mesmas. Non obstante o anterior, as empresas do
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sector de telecomunicacións só tributarán mediante este réxime de cuantificación se son
titulares das redes.
2º) Someter a Ditame do TEA do Concello.
3º) Aprobación provisional en sesión plenaria.
4º) 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.
5º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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 conformidade ao precedente informe-proposta.
4(1009).- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES. (2)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe favorable do Tribunal
Económico Administrativo do 5.08.15 e o informe de fiscalización do 14 .08.15, dáse
conta do informe-proposta da técnica xurídica de Dirección de Ingresos e xefa da
Inspección de Tributos, do 3.08.15, conformado pola directora de Ingresos e o
concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Segundo instrucións do Sr. Concelleiro Delegado de Orzamentos e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de “Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre
Bens Inmobles” para o exercicio 2016, que consta no presente expediente.
A)
A aportación fiscal deste imposto ao presuposto do Concello vense reducindo dende o
ano 2013 por dúas causas:
a) A variación positiva dos índices de prezos habida entre o 30 de abril de 2012 que non
foi trasladada ao tipos impositivos, o que significa a data de 30 de abril de 2015, unha redución
en términos reais, do 1,1%.
b) A redución do 1,4% no tipo impositivo para Bens de Natureza Urbana aprobada en
sesión plenaria de 4 de setembro de 2014.
A suma destas dúas incidencias ten implicado unha minoración da capacidade
recadadora deste imposto e, polo tanto unha menor aportación ao presuposto do 2,52 % (1,014
x 1,011).
B)
En data 30 de maio de 2014, recae Sentenza do Tribunal Supremo 2159/2014 na que se
determina que os bens inmobles situados en solos urbanizables só poden valorarse
catastralmente como solos urbanos se dispoñen dun planeamento de desenvolvemento que
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conteña a súa ordenación detallada. Isto é, non basta con que estean incluídos en sectores ou
ámbitos espaciais delimitados, senón que é necesario que estea aprobado o instrumento
urbanístico que conteña a súa ordenación detallada.
A aplicación do criterio establecido na cita STS, deu lugar á Lei 13/2015 de 24 de xuño de
reforma da Lei Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febreiro de 1946 e do Texto refundido
da lei do catastro inmobiliario aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2004, os solos
urbanizables sen ordenación detallada deixan de figurar como bens de natureza urbana.
A citada Lei modifica a letra b) do apartado 2 do artigo 7 do Texto refundido da lei do catastro
inmobiliario limitando a consideración de bens de natureza urbana para os solos urbanizables
que estando incluídos en sectores ou ámbitos espaciais delimitados, conten con Plan Parcial
aprobado ou outro instrumento con determinacións de ordenación detallada:
“b) os terreos que teñan a consideración de urbanizables ou aqueles para os que os
instrumentos de ordenación territorial e urbanística aprobados prevean ou permitan o seu paso á
situación de solo urbanizado, sempre que se inclúan en sectores ou ámbitos espaciais
delimitados e se teñan establecido para eles as determinacións de ordenación detallada ou
pormenorizada, de acordo coa lexislación urbanística aplicable”
A aplicación desta medida lexislativa suporá unha minoración importante na carga tributaria
deste imposto para os titulares catastrais dos solos urbanizables sen ordenación detallada,
Consecuente e paralelamente, producirase unha minoración na capacidade recadadora total do
Imposto sobre Bens Inmobles de Natureza Urbana.
Desaparecen do padrón de bens inmobles de natureza urbana e quedan incluídos no padrón de
bens inmobles de natureza rústica todos os solos urbanizables do término municipal que
carecen da citada ordenación detallada ou pormenorizada, e o seu valor catastral será reducido
e determinado “mediante a aplicación dos módulos que, en función da súa localización, se
establezan por orde do Ministro de Facenda e Administracións Públicas” (Segundo a información
facilitada pola Xerencia Territorial do Catastro de Pontevedra o módulo aplicable no Concello de
Vigo será de 3,25 €/m2).
En aplicación do principio de equidade tributaria, resulta necesario o establecemento dun tipo
impositivo para bens de natureza rústica que se sitúe, fronte ao tipo mínimo establecido no Texto
refundido da LRFL, na mesma proporción que o está o tipo impositivo para bens de natureza
urbana respecto do seu mínimo legal.
As perdas da capacidade recadadora do imposto sobre bens Inmobles de Natureza Urbana para
o exercicio 2016 postas de manifesto nos apartados A) e B) anteriores determinan as
modificacións e actualizacións que seguen:
1) Determinación do tipo impositivo para Bens de Natureza Rústica:
Para o exercicio 2016 o tipo impositivo para bens de natureza urbana será o 0,882% cuxa
relación co tipo mínimo legal do 0,4% implica un coeficiente de 2,205%. Se aplicamos este
mesmo coeficiente ao tipo mínimo legal para bens de natureza rústica (0,3%), resulta un tipo
impositivo do 0,662%, que é o proposto neste expediente para bens de natureza rústica.
2) Actualización de tipos impositivos de Bens Urbanos e BICES:
A actualización que se presenta a aprobación implica o mantemento da redución do 1,4%
aprobada no exercicio 2014 non obstante permitirá recuperar o efecto da depreciación monetaria
experimentada entre 30 de abril de 2012 e 30 de abril de 2015, situando a tributación do IBI
para 2016, en términos reais, nun 1,4% inferior a do exercicio 2013.
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Actualízanse os tipos impositivos vixentes para inmobles urbanos e BICES conforme a variación
experimentada polo IPC dende 30 de abril de 2012 ata 30 de abril de 2015. A data de partida
constitúe a data final para a que se tiveron en conta as variacións de prezos nesta ordenanza
fiscal. Segundo documento que obra no expediente publicado polo INE, a variación do IPC para
o período considerado foi do 1,1%.
Igualmente, actualízanse na mesma porcentaxe do 1,1% os ingresos brutos que constitúen a
base para determinar a bonificación de familias numerosas.
O expediente deberá ser tramitado conforme dispón o artigo 111 da Lei 7/1985 de 2 de abril
reguladora das bases de réxime local (LRBRL), artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo
que aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais (TRLRFL), e artigo 137
apartado 1 b) da citada LRBRL sometendo a ditame do TEA do Concello o “Proxecto de
Modificación da Ordenanza Fiscal”.
Sendo o presente documento unha “Proposta de Modificación de Ordenanza Fiscal”, adquiriría a
condición de “Proxecto”, tralo acordo aprobatorio da Xunta de Goberno Local.
Esta Dirección de Ingresos solicita, coa conformidade do Sr. Concelleiro Delegado de Economía
e Facenda, da Xunta de Goberno Local, a aprobación da proposta que contén este expediente.
De resultar aprobada, remitirase ao TEA do Concello para ditame do “Proxecto de Modificación”.
Unha vez ditaminado, o Ilmo. Sr. Alcalde resolverá a súa remisión ao Pleno da Corporación para
cumprimento dos artigos 15 a 19 do TRLRFL.
Para o caso de que o Proxecto aprobado en Xunta de Goberno Local e ditaminado polo TEA,
fose emendado, sexa pola oposición o polo propio goberno, as emendas deberan ser
incorporadas ao “Proxecto” que se someterá novamente á Xunta de Goberno Local e ditame do
TEA.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos solicita, da Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte ACORDO:
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION DOS SEGUINTES ARTIGOS DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES” (2), QUE QUEDARÁN REDACTADOS COMO
SEGUE:
ARTIGO 6.- BONIFICACIÓNS
Modifícase o apartado 3 que, queda redactado como segue:
3. Terán dereito a unha bonificación do 90% ou 50% da cota íntegra do imposto os
suxeitos pasivos –pai, nai ou titor- titulares de familia numerosa, relativa á vivenda que
constitúa a residencia habitual da familia e sempre e cando cumpran as seguintes
condicións:
a) Se os importes brutos anuais dos membros da familia numerosa, no exercicio fosen
iguais ou inferiores a 6.223 €, a bonificación será do 90%.
b) Se os ingresos estiveran entre 6.224 € e 7.955 €, a bonificación será do 50%.
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O ingreso bruto anual per cápita calcularase dividindo a totalidade dos ingresos brutos
anuais da unidade familiar entre o número de integrantes. No caso dalgún integrante con
un grado de discapacidade igual ou superior ao 65%, computarase como se foran dúas
persoas. No caso de que o grado de discapacidade estivese entre 33% e 65%
computarase como 1,5.
Esta bonificación concederase para cada exercicio, debendo solicitala os suxeitos pasivos
ata o 31 de xaneiro do ano no que deba surtir efectos, e aportando os seguintes
documentos:
- Título de familia numerosa vixente a 1 de xaneiro do exercicio no que deba surtir efectos
a bonificación.
- Autorización ao Concello para que recabe a información sobre os ingresos de todos os
integrantes da familia da AEAT e outras administracións públicas.
- Certificado de discapacidade se é o caso.
ARTIGO 8.- COTA TRIBUTARIA
Modifícanse os apartados 2,3,4 e 5 que, quedan redactados como segue:
2. O tipo de gravame para os bens inmobles urbanos será do 0,882%.
3. O tipo de gravame para os bens inmobles rústicos será do 0,662%.
4. O tipo de gravame para os bens inmobles de características especiais será do 0,813%
5. Establecese como “tipo diferenciado” na contía do 0,894% para os bens inmobles
urbanos, excluídos os de uso residencial, que superen, atendendo aos usos establecidos
na normativa catastral para valoración das construcións, o valor catastral que, para cada
un dos usos, se recolle no seguinte cadro:
CODIGO-USO
I-industrial

V.CATASTRAL TIPO
igual ou superior a
125.000€

0,894

igual ou superior a
125.000€

0,894

igual ou superior a
175.000€

0,894

igual ou superior a
125.000€

0,894

A-almacenamento
estacionamento

igual ou superior a
100.000€

0,894

K-deportivo

igual ou superior a
450.000€

0,894

C-comercial
G-ocio e hostalería
O-oficinas

T-espectáculosigual ou superior a
175.000 €

0,894
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En todo caso, os tipos de grave diferenciados a que se refire este apartado, só poderá
aplicarse, como máximo ao 10% dos inmobles do termino municipal que, para cada clase
de uso, teñan maior valor catastral.
Cando un inmoble teña varios usos, atenderase ao uso da edificación ou dependencia
principal.
DISPOSICIÓN FINAL 2ª
Queda redactada como segue:
2ª. Esta Ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia, e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2016. Estará vixente en tanto
non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa.
2º) Someter a Ditame do TEA do Concello.
3º) Aprobación provisional en sesión plenaria.
4º) 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.
5º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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 conformidade ao precedente informe-proposta.

5(1010).- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. (3)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe favorable do Tribunal
Económico Administrativo do 5.08.15 e o informe de fiscalización do 14.08.15, dáse
conta do informe-proposta da técnica xurídica de Dirección de Ingresos e xefa da
Inspección de Tributos, do 3.08.15, conformado pola directora de Ingresos e o
concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Segundo instrucións do Sr. Concelleiro Delegado de Orzamentos 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 reducir a tributación das motocicletas nun 10% para o
exercicio 2016, actualizar conforme as variacións do IPC ao resto das tarifas así como modificar
o réxime dos beneficios fiscais para vehículos de antigüidade superior a 25.
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A) Mantense a bonificación do 100% para os vehículos da clase turismos de menos de 8CV.
B) Bonifícanse no 50% da cota os vehículos da clase turismo de 8 a 11,99 CV.
Motívase a restrición proposta na bonificación fiscal para vehículos con antigüidade mínima de
25 anos en que resulta contraditoria coas políticas de redución de emisión de CO2 e, no
contexto desta ordenanza, coas bonificacións de carácter medio-ambiental que figuran no artigo
4.3: Bonificacións do 75% da cota durante dous anos para vehículos con emisións de CO2
inferiores a 120 grs/km, híbridos, combustible GLP, biogas, gas natural comprimido... No caso de
vehículos eléctricos a bonificación do 75% ten carácter indefinido.
C) Redúcense as tarifas de motos nun 10% respecto das vixentes en 2015.
A aportación fiscal deste imposto ao presuposto do concello vense reducindo dende o ano 2013
por dúas causas:
a) A variación positiva dos índices de prezos habida entre o 30 de abril de 2012 que non
foi trasladada ás tarifas, o que significa a data de 30 de abril de 2015 unha redución en términos
reais, do 1,1%.
b) A redución do 2% nas tarifas de vehículos ata 11,99 CV así como do 1% nas de
vehículos de 12 a 15,99 CV aprobadas en sesión plenaria de 4 de setembro de 2014.
A actualización que se presenta a aprobación respecta as reducións do 2% e 1% aprobadas no
exercicio 2014 non obstante permitirá recuperar, parcialmente, o efecto da depreciación
monetaria experimentada entre 30 de abril de 2012 e 30 de abril de 2015 situando as tarifas de
2016 que non foron obxecto de rebaixa polo acordo de setembro de 2014 nin o son neste
expediente, en términos reais, nos valores do exercicio 2013.
D) Actualízanse as tarifas vixentes conforme a variación experimentada polo IPC dende 30 de
abril de 2012 ata 30 de abril de 2015. A data de partida constitúe a data final para a que se
tiveron en conta as variacións de prezos nesta ordenanza fiscal. Segundo documento que obra
no expediente publicado polo INE, a variación do IPC para o período considerado foi do 1,1%.
O expediente deberá ser tramitado conforme dispón o artigo 111 da Lei 7/1985 de 2 de abril
reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL), artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo
que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), e artigo 137
apartado 1 b) da citada LRBRL sometendo a ditame do TEA do Concello o “Proxecto de
Modificación da Ordenanza Fiscal”.
Sendo o presente documento unha “Proposta de Modificación de Ordenanza Fiscal”, adquiriría a
condición de “Proxecto”, tra-lo acordo aprobatorio da Xunta de Goberno Local.
Esta Dirección de Ingresos solicita, coa conformidade do Sr. Concelleiro Delegado de Economía
e Facenda, da Xunta de Goberno Local, a aprobación da proposta que contén este expediente.
De resultar aprobada, remitirase ao TEA do Concello para ditame do “Proxecto de Modificación”.
Unha vez ditaminado, o Ilmo. Sr. Alcalde resolverá a súa remisión ao Pleno da Corporación para
cumprimento dos artigos 15 a 19 do TRLRFL.
Para o caso de que o Proxecto aprobado en Xunta de Goberno Local e ditaminado polo TEA,
fose emendado, sexa pola oposición o polo propio goberno, as emendas deberan ser
incorporadas ao “Proxecto” que se someterá novamente á Xunta de Goberno Local e ditame do
TEA.
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A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos solicita, da Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte ACORDO:
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION DOS SEGUINTES ARTIGOS DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA” (3), QUE QUEDARÁN
REDACTADOS COMO SEGUE:
ARTIGO 4.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
Modifícase o apartado 2.1 e incorporase o apartado 5 que, quedan redactados como
segue:
2. Gozarán dunha bonificación do 100 por 100 de cota do imposto:
2.1 Os vehículos da clase turismos de menos de 8 cabalos fiscais con antigüidade mínima
de 25 anos contados a partir da data de fabricación. Se esta non se coñecera, tomarase
como tal á da súa primeira matriculación ou, no seu defecto, a data en que o
correspondente tipo ou variante deixara de fabricarse.
5. Gozarán dunha bonificación do 50 por 100 de cota do imposto:
5.1 Os vehículos da clase turismos de 8 ata 11,99 cabalos fiscais con antigüidade mínima
de 25 anos contados a partir da data de fabricación. Se esta non se coñecera, tomarase
como tal á da súa primeira matriculación ou, no seu defecto, a data en que o
correspondente tipo ou variante deixara de fabricarse.
Esta bonificación aplicarase de oficio no caso de vehículos nos que a súa primeira
matriculación realizarase en territorio español. Noutro caso, deberá solicitarse aportando
documentación que acredite a antigüidade e en caso favorable surtirá efectos para o
exercicio seguinte ao da solicitude.
Nos casos en que a documentación oficial do vehículo ofreza dúbidas sobre a data de
primeira matriculación e/ou fabricación, a data de fabricación deberá acreditarse con
certificado expedido pola firma fabricante.
ARTIGO 6.- COTA
Modifícase o apartado 1 que, queda redactado como segue:
A. TURISMOS
A.1. de menos de 8 cabalos fiscais
A.2. de 8 ata 11,99 cabalos fiscais
A.3. de 12 ata 15,99 cabalos fiscais
A.4. de 16 ata 19,99 cabalos fiscais
A.5. de máis de 20 cabalos fiscais

COTA ANUAL
22,20 €
61,75 €
133,95 €
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
152,90 €
222,10 €
277,70 €

C. CAMIÓNS

COTA ANUAL
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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
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

78,00 €
152,90 €
222,10 €
277,70 €

COTA ANUAL
29,55 €
47,35 €
141,90 €

E. REMOLQUES E SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
COTA ANUAL
E.1. máis de 750 kg a 1000 kg. carga útil
32,40 €
E.2. de 1000 a 2999 kg. de carga útil
51,00 €
E.3. máis de 2999 kg. de carga útil
155,90 €
F. OUTROS VEHÍCULOS
COTA ANUAL
F.1. Ciclomotores
6,10 €
F.2. Motocicletas ata 125 cc.
6,10 €
F.3. Motocicletas de máis 125 ata 250 cc.
12,15 €
F.4. Motocicletas de máis 250 ata 500 cc.
27,25 €
F.5. Motocicletas de máis 500 ata 1000 cc.
54,50 €
F.6. Motocicletas de máis de 1000 cc.
109,05 €
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Os vehículos de antigüidade superior a 26 anos que, coa entrada en vigor desta
modificación, deberan tributar, gozaran, durante o exercicio 2016, dunha bonificación do
50% da cota que lles correspondera conforme ao disposto na presente ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL 2ª
Queda redactada como segue:
2ª. A presente Ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e comezará a aplicarse o día 1 de xaneiro do ano 2016
permanecendo en vigor en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación
expresas.
2º) Someter a Ditame do TEA do Concello.
3º) Aprobación provisional en sesión plenaria.
4º) 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.
5º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.
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Acordo
A Xunta de Goberno local presta conformidade ao precedente informe-proposta.

6(1011).- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (4).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe favorable do Tribunal
Económico Administrativo do 5.08.15 e o informe de fiscalización do 18.08.15, dáse
conta do informe-proposta da técnica xurídica de Dirección de Ingresos e xefa da
Inspección de Tributos, do 3.08.15, conformado pola directora de Ingresos e o
concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Segundo instrucións do Sr. Concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de “Modificación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre
Actividades Económicas”, que figura no presente expediente.
A aportación fiscal deste imposto Presuposto do Concello vense reducindo dende o exercicio
2013 porque a variación positiva dos índices de prezos habida dende 30 de abril de 2012 non foi
trasladada ás tarifas da ordenanza fiscal, o que significa á data de 30 de abril de 2015, unha
redución, en términos reais, respecto das vixentes no exercicio 2013, dun 1,1% .
A actualización que se presenta a aprobación implica só a recuperación do efecto da
depreciación monetaria experimentada entre 30 de abril 2012 e 30 de abril 2015 e sitúa as
tarifas desta taxa para 2016 nos mesmos valores, en términos reais, que as do exercicio 2013.
Actualízanse os coeficientes de situación do artigo 8 conforme a variación experimentada polo
IPC dende 30 de abril de 2012 ata 30 de abril de 2015. A data de partida constitúe a data final
para a que se tiveron en conta as variacións de prezos nesta ordenanza fiscal. Segundo
documento que obra no expediente publicado polo INE, a variación do IPC para o período
considerado foi do 1,1%.
O expediente deberá ser tramitado conforme dispón o artigo 111 da Lei 7/1985 de 2 de abril
reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL), artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo
que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), e artigo 137
apartado 1 b) da citada LRBRL sometendo a ditame do TEA do Concello o “Proxecto de
Modificación da Ordenanza Fiscal”.
Sendo o presente documento unha “Proposta de Modificación de Ordenanza Fiscal”, adquiriría a
condición de “Proxecto”, tra-lo acordo aprobatorio da Xunta de Goberno Local.
Esta Dirección de Ingresos solicita, coa conformidade do Sr. Concelleiro Delegado de Economía
e Facenda, da Xunta de Goberno Local, a aprobación da proposta que contén este expediente.
De resultar aprobada, remitirase ao TEA do Concello para ditame do “Proxecto de Modificación”.
Unha vez ditaminado, o Ilmo. Sr. Alcalde resolverá a súa remisión ao Pleno da Corporación para
cumprimento dos artigos 15 a 19 do TRLRFL.
Para o caso de que o Proxecto aprobado en Xunta de Goberno Local e ditaminado polo TEA,
fose emendado, sexa pola oposición o polo propio goberno, as emendas deberan ser
incorporadas ao “Proxecto” que se someterá novamente á Xunta de Goberno Local e ditame do
TEA.
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A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos solicita, da Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte ACORDO
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION DO SEGUINTE ARTIGO DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO
IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS” (4), .QUE QUEDARÁ REDACTADO
COMO SEGUE:
ARTIGO 8.- COEFICIENTE ÚNICO E ÍNDICES DE SITUACIÓN.
Modifícase o apartado 1 que, queda redactado como segue:
1. Sobre as cotas modificadas pola aplicación do coeficiente de ponderación previsto no
artigo 9.1 b) desta Ordenanza, o Concello de Vigo establece a seguinte escala de
coeficientes que ponderan a situación física do local, atendendo a categoría da rúa en que
radique:
Categoría Fiscal
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

Coeficiente Situación
3,14
2,94
2,78
2,55
2,38
2,16

DISPOSICIÓN FINAL
Queda redactada como segue:
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 2016 permanecendo en vigor en
tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a Ditame do TEA do Concello.
3º) Aprobación provisional en sesión plenaria.
4º) 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.
5º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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 conformidade ao precedente informe-proposta.
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7(1012).- PROPOSTA DE 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. (10)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe favorable do Tribunal
Económico Administrativo do 5.08.15 e o informe de fiscalización do 18.08.15, dáse
conta do informe-proposta da técnica xurídica de Dirección de Ingresos e xefa da
Inspección de Tributos, do 3.08.15, conformado pola directora de Ingresos e o
concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Segundo instrucións do Sr. Concelleiro delegado de Orzamentos 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.
Coa presente modificación acomódase a descrición dos servizos que figuran no artigo 5 do texto
vixente á realidade dos servizos que, na actualidade, se prestan. Suprímense os apartados d) e
e) do servizo nº1, o nº 12, nº13.5 e o nº 16 por seren na actualidade de obtención gratuíta na
sede electrónica do Concello ou ben facilitados gratuitamente de modo presencial ás persoas
con dificultade de acceso as novas tecnoloxías.
A aportación fiscal desta taxa ao Presuposto do Concello vense reducindo dende o exercicio
2013 porque a variación positiva dos índices de prezos habida dende 30 de abril de 2012 non foi
trasladada ás tarifas da ordenanza fiscal, o que significa á data de 30 de abril de 2015, unha
redución, en términos reais, respecto das vixentes no exercicio 2013, dun 1,1% .
A actualización que se presenta a aprobación implica só a recuperación do efecto da
depreciación monetaria experimentada entre 30 de abril 2012 e 30 de abril 2015 e sitúa as
tarifas desta taxa para 2016 nos mesmos valores, en términos reais, que as do exercicio 2013.
Actualízanse as tarifas vixentes conforme a variación experimentada polo IPC dende 30 de abril
de 2012 ata 30 de abril de 2015. A data de partida constitúe a data final para a que se tiveron en
conta as variacións de prezos nesta ordenanza fiscal. Segundo documento que obra no
expediente publicado polo INE, a variación do IPC para o período considerado foi do 1,1%.
Igualmente, actualízanse na mesma porcentaxe do 1,1% os ingresos brutos que constitúen a
base para determinar as exencións nesta taxa.
Dende o punto de vista legal, o límite que establece o artigo 24.2 do TRLRFL: “O importe das
taxas pola prestación dun servizo ou pola realización dunha actividade non poderá exceder, no
seu conxunto do xuste real ou previsible do servizo ou actividade de que se trate”; está moi
lonxe de ser alcanzado nesta taxa, segundo se desprende do estudo económico que consta
neste expediente.
A presente modificación axústase ao 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.extr.urx.. 28.08.15

O expediente deberá ser tramitado conforme dispón o artigo 111 da Lei 7/1985 de 2 de abril
reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL), artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo
que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), e artigo 137
apartado 1 b) da citada LRBRL sometendo a ditame do TEA do Concello o “Proxecto de
Modificación da Ordenanza Fiscal”.
Sendo o presente documento unha “Proposta de Modificación de Ordenanza Fiscal”, adquiriría a
condición de “Proxecto”, tra-lo acordo aprobatorio da Xunta de Goberno Local.
Esta Dirección de Ingresos solicita, coa conformidade do Sr. Concelleiro de Economía e
Facenda, da Xunta de Goberno Local, a aprobación da proposta que contén este expediente. De
resultar aprobada, remitirase ao TEA do Concello para ditame do “Proxecto de Modificación”.
Unha vez ditaminado, o Ilmo. Sr. Alcalde resolverá a súa remisión ao Pleno da Corporación para
cumprimento dos artigos 15 a 19 do TRLRFL.
Para o caso de que o Proxecto aprobado en Xunta de Goberno Local e ditaminado polo TEA,
fose emendado, sexa pola oposición o polo propio goberno, as emendas deberan ser
incorporadas ao “Proxecto” que se someterá novamente á Xunta de Goberno Local e ditame do
TEA.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos solicita da Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte ACORDO:
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION DOS SEGUINTES ARTIGOS 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” (10), QUE QUEDARÁN REDACTADOS COMO SEGUE:
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS.
Modifícase o apartado 3 que, queda redactado como segue:
3. 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 3.977 €. A titularidade de Bens Inmobles de Natureza
Urbana, a excepción da vivenda na que residen, non deberá superar un valor catastral
total de 49.305 €.
Para o disfrute desta exención ditarase resolución da Concellería de Economía e Facenda
establecendo o procedemento así como a documentación necesaria que acredite o
cumprimento da condición anterior.
ARTIGO 5.- BASE E COTA TRIBUTARIA
Queda redactado como segue:
Tomarase como base do gravame a natureza dos documentos que se
conforme coa seguinte tarifa:
1. Certificados relativos ao Padrón Municipal de Habitantes:
a. De ata 5 anos de antigüidade

tramitarán

2,30 €
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b. Superior a cinco anos ata dez
c. De mais de dez anos

4,60 €
12,30 €

2. Certificados de documentos relativos a expedientes urbanísticos de particulares:
a. De ata 3 anos de antigüidade, por unha páxina
10,10 €
b. Por cada páxina ou ano máis, un recargo de

1,50 €

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

2,30 €

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

1,50 €

4. Copias de planos:
a. Copia de planos oficiais relativos ás diversas figuras de planeamento vixente,
expropiacións, infraestruturas, servizos e outros, relativos a expedientes non terminados
- DIN A-4
1,90 €
- DIN A-1
3,75 €
- Por cada m2 ou fracción de exceso sobre un DIN A-1, un recargo de
9,60 €
b. Copia de planos oficiais de planeamento non vixente, expropiacións, infraestruturas,
servizos 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
1,50 €
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

10,10 €
1,50 €

5. Copias de expedientes ou documentos que obran nas dependencias do Concello.
a. de ata 1 ano de antigüidade, por cada páxina
A4
0,50 €
A3
0,55 €
b. de máis dun ano de antigüidade e ata 3, por cada páxina
A4
A3
c. de máis de 3 anos de antigüidade e ata 10, por cada páxina
A4
A3
d. de máis de 10 anos de antigüidade, por cada páxina
A4
A3

0,65 €
1,10 €
0,85 €
1,25 €
1,05 €
2,05 €

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
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No suposto en que os documentos relativos os apartados 4 e 5 anteriores puideran 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

10,10 €
4,35 €
2,65 €

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

0,15 €
0,55 €

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

1,50 €
0,55 €

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

4,40 €

9. Solicitude para tomar parte no procedemento de selección e promoción de persoal:
a. Por cada unha dos grupos A e B
35,25 €
b. Por cada unha dos grupos C, D e E
19,70 €
10. Informacións ou consultas urbanísticas:
a. Información ou consulta urbanística común
b. Información ou consulta urbanística especial

14,70 €
48,85 €

11. Cédulas urbanísticas

48,85 €

12. Expedición de duplicados de tarxetas para estacionamento en prazas de aparcamento
de discapacitados, por motivo de extravío.
9,90 €
13. Expedición de informes/partes de servizo da Policía Local, Bombeiros e outros
servizos do Concello sempre que estes informes excedan das actuacións propiamente
administrativas por ter que realizar visitas de campo, desprazamento de patrullas, etc.
46,45
14. Expedición de informes relativos a accidentes de circulación realizados pola Policía
Local.
102,40 €
15. Expedición de xustificante de empadroamento.
(*)(Servizo facilitado gratuitamente
electrónica/trámites máis comúns)

na

Web

(*)
do

Concello:

ww.vigo.org/sede

16. Informes de carácter estritamente administrativo das diferentes áreas do Concello.
Inclúense neste apartado, inspeccións de carabinas de aire comprimido, informes da
Policía Local sen desprazamentos de efectivos e similares.
10,10 €

S.extr.urx.. 28.08.15

17. Expedición da Autorización Especial para a circulación de vehículos con MMA superior
a 10TM que circulen fóra das rutas sinaladas no Anexo da Ordenanza Municipal
Reguladora das Operacións de Carga e Descarga de mercadorías nas vías urbanas;
Por cada vehículo e ano ou fracción.
9,75 €
18. Expedición de Informes sobre estado de tramitación de expedientes urbanísticos
informatizados.
45.20 €
19. Expedición de Informes sobre estado de tramitación de expedientes urbanísticos non
dispoñibles en arquivos informatizados (anteriores a 1987)
55,30 €
20. Certificación de Informes sobre estado de tramitación de expedientes urbanísticos
informatizados.
55,30 €
21. Certificación de Informes sobre estado de tramitación de expedientes urbanísticos non
dispoñibles en arquivos informatizados (anteriores a 1987).
65,40 €
22. Comunicacións sobre transferencias ou transmisións de licenzas tanto de
Construcións, Instalacións e Obras como de Actividades. (Ordenanzas 50 e 51).46,15 €
23. Certificados relativos á recadación de tributos (**):
a. Por recibo tributario ata 3 anos de antigüidade
b. Por cada recibo e ano que sobrepase os 3 de antigüidade, un recargo de

10,45 €
1,50 €

(**). Servizos facilitados gratuitamente na Web do Concello: www.vigo.org/sede
electrónica/trámites e procedementos/facenda
24. Carnés expedidos polo Departamento de Medio Ambiente e outros.

3,75 €

25. Á edición completa das ordenanzas fiscais, urbanísticas ou documentación relativa a
planeamento urbanístico, así como calquera outra publicación do Concello aplicaráselle a
tarifa que resulte de cubrir o custo da edición que se xustificará diante da Intervención de
Fondos. Así mesmo, aplicaráselle a tarifa que resulte de cubrir o custe coa xustificación
antedita, no suposto de expedición de documentación en soporte informático.
a. Documentos en soporte dixital ata 100MB
21,75 €
b. Documentos en soporte dixital de mais de 100MB

43,50 €

26. En supostos especiais, a obtención de copias de documentos en soportes distintos de
papel, tales como discos, filmacións, etc. serán obxecto de taxa por importe igual o custe
ocasionado por tal expedición.
DISPOSICIÓN FINAL
Queda redactada como segue:
2ª. A presente ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2016. Permanecerá en vigor
mentres non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa
2º) Someter a Ditame do TEA do Concello.
3º) Aprobación provisional en sesión plenaria.
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4º) 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.
5º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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 conformidade ao precedente informe-proposta.
8(1013).- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA INMOBILIZACIÓN, RETIRADA, DEPÓSITO E CUSTORIA
DE VEHÍCULOS (15).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe favorable do Tribunal
Económico Administrativo do 5.08.15 e o informe de fiscalización do 18.08.15, dáse
conta do informe-proposta da técnica xurídica de Dirección de Ingresos e xefa da
Inspección de Tributos, do 3.08.15, conformado pola directora de Ingresos e o
concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Segundo instrucións do Sr. Concelleiro delegado de Orzamentos 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.
A aportación fiscal desta taxa ao Presuposto do Concello vense reducindo dende o exercicio
2013 porque a variación positiva dos índices de prezos habida dende 30 de abril de 2012 non foi
trasladada ás tarifas da ordenanza fiscal, o que significa á data de 30 de abril de 2015, unha
redución, en términos reais, respecto das vixentes no exercicio 2013, dun 1,1% .
A actualización que se presenta a aprobación implica só a recuperación do efecto da
depreciación monetaria experimentada entre 30 de abril 2012 e 30 de abril 2015 e sitúa as
tarifas desta taxa para 2016 nos mesmos valores, en términos reais, que as do exercicio 2013.
A presente modificación consiste en actualizar as tarifas vixentes conforme a variación
experimentada polo IPC dende 30 de abril de 2012 ata 30 de abril de 2015. A data de partida
constitúe a data final para a que se tiveron en conta as variacións de prezos nesta ordenanza
fiscal. Segundo documento que obra no expediente publicado polo INE, a variación do IPC para
o período considerado foi do 1,1%.
Dende o punto de vista legal, o límite que establece o artigo 24.2 do TRLRFL: “O importe das
taxas pola prestación dun servizo ou pola realización dunha actividade non poderá exceder, no
seu conxunto do xuste real ou previsible do servizo ou actividade de que se trate”; está moi
lonxe de ser alcanzado nesta taxa, segundo se desprende do estudo económico que consta
neste expediente.
O expediente deberá ser tramitado conforme dispón o artigo 111 da Lei 7/1985 de 2 de abril
reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL), artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo
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que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), e artigo 137
apartado 1 b) da citada LRBRL sometendo a ditame do TEA do Concello o “Proxecto de
Modificación da Ordenanza Fiscal”.
Sendo o presente documento unha “Proposta de Modificación de Ordenanza Fiscal”, adquiriría a
condición de “Proxecto”, tra-lo acordo aprobatorio da Xunta de Goberno Local.
Esta Dirección de Ingresos solicita, coa conformidade do Sr. Concelleiro Delegado de Economía
e Facenda, da Xunta de Goberno Local, a aprobación da proposta que contén este expediente.
De resultar aprobada, remitirase ao TEA do Concello para ditame do “Proxecto de Modificación”.
Unha vez ditaminado, o Ilmo. Sr. Alcalde resolverá a súa remisión ao Pleno da Corporación para
cumprimento dos artigos 15 a 19 do TRLRFL.
Para o caso de que o Proxecto aprobado en Xunta de Goberno Local e ditaminado polo TEA,
fose emendado, sexa pola oposición o polo propio goberno, as emendas deberan ser
incorporadas ao “Proxecto” que se someterá novamente á Xunta de Goberno Local e ditame do
TEA.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos solicita da Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte ACORDO
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION DO SEGUINTE ARTIGO DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DAS TAXAS POLA INMOBILIZACIÓN, RETIRADA, DEPÓSITO E CUSTODIA DE
VEHÍCULOS” (15), .QUE QUEDARÁ REDACTADO COMO SEGUE:
ARTIGO 5.- COTA
Queda redactado como segue:
A) Pola inmobilización dun vehículo na vía pública ou en calquera outro lugar, realizado
pola Policía Local ou ordenado pola Autoridade competente segundo o disposto, e nos
casos que se establezan na Lei de Seguridade Vial e Regulamentos que a desenvolven e
demais disposicións en vigor en materia de tráfico.
- Motocicletas, ciclomotores e remolques con masa máxima autorizada inferior a 750 kg
(sen matricular):
Inmobilización
70,75 €
Incremento diario por deposito e custodia
5,50 €
- Turismos e similares, cuadriciclos, triciclos con cabina (motocarro), quads, caravanas,
tractores e remolques con masa máxima autorizada superior a 750 kg (matriculados)
Inmobilización
133,45 €
Incremento diario por deposito e custodia
10,25 €
- Camións, autobuses, autocares, semirremolques e similares
Inmobilización
Incremento diario por deposito e custodia

206,25 €
21,05 €

B) Pola retirada, transporte e custodia nos restantes casos
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- Motocicletas, ciclomotores e remolques con masa máxima autorizada inferior a 750 kg
(sen matricular):
Retirada, depósito e custodia durante as 6 primeiras horas
70,75 €
Incremento diario por deposito e custodia
5,50 €
- Turismos e similares, cuadriciclos, triciclos con cabina (motocarro), quads, caravanas,
tractores e remolques con masa máxima autorizada superior a 750 kg (matriculados)
Retirada, depósito e custodia durante as 6 primeiras horas
133,45 €
Incremento diario por deposito e custodia
10,25 €
- Camións, autobuses, autocares, semirremolques e similares
Retirada, depósito e custodia durante as 6 primeiras horas
Incremento diario por deposito e custodia

206,25 €
21,05 €

- Contenedores
Retirada, depósito e custodia durante as 6 primeiras horas
Incremento diario por deposito e custodia

238,60 €
21,05 €

A taxa de incremento aplicarase transcorridas 6 horas a partir do inicio da inmobilización
ou dende que se proceda á retirada. Computarase por día completo ou fracción. Se o
condutor, titular administrativo, propietario ou persoa encargada do vehículo ou
contenedor se fixese cargo do mesmo ou procedese a retiralo pola súa conta, sen que se
completase o traslado pola Administración Municipal ou a inmobilización no seu caso, a
cota será a que resulte de aplicar sobre a tarifa de retirada ou inmobilización unha
redución do 50% do total da cota que se denominará “Cota de Enganche”.
DISPOSICIÓN FINAL 2ª
Queda redactada como segue:
2ª. A presente modificación entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2016, permanecendo
vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a Ditame do TEA do Concello.
3º) Aprobación provisional en sesión plenaria.
4º) 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.
5º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

Así mesmo, visto o informe favorable do Tribunal Económico Administrativo do
26.08.15 e o informe de fiscalización do 27.08.15, dáse conta do informe-proposta
complementario ao transcrito anteriormente, da directora de Ingresos, do 27.08.15,
conformado polo concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
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Debe entenderse modificada a proposta que se formula con data 03/08/2015 nos seguintes
términos:
–

Engadir un apartado 6 no artigo 4 da ordenanza fiscal, do seguinte tenor literal:
“Os vehículos da clase ciclomotores e os da clase motocicletas de ata 125 cc
gozarán dunha bonificación do 75% na cota do imposto, con carácter indefinido, pola
súa menor incidencia no medio ambiente”.

–

Substituír o importe de 6,10 € que consta nos epígrafes F.1, F.2 do artigo 6 da
ordenanza fiscal polo importe de 4,42 € por ser esta cifra o mínimo legal previsto no
TRLRFL.

Esta proposta foi obxecto de informe previo de legalidade polo TEA do Concello con data
26/08/2015, cuxo texto se achega no expediente.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta conformidade aos precedentes informes-proposta.
9(1014).- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA RECOLLIDA DO LIXO. (16)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe favorable do Tribunal
Económico Administrativo do 5.08.15 e o informe de fiscalización do 14.08.15, dáse
conta do informe-proposta da técnica xurídica de Dirección de Ingresos e xefa da
Inspección de Tributos, 3.08.15, conformado pola directora de Ingresos e o
concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Segundo instrucións do Sr. Concelleiro delegado de Orzamentos 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.
A presente modificación ten por finalidade corrixir determinadas cuestións de tipo técnicoxurídico que dificultan a xestión desta taxa e acomodar a redacción do artigo primeiro da
ordenanza ao disposto na normativa legal de aplicación (RDL 2/2004 de 5 de marzo polo que se
aproba o Texto Refundido la lei reguladora das facendas locais e Lei 22/2011 de 28 de xullo de
“Residuos y Suelos contaminados” así como a Lei 10/2008 de 3 de novembro de “residuos de
Galicia”).
Dáse nova redacción ao artigo 2 da ordenanza fiscal nos términos do artigo 23 do RDL 2/2004
que define os suxeitos pasivos contribuíntes e substitutos nas taxas e, en particular, nas
establecidas por razón de servizos ou actividades que beneficien ou afecten aos ocupantes de
vivendas ou locais. Simplificase a redacción dos artigos 6 e 7 relativos á período impositivo,
devengo, xestión de altas, variacións e baixas.
Establecese, en substitución do código 159 do apartado B) do artigo 5.2 da ordenanza vixente,
unha cota mínima para sostemento do custe fixo do servizo, distinta da “cota mínima de
dispoñibilidade do servizo” regulada no artigo 1.2 da ordenanza, para aqueles establecementos
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o locais comerciais e de servizos que opten por contratar un xestor privado autorizado para a
recollida, transporte e eliminación da totalidade dos seus residuos comerciais e domésticos.
A cota que deben satisfacer os posuidores de residuos comerciais ten que ser superior a “cota
mínima de dispoñibilidade do servizo” que satisfacen os titulares de bens inmobles para poder
cumprir as obrigas de manter o seu inmoble en condicións de salubridade e ornato (residuos
domésticos).
Segundo se desprende do informe económico que obra no expediente o custe total do servizo
para o exercicio 2016 ascendería a un total de 27.458.394,36 € distribuído en dúas fraccións ben
diferenciadas:
- O custe fixo do servizo que se produce con independencia da contía dos residuos que se
recollan e transporten e comprende a instalación e mantemento de colectores de lixo nas vías
públicas así como a existencia de rutas de recollida e traslado de residuos ao longo de todas as
vías públicas do término municipal e outros custes xerais do Concello. Estímase para o exercicio
2016 o custe fixo do servizo en 16.886.714,97 € cifra que supón un 61% do custe total do
servizo.
- O custe variable que crece ou se minora en razón da contía dos residuos que se tratan ou
eliminan. Estímase para o exercicio 2016, para o tratamento de 143.057 TM de residuos, un
custe variable de 10.571.679,39 €, cifra que supón un 39% do custe total do servizo.
A estimación de ingresos que se fai para o conxunto dos suxeitos pasivos desta taxa non acada
a cubrir o custe fixo do servizo: 16.800.000 € de ingresos previstos para o exercicio 2016, fronte
a 16.886.714,97 € de custe fixo do servizo de recollida, transporte e eliminación de residuos.
Para dar cumprimento ao disposto no artigo 24.2 paragrafo segundo do RDL 2/2004 de 5 de
marzo: “ Para a determinación do importe das taxas tomaranse en consideración os custes
directos e indirectos, inclusive os de carácter financeiro, ...e, no seu caso, os necesarios para
garantir o mantemento dun desenvolvemento razoable do servizo...”, estaría xustificado o
pagamento da totalidade da cota establecida no artigo 5 da ordenanza, pois non se garante un
desenvolvemento razoable dun servizo no caso de que o conxunto das taxas non acade a cubrir
o custe fixo do mesmo. Por outra parte, os custes provocados polo exercicio da opción de
entregar os residuos comerciais a un xestor privado, en ningún caso, poderían repercutirse ao
resto dos usuarios do servizo
Non obstante o anterior, por estar algunha das tarifas de lixo comercial desaxustada en términos
de comparación co resto, óptase por fixar unha cota individual para cada produtor de residuos
comerciais que opte por un xestor privado autorizado que se obtén reducindo a cota que lle
correspondería segundo o artigo 5 da ordenanza fiscal nun 50%. Esta contía vai integramente
destinada a financiar unha parte do custe fixo do servizo. Se trasladamos a cada cota
individualizada a estrutura de custes do servizo, deberíamos dicir que unha porcentaxe do 6%
da cota iría destinada a financiar o custe fixo e o resto ao custe variable. O anterior é un
exercicio teórico, só de interese pedagóxico, para quen fixera esta análise, para cada caso
concreto. Pero esta análise só resultaría válida para cada caso individual se o conxunto total das
taxas de todos os contribuíntes acadase para financiar a suma de custe fixo e variable. Pero
como xa describimos enriba e no estudo económico que acompaña este expediente, o importe
total das taxas (16.800.000 €) non chega a financiar o importe do custe fixo do servizo
(16.886.714,97 €).
A aportación fiscal desta taxa ao Presuposto do Concello vense reducindo dende o exercicio
2013 por dúas causas:
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–
Pola variación positiva dos índices de prezos habida entre o 30 de abril de 2012
que non foi trasladada ás tarifa, o que significa a data de 30 de abril de 2015 unha redución en
términos reais, do 1,1%.
–
Pola redución do 1,4% na tarifa de lixo vivendas aprobada en sesión plenaria de
4 de setembro de 2014.
A suma destas dúas incidencias, implica para o suxeitos pasivos das taxas de vivendas, unha
redución do 2,52% (1,014 x 1,011).
A Actualización que se presenta a aprobación respecta o mantemento da redución aprobada no
exercicio 2014 na porcentaxe dun 1,4 na taxa de lixo vivendas pero, si recupera o efecto da
depreciación monetaria experimentada entre 30 de abril de 2012 e 30 de abril de 2015 situando,
no exercicio 2016 as tarifas de lixo comercial, nos mesmos valores, en términos reais, que as de
o exercicio 2013. No caso das vivendas a tarifa sitúase para 2016, en términos reais, un 1,4%
por debaixo dos valores de 2013.
Actualízanse as tarifas vixentes na porcentaxe do 1,1% que constitúe a variación do IPC entre
30 de abril de 2012 e 30 de abril de 2015. A data de partida de 30 de abril de 2012 constitúe a
data final para a que se tiveron en conta as variacións do índice de prezos nesta ordenanza
fiscal. Segundo documento que obra no expediente, publicado polo INE a variación do IPC para
o período considerado foi do 1,1%
A presente modificación axústase ao 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 dispón o artigo 111 da Lei 7/1985 de 2 de abril
reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL), artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo
que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), e artigo 137
apartado 1 b) da citada LRBRL sometendo a ditame do TEA do Concello o “Proxecto de
Modificación da Ordenanza Fiscal”.
Sendo o presente documento unha “Proposta de Modificación de Ordenanza Fiscal”, adquiriría a
condición de “Proxecto”, tralo acordo aprobatorio da Xunta de Goberno Local.
Esta Dirección de Ingresos solicita, coa conformidade do Sr. Concelleiro de Orzamentos e
Facenda, da Xunta de Goberno Local, a aprobación da proposta que contén este expediente. De
resultar aprobada, remitirase ao TEA do Concello para ditame do “Proxecto de Modificación”.
Unha vez ditaminado, o Ilmo. Sr. Alcalde resolverá a súa remisión ao Pleno da Corporación para
cumprimento dos artigos 15 a 19 do TRLRFL.
Para o caso de que o Proxecto aprobado en Xunta de Goberno Local e ditaminado polo TEA,
fose emendado, sexa pola oposición o polo propio goberno, as emendas deberan ser
incorporadas ao “Proxecto” que se someterá novamente á Xunta de Goberno Local e ditame do
TEA.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos solicita da Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte ACORDO:
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
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“MODIFICACION DOS SEGUINTES ARTIGOS DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DAS TAXAS POLA RECOLLIDA DO LIXO” (16), QUE QUEDARÁN REDACTADOS
COMO SEGUE:
ARTIGO 1 FEITO IMPOÑIBLE.
Modifícanse os apartados 1 e 3, que quedan redactados como segue:
1. Constitúe o feito impoñible desta taxa de prestación de servizo de recepción obrigatoria,
a recollida de residuos sólidos urbanos no termo municipal de Vigo, o seu transporte ós
centros de eliminación e posterior tratamento. Quedan fora do ámbito de aplicación da
presente ordenanza os residuos que, procedentes de calquera actividade ou servizo,
estean incluídos pola normativa legal e regulamentaria de aplicación dentro dos
considerados como tóxicos ou perigosos. As obrigas específicas que necesariamente
deberán cumprir os produtores ou posuidores desta clase de residuos, serán as
establecidas no artigo 20 da Lei 22/2011 de 28 de xullo de Residuos y Suelos
contaminados e Lei 10/2008 de 3 de novembro de residuos de Galicia.
3. Considéranse, a efectos desta ordenanza, de conformidade co artigo 4.2 da Lei
10/2008 de residuos de Galicia residuos urbanos o municipais, os xenerados nos
domicilios particulares, comercios oficinas e servizos, así como todos aqueles que non
teñan a calificación de perigosos e que, pola súa natureza ou composición poidan
asimilarse aos producidos nos anteriores lugares ou actividades.
ARTIGO 2 SUXEITOS PASIVOS
Queda redactado como segue:
1. Son suxeitos pasivos das taxas, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e
xurídicas así como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 Xeral
Tributaria, que soliciten ou resulten beneficiadas ou afectadas polos servizos ou
actividades que presten ou realicen as entidades locais, de conformidade co artigo 23.1
do RDL 2/2004 de 5 de marzo que aprobou o Texto refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais .
En consecuencia, son suxeitos pasivos contribuíntes nesta taxa as persoas físicas ou
xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 de 17 de decembro,
Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas, establecementos e instalacións de
calquera uso, sexa a título de propietario ou usufrutuario, habitacionista ou arrendatario.
2. Terán a condición de substitutos do contribuínte, nas taxas establecidas por razóns de
servizos ou actividades que beneficien ou afecten aos ocupantes de vivendas ou locais,
os propietarios de ditos inmobles, quen poderán repercutir, no seu caso, as cotas sobre os
respectivos beneficiarios, de conformidade co artigo 23.2, do citado RDL 2/2004,
ARTIGO 4. BENEFICIOS FISCAIS.
Modifícanse os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do apartado 1 e o apartado 4, que quedan
redactados como segue:
1. Estarán exentos de pagamento da taxa de lixo da vivenda que constitúa a residencia
habitual do solicitante, os membros de familias con ingresos bruto anuais, per cápita,
inferiores a 3.977 € e 6.223 € para familias numerosas. O computo dos ingresos brutos
farase respecto do exercicio inmediatamente anterior ao que se presente a solicitude.
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Para disfrutar desta exención haberá de cumprirse amais a condición de que a titularidade
de Bens Inmobles de Natureza Urbana, a excepción da vivenda na que residen, non
supere o valor catastral total de 49.305 €.
O ingreso bruto anual per cápita calcularase dividindo a totalidade dos ingresos brutos
anuais de todas as persoas que convivan nunha vivenda entre o número total daquelas.
No caso dunha persoa con un grado de discapacidade igual ou superior ao 65%
computarase como se foran dúas persoas. No caso de que o grado de discapacidade
estivese entre 33% e 65% computarase como 1,5.
4. As solicitudes de bonificación ou exención deberán ser presentadas entre o 1 de
outubro e o 31 de decembro de cada ano e, no caso de resultaren estimadas, producirán
efectos para o exercicio seguinte a aquel no que foran formuladas.
De presentarse algunha solicitude de bonificación e/ou exención entre o 1 de xaneiro e o
30 de setembro, tamén será tramitada, producindo efectos para o exercicio seguinte a
aquel en que fora formulada.
No caso de familias numerosas o prazo do 31 de decembro amplíase ata o 31 de xaneiro.
ARTIGO 5 COTA
Modifícanse os apartados 1.3, 1.4, a estrutura tarifaria do apartado 2 e o último parágrafo,
que quedan redactados como segue:
1.3. No caso de locais de uso distinto a vivenda que se atopen sen actividade aplicarase a
cota mínima de dispoñibilidade do servizo de importe igual á tarifa de vivenda, conforme
se dispón no artigo 1º apartado 2 desta ordenanza.
1.4. Para a aplicación desta taxa, considerarase que a
establecemento é a delimitada polo seu perímetro interior.
2. A estrutura tarifaria é a seguinte:

superficie de local ou

A). VIVENDAS.
CÓDIGO CONCEPTO
139
Cota anual

EUROS
85,05

B). ESTABLECEMENTOS
CÓDIGO CONCEPTO
1
Accesorios e vehículos, venda.
2
Alfombras e papeis pintados, Venda,
43
Almacéns frigoríficos e outros.
5
Artigos de pel, peleterías.
6
Artigos de viaxe.
7
Axencias de viaxe.
8
Bancos.
9
Bares e cafés de categoría especial.
91
Outros cafés e bares.
124
Bibliotecas, museos. salas de arte.

EUROS
444,00
222,30
2.294,70
262,85
282,95
222,30
1.280,20
463,40
263,90
170,15
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11
Bingos e outros xogos de azar
1.159,45
12
Bixuterías.
179,95
14
Bombonerías.
222,30
15
Cadros e molduras, lámparas.
264,95
16
Cafeterías.
775,75
17
Carnicerías
411,10
19
Cines.
512,70
20
Clubs, peñas e asociacións culturais.
170,15
21
Colexios e academias de ensino, por planta.
170,15
22
Ídem. Ídem. con internado, por planta.
179,95
23
Colexios profesionais.
250,30
24
Comestibles (epígrafes. 647.1 e 647.2).
330,95
CÓDIGO CONCEPTO
EUROS
10
Comercio menor toda clase artigos, por planta.
463,40
140
Comercio menor toda clase de artigos de superficie inferior a 75 m2. 410,30
25
Confiterías,pastelerías, panaderías e bolerías con obrador.
362,20
73
Confiterías, pastelerías, panaderías e bolerías sen obrador.
170,15
26
Consultorios.
222,30
125
Clínicas de día sen hospitalización.
444,90
27
Corte e confección, modistas e xastrerías.
263,90
28
Cristalerías.
250,30
29
Churrerías.
170,15
30
Depósitos e almacéns pechados ó público.
263,90
31
Discos e cintas de vídeo, venda e alugueiro.
371,80
32
Discotecas.
1.094,40
33
Droguerías.
319,25
34
Efectos navais.
444,90
35
Estacións de servizo.
666,70
36
Estancos.
170,15
37
Estudios fotográficos.
179,95
38
Farmacias e laboratorios.
263,90
39
Ferrancharías, chatarrerías.
362,20
40
Ferreterías.
444,90
41
Florerías e paxarerías.
196.00
42
Fotografía, venda de material.
357,80
44
Froiterías de ata 20m2 e herboristerías.
222,30
151
Froiterías de mais de 20m2 ata 50m2
444,65
152
Froiterías de máis de 50m2 ata 100m2
889,30
153
Froiterías de mais de 100m2 ata 150m2
1.332,10
154
Froiterías de mais de 150m2 ata 200m2
1.778,55
155
Froiterías de mais de 200m2
2.365,90
45
Garaxes privados, ata 3 prazas
86,25
46
Ídem. de 4 a 25 prazas.
150,70
47
Ídem. de máis de 25 prazas.
196,05
48
Garaxes públicos
331,70
49
Garaxes públicos con lavado.
444,90
126
Granxas de animais.
411,10
143
Hoteis de cinco estrelas
2.365,90
51
Hoteis e moteis de catro estrelas.
1.855,35
52
Hoteis e moteis de tres estrelas.
1.390,85
53
Hoteis e moteis de dúas e unha estrela.
1.114,20
54
Hoteis-apartamentos e aloxamentos
Turísticos extra hoteleiros e cámpings.
883,25
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55
56
58
158
159
59
60
61
62
63
64
65

Imprentas e litografías.
Instrumentos musicais.
Librerías.
Local sen actividade
(Substitúese polo último paragrafo do presente artigo 5)
Loterías, administracións de.
Maquinaria diversa, venda e exposición
Material eléctrico e electrodoméstico, ordenadores.
Material de construción.
Mobiliario de oficina, venda e exposición.
Mercerías.
Mobles, exposición.

CÓDIGO CONCEPTO
141
66
67
68
69
70
71
72
74
76
127
77
128
78
79
129
80
130
81
131
82
83
84
85
86
157
132
133
105
89
90
93
156
94
95
96

444,90
263,90
357.80
85,05
170,15
444,90
357,80
444,90
529,30
170,15
444,90
EUROS

Mobles, venda en establecementos de superficie ata 150 m2.
529,30
Mobles, venda en establecementos de superficie superior a 150 m2. 883,25
Mobles de cociña e baño, venda e exposición.
444,90
Obxectos de agasallo,decoración e antigüidades.
357,80
Obxectos de deporte.
263,90
Oficinas e despachos, por unidade.
165,15
Ópticas.
170,15
Ortopedias.
444,90
Papelerías, fotocopias.
232,70
Perruquerías e salóns de beleza.
291,70
Perruquerías e salóns de beleza de superficie inferior a 50 m2 e/ou
na propia vivenda.
196,00
Pensións, hospedarías e hostais.
444,90
Ídem sen comida, por habitación.
51,15
Perfumerías.
263,90
Pescaderías.
263,90
Polideportivos, campos de fútbol e similares.
581,65
Praterías e xoierías.
389,40
Preescolares e garderías infantís.
222,30
Quioscos.
170,15
Rastrillos e similares.
263,90
Reloxerías.
263,90
Residencias non clasificadas por turismo, por plta.
170,15
Restaurantes de 4 e 5 cubertos.
913,15
Restaurantes de 2 e 3 cubertos.
809,90
Restaurantes de 1 cuberto.
581,65
Restaurantes de menos de 30m2
290,80
Sanatorios de máis de 30 camas.
2.967,35
Sanatorios de ata 30 camas.
1.779,75
Servizos de reprodución gráfica.
373,75
Sociedades de lecer e casinos.
1.041,35
Supermercados (epígrafes 647.3 e 647.4).
1.390,85
Tecidos e confeccións por planta.
396,25
Tendas de roupa e/ou complementos
de menos de 30m2.
165,15
Tinturerías e lavanderías.
263,90
Transportes públicos e privados.
666,70
Venda de localidades.
91,30
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134
98
99
100
101
103
104

Veterinarios e perruquerías caninas.
Xeladerías e chocolaterías.
Ximnasios, saunas e similares.
Xogos de lecer.
Xogueterías.
Zapaterías.
Zapaterías, reparación.

292,55
364,05
392,15
666,70
357,80
302,45
170,15

C). FÁBRICAS E TALLERES INDUSTRIAIS CON RESIDUOS INFERIORES A 1000
LITROS/DIA
CÓDIGO CONCEPTO EUROS
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

263,90
326,00
444,90
666,70
1.337,45
1.781,85
2.223,35
2.967,35

D). ACTIVIDADES CON VOLUME DE RESIDUOS DENDE 1000 LITROS/DIA
CODIGO CONCEPTO
- Con colectores de 1000 litros:
138
Un colector
149
Dos colectores
150
De tres colectores en adiante: Sumarase á tarifa
Por cada colector

EUROS
2.365,90
5.694,50
149:
4.021,55

- Con colectores de 2400 litros:
148
Cada colector

6.649,65

No caso de locais ou establecementos que optaren por contratar un xestor autorizado
para a recollida, transporte e tratamento da totalidade dos seus residuos comerciais e
domésticos, minorarase a tarifa que figura, segundo a súa actividade, nos apartados B)
C) e D) anteriores, nun 50%. A cota resultante ten o carácter de “mínima para sostemento
do custe fixo deste servizo” de prestación obrigatoria para o Concello. En ningún caso o
importe desta cota resultante pode ser inferior ao importe da “cota mínima de
dispoñibilidade do servizo” a que se refire o apartado 2 do artigo 1º da presente
ordenanza fiscal.
ARTIGO 6 PERÍODO IMPOSITIVO E DEVENGO
Queda redactado como segue:
O período impositivo coincidirá co ano natural, o devengo da taxa producirase o 1 de
xaneiro de cada ano e as cotas será irredutibles coa excepción dos supostos de alta e
variación de actividades económicas nos que se producirá o prorrateo por semestres.
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Tamén se producirá prorrateo por semestres no caso das baixas de actividades
económicas que foran presentadas no Concello.
ARTIGO 7 ALTAS, VARIACIÓNS E BAIXAS.
Queda redactado como segue:
1. As altas nos Padróns fiscais da taxa de lixo produciranse a partir da información
contida no Catastro Inmobiliario, rexistro administrativo regulado no RDL 1/2004 de 5 de
marzo.
A efectos da aplicación das taxas reguladas na presente ordenanza, as actuacións dos
Servizos de Xestión e Inspección Tributarias do Concello complementarán e/ou corrixiran
os datos contidos no Catastro Inmobiliario nos casos de omisión do Ben Inmoble no
rexistro catastral, ausencia de división horizontal e outros.
Os titulares catastrais de locais de uso distinto a vivenda deberán comunicar ao Concello
os arrendamentos daqueles, a efectos de causar baixa como contribuíntes e aplicar a
tarifa de lixo segundo o tipo de actividade e a superficie do local, aos titulares das
actividades económicas. A comunicación dos arrendamentos terá efectos, para o titular
catastral, no exercicio seguinte ao da comunicación.
As altas derivadas de nova construción ou rehabilitación surten efectos para o exercicio
seguinte ao de finalización das obras.
As altas de actividades económicas presentadas na AEAT nos impresos 036, 037 e, no
seu caso, no impreso 840 surten efectos o primeiro día do semestre natural
correspondente a data de inicio da actividade.
Os mencionados documentos 036, 037 e 840 de alta ou variación no censo de
empresarios, profesionais e retenedores surtirán os efectos de notificación de alta ou
variación no padrón da Taxa de lixo comercial, non sendo necesaria, dende un punto de
vista legal, a notificación individual da liquidación incluída no padrón fiscal.
Os titulares de actividades económicas, veñen, así mesmo, obrigados a solicitar licencia
de actividades e instalacións, presentar “declaración responsable” ou “comunicación
previa” na Xerencia Municipal de Urbanismo así como a comunicar os cambios de
titularidade na licencia.
2. As variacións derivadas de alteracións de titularidade catastral da vivenda ou local
(impreso 901 de declaración catastral) surten efectos para o exercicio seguinte a aquel no
que se produzan.
As variacións de actividades económicas presentadas na AEAT nos impresos 036, 037 e,
no seu caso, no impreso 840 surten efectos o primeiro día do semestre natural
correspondente a data da variación na actividade.
3. As baixas de actividades económicas presentadas na AEAT nos impresos 036, 037 e,
no seu caso, no impreso 840 surten efectos para o exercicio seguinte a aquel no que se
formulen. Non obstante, se as baixas foran formuladas no Concello, surtirán efectos para
o semestre seguinte a aquel no que se formulen.
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A omisión das correspondentes declaracións de Alta, Variación ou Baixa así como a
omisión da comunicación de arrendamentos teñen a consideración de infracción tributaria.
ARTIGO 8 INGRESO
Queda redactado como segue:
De conformidade co artigo 60.3, empregarase como procedemento supletorio e alternativo
ao procedemento de ingreso por recibo, o réxime de autoliquidación.
DISPOSICIÓN FINAL 2ª:
Queda redactada como segue:
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 2016, e permanecerá vixente en
tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación
2º) Someter a Ditame do TEA do Concello.
3º) Aprobación provisional en sesión plenaria.
4º) 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.
5º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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 conformidade ao precedente informe-proposta.
10(1015).- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POR APROVEITAMENTO ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA CON
ESTACIONAMENTOS DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN DETERMINADAS RÚAS MUNICIPAIS (34).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe favorable do Tribunal
Económico Administrativo do 5.08.15 e o informe de fiscalización do 14.08.15, dáse
conta do informe-proposta da técnica xurídica de Dirección de Ingresos e xefa da
Inspección de Tributos, do 3.08.15, conformado pola directora de Ingresos e o
concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Segundo instrucións do Sr. Concelleiro delegado de Orzamentos 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.
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A aportación fiscal desta taxa ao Presuposto do Concello vense reducindo dende o exercicio
2013 porque a variación positiva dos índices de prezos habida dende 30 de abril de 2012 non foi
trasladada ás tarifas da ordenanza fiscal, o que significa á data de 30 de abril de 2015, unha
redución, en términos reais, respecto das vixentes no exercicio 2013, dun 1,1% .
A actualización que se presenta a aprobación implica só a recuperación do efecto da
depreciación monetaria experimentada entre 30 de abril 2012 e 30 de abril 2015 e sitúa as
tarifas desta taxa para 2016 nos mesmos valores, en términos reais, que as do exercicio 2013.
Actualízanse, as tarifas vixentes conforme a variación experimentada polo IPC dende 30 de abril
de 2012 ata 30 de abril de 2015. A data de partida constitúe a data final para a que se tiveron en
conta as variacións de prezos nesta ordenanza fiscal. Segundo documento que obra no
expediente publicado polo INE, a variación do IPC para o período considerado foi do 1,1%.
Como as máquinas expendedoras de tickets de aparcamento non admiten moedas de céntimo e
dous céntimos, debe redondearse a múltiplo de 5. Así, a actualización proposta unicamente
modifica o importe da última tarifa polo tramo horario de dúas horas e reduce nun minuto o
tempo de estacionamento da segunda tarifa.
Dende o punto de vista legal, conforme ao artigo 24.1 do TRLRFL: “O importe das taxas
previstas por aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local fixarase
tomando como referencia o valor que tería no mercado a utilizade derivada de dita utilización ou
aproveitamento, se os bens afectados non fosen de dominio público”, os importes das tarifas
fixadas para 2016 distan moito da referencia de mercado dos aparcamentos privados, conforme
se pon de manifesto no informe técnico-económico que consta neste expediente.
O expediente deberá ser tramitado conforme dispón o artigo 111 da Lei 7/1985 de 2 de abril
reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL), artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo
que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), e artigo 137
apartado 1 b) da citada LRBRL sometendo a ditame do TEA do Concello o “Proxecto de
Modificación da Ordenanza Fiscal”.
Sendo o presente documento unha “Proposta de Modificación de Ordenanza Fiscal”, adquiriría a
condición de “Proxecto”, tra-lo acordo aprobatorio da Xunta de Goberno Local.
Esta Dirección de Ingresos solicita, coa conformidade do Sr. Concelleiro Delegado de Economía
e Facenda, da Xunta de Goberno Local, a aprobación da proposta que contén este expediente.
De resultar aprobada, remitirase ao TEA do Concello para ditame do “Proxecto de Modificación”.
Unha vez ditaminado, o Ilmo. Sr. Alcalde resolverá a súa remisión ao Pleno da Corporación para
cumprimento dos artigos 15 a 19 do TRLRFL.
Para o caso de que o Proxecto aprobado en Xunta de Goberno Local e ditaminado polo TEA,
fose emendado, sexa pola oposición o polo propio goberno, as emendas deberan ser
incorporadas ao “Proxecto” que se someterá novamente á Xunta de Goberno Local e ditame do
TEA.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos solicita da Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte ACORDO
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION DO SEGUINTE ARTIGOS DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DAS TAXAS POR APROVEITAMENTO ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA CON
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ESTACIONAMENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN DETERMINADAS
RÚAS MUNICIPAIS”. (34), QUE QUEDARÁ REDACTADO COMO SEGUE:
ARTIGO 4.- COTAS
Modifícase o artigo 4 que, quedan redactados como segue:
ARTIGO 4.- COTAS
As tarifas desta taxa serán as seguintes:
1. Tarifa xeral pre-pagada:
1.1 Ata 33 minutos.
1.2 De máis de 33 minutos ata 62 minutos.
1.3 De máis de 62 minutos ata 90 minutos.
1.4 De máis de 90 minutos ata 120 minutos.

0,30 €
0,60 €
1,00 €
1,45 €

2. Tarifa de residentes:
A tarifa será de 0,35 € por cada dúas horas, sen límite no tempo de estacionamento.
Poderán facerse con tarxetas de estacionamento para cada trimestre natural por importe
de 34,00 €/trimestre. Así mesmo, poderán adquirir tarxetas de estacionamento anuais por
importe de 98,00 €.
3. A tarifa postpagada, se a duración de aparcamento excédese da sinalada no ticket nun
máximo de unha hora, será de 2,55 €, tarifa establecida ao amparo do disposto no artigo 9
do Texto refundido da Ordenanza reguladora do servizo de aparcamento na vía pública
mediante máquinas expendedoras de tickets na cidade de Vigo.
4. A tarifa postpagada, no caso de estacionamento que supere as dúas horas de
aparcamento no mesmo emprazamento ou rúa, existindo denuncia formulada polo
controlador da XER e sempre que o pagamento se realice no prazo máximo dunha hora
dende a formulación da denuncia será de 5,05 €. O pagamento desta tarifa significará a
anulación da denuncia ao amparo do disposto no artigo 9 do Texto refundido da
Ordenanza reguladora do servizo de aparcamento na vía pública mediante máquinas
expendedoras de tickets na cidade de Vigo.
5. A tarifa postpagada, no caso de estacionamento sen ticket e existindo denuncia
formulada polo controlador da XER e sempre que o pagamento se realice no prazo
máximo dunha hora dende a formulación da denuncia será de 7,30 €. O pagamento desta
tarifa significará a anulación da denuncia ao amparo do disposto no artigo 9 do Texto
refundido da Ordenanza reguladora do servizo de aparcamento na vía pública mediante
máquinas expendedoras de tickets na cidade de Vigo.
DISPOSICIÓN FINAL 2ª
Queda redactado como segue:
2ª. 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 2016, permanecendo vixente en
tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a Ditame do TEA do Concello.
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3º) Aprobación provisional en sesión plenaria.
4º) 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.
5º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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 conformidade ao precedente informe-proposta.
11(1016).- 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 (60).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe favorable do Tribunal
Económico Administrativo do 26.08.15 e o informe de fiscalización do 27.08.15, dáse
conta do informe-proposta da técnica xurídica de Dirección de Ingresos e xefa da
Inspección de Tributos, do 25.08.15, conformado pola directora de Ingresos e o
concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Segundo instrucións do Sr. Concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de “Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas pola
prestación de Servizos de Subministración de Auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e
depuración de augas residuais” que figura no presente expediente
A aportación fiscal desta taxa vense reducindo dende o exercicio 2012 porque a variación
positiva dos índices de prezos habida dende 30 de abril de 2011 non foi trasladada ás tarifas da
ordenanza fiscal, o que significa á data de 30 de abril de 2015, unha redución, en términos reais,
respecto das vixentes no exercicio 2012, dun 3,2% .
A actualización que se presenta a aprobación implica só a recuperación do efecto da
depreciación monetaria experimentada entre 30 de abril 2012 e 30 de abril 2015 (resta por
recuperar o efecto da variación de índices de prezos entre abril 2011 e abril 2012: 2,1%).
A presente modificación consiste en actualizar as tarifas vixentes conforme a variación
experimentada polo IPC dende 30 de abril de 2012 ata 30 de abril de 2015.
Dende o punto de vista legal, o límite que establece o artigo 24.2 do TRLRFL: “O importe das
taxas pola prestación dun servizo ou pola realización dunha actividade non poderá exceder, no
seu conxunto do xuste real ou previsible do servizo ou actividade de que se trate”; está moi
lonxe de ser alcanzado nesta taxa, segundo se desprende do estudo económico que consta
neste expediente.
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O expediente deberá ser tramitado conforme dispón o artigo 111 da Lei 7/1985 de 2 de abril
reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL), artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo
que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), e artigo 137
apartado 1 b) da citada LRBRL sometendo a ditame do TEA do Concello o “Proxecto de
Modificación da Ordenanza Fiscal”.
Sendo o presente documento unha “Proposta de Modificación de Ordenanza Fiscal”, adquiriría a
condición de “Proxecto”, tra-lo acordo aprobatorio da Xunta de Goberno Local.
Esta Dirección de Ingresos solicita, coa conformidade do Sr. Concelleiro Delegado de Economía
e Facenda, da Xunta de Goberno Local, a aprobación da proposta que contén este expediente.
De resultar aprobada, remitirase ao TEA do Concello para ditame do “Proxecto de Modificación”.
Unha vez ditaminado, o Ilmo. Sr. Alcalde resolverá a súa remisión ao Pleno da Corporación para
cumprimento dos artigos 15 a 19 do TRLRFL.
Para o caso de que o Proxecto aprobado en Xunta de Goberno Local e ditaminado polo TEA,
fose emendado, sexa pola oposición o polo propio goberno, as emendas deberan ser
incorporadas ao “Proxecto” que se someterá novamente á Xunta de Goberno Local e ditame do
TEA.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos solicita da Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte ACORDO
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION DOS SEGUINTES ARTIGOS DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA
POTABLE, REDE DE SUMIDOIROS, SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS
RESIDUAIS” (60) QUE QUEDAN REDACTADOS COMO SEGUE:

ARTIGO 5. TARIFAS
Modifícanse as seguintes tarifas que, quedan redactadas como segue:
TARIFA I.- COTA DE ABOAMENTO
Deberán facer efectivo este concepto tarifario todos os usuarios que, dispoñendo do
correspondente contrato de subministración, utilicen as redes de subministración de auga
potable e/ou os servizos de rede de sumidoiros e depuración de augas residuais.
A cota establecida no presente epígrafe terá carácter fixo, liquidándose en períodos
bimestrais conxuntamente coa facturación dos consumos rexistrados.
- Cota de aboamento ó servizo

3,64 €/usuario/mes

TARIFA II.- PRESTACIÓN DO SERVICIO DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE
PARA USOS DOMÉSTICOS E NON DOMÉSTICOS
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Na percepción da taxa pola entidade concesionaria do servizo seguirase o criterio de
progresividade por escalas, aplicándose a tarifa correspondente a cada un dos tramos e
facturando ó usuario o resultante da suma de todos eles.
A) Uso doméstico:
De 0 a 30 m3
0,3688 €/m3
Exceso de 30 ata 50 m3 0,4857 €/m3
Idem de 50 ata 70 m3
0,4934 €/m3
Idem de 70 ata 100 m3
0,8420 €/m3
Idem de 100 ata 200 m3
0,8564 €/m3
Exceso de 200 m3
1,1200 €/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

0,6997 €/m3
1,0248 €/m3
1,0566 €/m3
1,2824 €/m3
1,3227 €/m3
1,3906 €/m3

TARIFA III.- PRESTACIÓN DO SERVICIO DE REDE DE SUMIDOIROS, SANEAMENTO E
DEPURACIÓN DAS AUGAS RESIDUAIS
Na percepción da taxa pola entidade concesionaria do servizo seguirase o criterio de
progresividade por escalas, aplicándose a tarifa correspondente a cada un dos tramos e
facturando ó usuario o resultante da suma de todos eles.
A) Usos domésticos:
De 0 a 30 m3
Exceso de 30 ata 50 m3
Idem de 50 ata 70 m3
Idem de 70 ata 100 m3
Idem de 100 ata 200 m3
Exceso de 200 m3

0,4009 €/m3
0,5203 €/m3
0,5266 €/m3
0,8127 €/m3
0,8211 €/m3
0,9311 €/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

0,6254 €/m3
0,7892 €/m3
0,8020 €/m3
0,9870 €/m3
1,1085 €/m3
1,2769 €/m3

Para a confección da liquidación tributaria, en aplicación das tarifas establecidas nos
epígrafes II e III precedentes, teranse en conta as seguintes normas:

TARIFA IX.- UTILIZACIÓN DE CONTADORES DE MEDIDA
A) Cota de alugamento: A cota de alugamento será o termino fixo 0.002229 multiplicado
polo cadrado do diámetro do contador expresado en milímetros; e dicir, 0,002229. (Ø2)
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€/contador/mes. (Para contadores de ata 13 mm. a cota de alugamento será de 0,3767
€/contador/mes)
B) Adquisición:
Contador de 13 mm. .................
Contador de 15 mm. .................
Contador de 20 mm. .................
Contador de 25 mm. .................
Contador de 30 mm. .................
Contador de 40 mm. .................
Contador de 50 mm. .................
Contador de 65 mm. .................
Caixa de Rexistro, unidade .........

39,6534 €
43,7975 €
53,3676 €
91,8726 €
128,4637 €
198,9298 €
441,3107 €
546,3262 €
12,9849 €

A totalidade das tarifas, previstas no presente artigo, non inclúen a cota tributaria, que
resulte de aplicación á operación, en concepto do Imposto sobre o valor engadido (IVE).
DISPOSICIÓN FINAL
A presente 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 2016 permanecendo vixente
en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación.

ANEXO I
Modificase o anexo I que, queda redactado como segue:
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.
597,99 €
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.
972,94
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.
1.017,06 €
1.4.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno
de 50 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición
de pavimentación.
1.056,04 €
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1.5.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno
de 63 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición
de pavimentación.
1.093,47 €
1.6.- 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.
1.128,86 €
1.7.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno
de 90 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición
de pavimentación.
1.359,15 €
1.8.- 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.
1.017,06 €
1.9.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno
de 50 mm. de diámetro, para boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición
de pavimentación.
1.056,04 €
1.10.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de
polietileno de 63 mm. de diámetro, para boca de incendios/rego e excluído levantamento e
reposición de pavimentación.
1.093,47 €
1.11. 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.
1.128,86 €
1.12.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de
polietileno de 90 mm. de diámetro, para boca de incendios/rego e excluído levantamento e
reposición de pavimentación.
1.359,15 €
1.13. Conexión a rede existente en ampliacións de Abastecemento con tubería de FD-100
mm, incluída mano de obra, empalmes e pezas especiais si fose necesario, excluída
válvula de corte.
410,24 €
1.14. Conexión a rede existente en ampliacións de Abastecemento con tubería de FD- 150
mm, incluída mano de obra, empalmes e pezas especiais si fose necesario, excluída
válvula de corte.
507,41 €
1.15. Conexión a rede existente en ampliacións de Abastecemento con tubería de FD- 200
mm, incluída mano de obra, empalmes e T de derivación, excluída válvula de corte.
660,55 €
1.16. 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.
19,02 €
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1.17. 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.
20,00 €
1.18. 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.
21,41 €
1.19. 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.
23,54 €
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 ata 10,8 m2 e pozo
se fora necesario.
916,92 €
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 ata 16,2 m2 e pozo se fora
necesario.
1.146,16 €
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 ata 21,6 m2 e pozo se fora
necesario.
1.604,65 €
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.
719,08 €
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.
901,37 €
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.
1.112,37 €
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.
1.386,40 €
2.8. Conexión a rede existente en ampliacións de saneamento, para tuberías de diámetro
inferior a 80 cm., incluídos materiais e mano de obra.
408,98 €
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2.9. 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.
70,67 €
2.10. 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.
86,05 €
2.11. 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.
114,72 €
2.12. 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.
147,89 €
2.13. 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.
190,98 €

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 canali zación e transporte de productos sobrantes ó vertedoiro.
28,22 €
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.
65,93 €
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.
18,55 €
4.2. M2. De levantamento e reposición de pavimentación, composto de capa de aglomera do 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
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de 150 Kp/cm2. De resistencia característica de vinte (20) cm. de grosor, completamente
rematado.
61,82 €
4.3. M2. De levantamento e reposición de pavimentación, composto de capa de aglomera do asfáltico en quente tipo D-12 con capa de oito (8) cm. de grosor, estendida e compactada, incluso rego de adherencia e varrido de calzada, asentado sobre base de formigón Fck
de 150 Kp/cm2. De resistencia característica de trinta (30) cm. de grosor, completamente
rematado.
77,68 €
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. 36,38 €
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.
58,50 €
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.
43,31 €
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.
20,14 €
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.
57,04 €
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.
145,16 €
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.
18,57 €

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.
16,75 €
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.
21,82 €
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,
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excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
€

25,65

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.
33,40
€
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.
36,32
€
5.6. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de
instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p.
excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
€
5.7. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de
instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p.
excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
€

diámetro 175 mm.,
de pezas especiais,
40,58
diámetro 200 mm.,
de pezas especiais,
54,03

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.
69,62
€
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.
86,34
€
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.
106,91
€
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.
132,95
€
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.
154,78
€
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,
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excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
€

176,13

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.
9,56 €
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.
10,60 €
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.
13,55 €

6.- VÁLVULAS PARA REDE DE ABASTECEMENTO.
6.1. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento
de 60 mm.
241,90 €
6.2. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento
de 80 mm.
270,59 €
6.3. Ud. Sumbinistración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento
de 100 mm.
300,13 €
6.4. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento
de 125 mm.
430,29 €
6.5. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento
de 150 mm.
456,40 €
6.6. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento
de 175 mm.
720,12 €
6.7. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento
de 200 mm.
755,55 €
6.8. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de
250 mm.
1.246,99 €
6.9. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de
300 mm.
1.506,71 €
6.10. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento
de 350 mm.
2.013,23 €
6.11. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento
de 400 mm.
2.563,75 €
6.12. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento
de 450 mm.
5.426,37 €
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6.13. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento
de 500 mm.
5.830,70 €

7. INSTALACIÓN DE TUBO DE SANEAMENTO.
7.1. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 250 mm, de diámetro exterior,
clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso
parte proporcional de unións, totalmente instalado.
42,01 €
7.2. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 315 mm, de diámetro exterior,
clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso
parte proporcional de unións, totalmente instalado.
70,39 €
7.3. Ml de subministro y colocación de tubo de PVC de 400 mm, de diámetro exterior,
clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso
parte proporcional de unións, totalmente instalado.
95,23 €
7.4. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 500 mm, de diámetro exterior,
clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso
parte proporcional de unións, totalmente instalado.
139,76 €
7.5. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 600 mm, de diámetro exterior,
clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso
parte proporcional de unións, totalmente instalado.
157,05 €
7.6. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 800 mm, de diámetro exterior,
clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso
parte proporcional de unións, totalmente instalado.
253,96 €

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.
993,74 €
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
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unidade rematada, con calzos de formigón nas pezas correspondentes a dito rexistro.
1.031,95 €
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.
579,17 €
8.4. Ud. De adaptación ó pozo existente, incluíndo cono, marco e tapa de fundición dúctil
con dispositivo de acerroxado.
284,80 €

9.- TRABALLOS ESPECIAIS.
9.1. Ud. De colocación de contador de ata 40 mm. de diámetro, sen incluír o aparello, en
reposicións de subministración interrompido por fraude.
73,53 €
9.2. Ud. De reposición de conexión de abastecemento anulada por detección de fraude.
147,05 €

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
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.
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

12,30 €
39,12 €
31,30 €
25,71 €
42,47 €
106,19 €
54,78 €
54,78 €
31,30 €
43,60 €
38,00 €
8,10 €
24,31 €
16,21 €

10,48 €
11,05 €
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Para a redacción do correspondente orzamento, tanto de conexións como de
prolongacións de abastecemento e saneamento, os prezos das unidades de obra
indicados neste Cadro, deberán ser incrementados no 19% en concepto de Gastos Xerais
e Beneficio Industrial. Serán igualmente de aplicación nestes orzamentos os Impostos
vixentes en cada momento.
Para a inclusión das unidades de obra non reflectidas neste Cadro de Prezos nos
orzamentos de conexións ou prolongacións da rede, o concesionario reflectirá
suficientemente xustificado no orzamento, o prezo das ditas unidades de obra.

2º) Someter a Ditame do TEA do Concello.
3º) Aprobación provisional en sesión plenaria.
4º) 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.
5º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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 conformidade ao precedente informe-proposta.
12.- SOLICITUDE AO CENTRO ASOCIADO DA UNED EN PONTEVEDRA DE
AMPLIACIÓN DE GRADOS UNIVERSITARIOS NA AULA UNED VIGO. EXPTE.
17054/332.
Visto o informe xurídico do 27.08.15, dáse conta do informe-proposta do técnico
superior de Cultura e Educación, do 24.08.15, conformado pola concelleira-delegada
de Educación, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
- Convenio entre o Centro Asociado de Pontevedra á UNED e o Concello de Vigo, asinado o 8
de novembro de 2012 (aprobación Xunta de Goberno local de 11 de outubro de 2012).
A Aula entrou en funcionamento para o alumnado, nos locais cedidos temporalmente polo Concello de Vigo, o 20 de febreiro de 2013, titorizando as ensinanzas do curso de Acceso Directo
para maiores de vinte cinco anos (CAD), así como desenvolvendo outras actividades formativas
non regradas.
- Solicitude de ampliación das ensinanzas a impartir na Aula UNED Vigo (graos universitarios),
aprobada pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en sesión de 13 de decembro (exp-
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te. 15472/332) incluida dentro do convenio asinado entre o Concello de Vigo e o Centro Asociado da UNED de Pontevedra (exptes.- 11959/332 e 15472/332) e asinada polas partes en Aden da num 1 ao convenio o 22 de xullo de 2014).
- Disposición 13.bis 4) doConvenio entre o Concello de Vigo e o Centro Asociado da UNED de
Pontevedra (Adenda num 1): “A determinación definitiva dos grados e cursos a implantar, reali zarase de común acordo entre as partes asinantes do Convenio, previa solicitude formal de unha
delas, con previo informe da Dirección do Centro Asociado UNED de Pontevedra e coa aprobación final do Patronato deste Centro e da Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo”.
- Decreto da Concelleira delegada de Educación de data 05/05/2015 de inicio de expediente administrativo para a solicitude á UNED da implantación de novos graos universitarios na Aula de
Vigo (expte. 17054/332)
- Orde de Servizo da Concelleira delegada de Educación de 21/08/2015 pola que se indica que
se debe modificar a relación de grados a ampliar previstos inicialmente, quedando esta do seguinte xeito:
• Grado en estudos ingleses: lingoa e literatura
• Grado en Administración e Dirección de empresas
• Grado en Ciencias ambientais
• Grado en Psicoloxía
• Grado en Ciencia política e da Administración
• Grado en Pedagoxía
• Grado en Xeografía e Historia
• Grado en Historia da Arte
INFORME
Conforme á orde de servizo citada nos antecedentes, e ao abeiro da disposición 13.bis 4) do
Convenio vixente co Centro asociado da UNED, corresponde á Xunta de Goberno Local tomar o
acordo para a solicitude da ampliación dos grados a impartir e ao Patronato do Centro Asociado
da UNED en Pontevedra a resolución da súa aceptación.
En todo caso, aara a toma de acordo pola Xunta de Goberno Local, deberá terse en conta que:
1. A implantación de novos grados universitarios na Aula viguesa comportará gastos para o pagamento a docentes, material e outros, que deben ser sufragados polo Concello de Vigo, conforme ao disposto na estipulación 7ª do convenio asinado polo Concello de Vigo que indica:
7ª.- Pola súa banda, o Concello de Vigo farase cargo, mediante gasto propio ou
transferencia ó Centro Asociado da UNED en Pontevedra –conforme aos conceptos que
se inclúen neste convenio-- da totalidade dos gastos que orixine a apertura e
funcionamento normal da Aula, así como dos derivados do seu mantemento. En
concreto, os seguintes:
➢ Asignación económica suficiente para a efectividade dos custos salariais do
persoal de administración e servizos
➢ Asignación económica suficiente para a efectividade dos custos en concepto de
Profesores-Titores. A vinculación dos Profesores-Titores cos Patronatos dos
Centros Asociados enténdese equiparada á dos becarios de docencia e
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➢
➢
➢
➢

investigación das Fundacións. A devandita vinculación, pola súa propia natureza,
terá carácter discontinuo e temporal.
Adquisición de material bibliográfico.
Uso e mantemento do inmoble (auga, electricidade, limpeza do local, recollida de
residuos sólidos, etc.).
Mobiliario.
Inmobilizado material (por exemplo, fotocopiadora, ordenadores, material de
oficina, etc.).

2. Deberá preverse a ubicación e dotación de mobiliario e equipos dos locais necesarios e
suficientes para a implantación destes grados na Aula UNED Vigo.
3. Tocante ao procedemento a seguir para a solicitude:
– Aprobación inicial pola Xunta de Goberno Local da solicitude dos novos graos
– Notificación do acordo ao Centro Asociado da UNED en Pontevedra
– Resolución do Patronato do Centro Asociado tralos informes técnicos que correspondan
da Dirección da UNED en Pontevedra
– Aprobación definitiva da Xunta de Goberno Local
– Consignación nos orzamentos municipais de 2016 das cantidades necesarias para
afrontar os gastos relacionados co programa de implantación, dentro das partidas
existentes no programa presupostario Educación-UNED
En consecuencia co anteriormente expresado e seguindo instruccións da concelleira delegada
de Educación proponse á Xunta de Goberno Local acordar o seguinte:
1. Solicitar ao Padroado do Centro Asociado da UNED en Pontevedra a implantación
progresiva na Aula de Vigo, dos seguintes grados universitarios:
• Estudos ingleses: lingoa e literatura
• Administración e Dirección de empresas
• Ciencias ambientais
• Psicoloxía
• Ciencia política e da Administración
• Pedagoxía
• Xeografía e Historia
• Historia da Arte

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
vinte minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
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Abel Caballero Álvarez.

Olga Alonso Suárez.
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