ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 17 de setembro de 2012
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª. Raquel Díaz Vázquez
D. Cayetano Rodríguez Escudero
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

NON ASISTEN:
Dª Mª Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
D. José Manuel Fernández Pérez

Invitado:
D. David Regades Fernández
Na Casa do Concello de Vigo, ás 14,10 horas día dezasete de setembro de dous mil
doce e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa
asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a
concelleira, Sra. Lago Rey, 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, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. García Alvarez, e a
titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1092).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno ratifica a urxencia da sesión.

2(1093).PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES. (2)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:

S. Extr.Urx. 17.09.2012

“Segundo instrucións da Sra. Concelleira Delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre
Bens Inmobles que figura no presente expediente.
A presente modificación consiste en actualizar,para inmobles de natureza urbana e de
características especiais que figuran no artigo 8 da Ordenanza Fiscal, o tipo impositivo vixente
do 0,866 para Bens Inmobles de Natureza Urbana (trala aplicación do RDL 20/2011) ao 0,884%
(2,1% variación do I.P.C. entre Abril 2011 e Abril 2012) e o tipo impositivo do 0,787 para Bens
Inmobles de Características Especiais ao 0,804%.
Actualizase o importe dos ingresos brutos anuais per capita que constitúen o limite ata o
que as familias numerosas terían dereito á bonificación do 90% da cota do imposto (artigo 6.3).
A modificación axústase ó disposto no RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora
das Facendas Locais) así como as restantes disposicións legais de aplicación e o expediente
deberá ser tramitado conforme o disposto nos artigos 15 a 19 do citado RDL 2/2004 e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de Abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da
Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo dictame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS
INMOBLES” (2).
ARTIGO 6.- BONIFICACIÓNS
3. Terán dereito a unha bonificación do 90% 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 a seguinte condición:
Contar con ingresos brutos anuais, per capita, no exercicio da solicitude, inferiores a 5.861
euros.
4. No caso de que fose procedente máis dun beneficio fiscal na cota deste imposto, aplicarase
só o de maior contía.
ARTIGO 8.- COTA TRIBUTARIA
1. A cota íntegra deste imposto será o resultado da aplicación á base liquidable dos tipos de
gravame recollidos neste artigo.
2. O tipo de gravame para os bens inmobles urbanos será do 0,884%.
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3. O tipo de gravame para os bens inmobles rústicos será do 0,3%.
4. O tipo de gravame para os bens inmobles de características especiais será do 0,804%.
DISPOSICIÓNS FINAIS.
2ª. A presente modificación entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2013 permanecendo en vigor en tanto
non se acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase a Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.”

Acordo
A Xunta de Goberno local presta conformidade ao precedente informe.

3(1094).PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
(3)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira Delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre
Vehículos de tracción mecánica que figura no presente expediente.
A presente modificación consiste en actualizar as tarifas vixentes nun 2,1% (variación do
I.P.C. entre Abril 2011 e Abril 2012). Así mesmo realízanse pequenas correccións aos
procedementos no artigo 4.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
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No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA” (3).
ARTIGO 4.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
2. Gozarán dunha bonificación do 100 por 100 de cota do imposto:
2.1 Os vehículos 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 5.- PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE BENEFICIOS FISCAIS.
De entre os beneficios fiscais establecidos no artigo 4 da presente ordenanza, aplicaranse de
oficio os indicados nos apartados 1.1, 1.4, 1.6. O beneficio regulado no apartado 2.1 aplicarase
de oficio cando non sexa preciso presentar documentación ningunha e será rogado en caso
contrario. Os restantes teñen carácter rogado.
Os beneficios establecidos en lexislación sectorial terán carácter rogado.
Os beneficios de carácter rogado surtirán efectos para o exercicio seguinte a aquel no que se
presente a solicitude agás as presentadas no mes de xaneiro. Neste último caso a concesión
surtirá efectos no mesmo exercicio.
a) Para os supostos 1.5, 2.2, 3 e 4, os suxeitos pasivos deberán solicitar do Concello a exención
ou bonificación correspondente indicando as características do vehículo, matrícula, e causa do
beneficio, así como o cumprimento das restantes condicións a que se refire o artigo 4 en cada
caso. En particular, para o outorgamento da exención prevista no parágrafo 2º do epígrafe 1.5,
do artigo 4, a vehículos conducidos por persoas con discapacidade, o suxeito pasivo deberá
aportar o certificado de minusvalía emitido polo órgano competente xunto coa copia da póliza do
seguro do vehículo onde constará aquél como condutor exclusivo. Para o caso de vehículos
destinados a transporte de persoas con discapacidade, o suxeito pasivo do Imposto deberá
aportar certificado de minusvalía emitido polo órgano competente e xustificar o destino do
vehículo coa ficha técnica do mesmo, onde figurará a adaptación daquel para o transporte de
persoas con discapacidade.
b) (Suprímese paragrafo segundo)
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ARTIGO 6.- COTA
1. O imposto esixirase con arranxo ó seguinte cadro de tarifas, de conformidade co disposto no
artigo 95 do RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais).
A. TURISMOS
A.1. de menos de 8 cabalos fiscais
A.2. de 8 ata 11,99 cabalos fiscais
A.3. de 12 ata 15,99 cabalos fiscais
A.4. de 16 ata 19,99 cabalos fiscais
A.5. de máis de 20 cabalos fiscais

COTA ANUAL
22,40 €
62,35 €
133,85 €
179,22 €
224,00 €

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

COTA ANUAL
151,25 €
219,70 €
274,70 €

C. CAMIÓNS
C.1. de menos de 1000 kg. de carga útil
C.2. de 1000 a 2999 kg. de carga útil
C.3. de máis de 2999 a 9999 kg. carga útil
C.4. de máis de 9999 kg. de carga útil

COTA ANUAL
77,15 €
151,25 €
219,70 €
274,70 €

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

COTA ANUAL
29,25 €
46,85 €
140,35 €

E. REMOLQUES E SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA
COTA ANUAL
E.1. máis de 750 kg a 1000 kg. carga útil
32,05 €
E.2. de 1000 a 2999 kg. de carga útil
50,45 €
E.3. máis de 2999 kg. de carga útil
154,20 €
F. OUTROS VEHÍCULOS
F.1. Ciclomotores
F.2. Motocicletas ata 125 cc.
F.3. Motocicletas de máis 125 ata 250 cc.
F.4. Motocicletas de máis 250 ata 500 cc.
F.5. Motocicletas de máis 500 ata 1000 cc.
F.6. Motocicletas de máis de 1000 cc.

COTA ANUAL
6,80 €
6,80 €
13,50 €
30,29 €
60,58 €
121,16 €

DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. A presente Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse o día 1 de xaneiro do ano 2013 permanecendo en vigor en
tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
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3º) 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.

4(1095).PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. (4)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
“Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta da Modificación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre
Actividades Económicas que figura no presente expediente.
No exercicio das facultades potestativas do Concello, a única modificación, consiste na
actualización dos coeficientes de situación regulados no artigo 8 da ordenanza na mesma
porcentaxe de variación do IPC entre 30 de abril de 2011 e 30 de abril de 2012 (2,1%).
O texto proposto axústase ó disposto no RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei
Reguladora das Facendas Locais: artigos 78 a 91), Reales Decretos Lexislativos nº 1175/90 de
28 de Setembro e 1259/91 de 2 de Agosto que conteñen as Tarifas e Instrución do Imposto así
como o Real Decreto 243/1995 de 17 de Febreiro que dicta normas para a Xestión do I.A.E. e
restantes disposicións legais de aplicación. O expediente deberá ser tramitado conforme o
disposto nos artigos 15 a 19 da citada Lei e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de Abril de
Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010. .
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:

S. Extr.Urx. 17.09.2012

“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS” (4).
ARTIGO 8.- COEFICIENTE ÚNICO E ÍNDICES DE SITUACIÓN.
Categoría Fiscal
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

Coeficiente Situación
3,11
2,91
2,74
2,52
2,35
2,14

DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse ó 1 de xaneiro de 2013 permanecendo en vigor en tanto non se
acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

5(1096).PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E
OBRAS. (5)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
“Segundo instrucións da Sra. Concelleira Delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre
Construcións, Instalacións e Obras que figura no presente expediente.
A presente modificación consiste na adecuación ao Real Decreto-lei 19/2012 de 25 de
maio de Medidas Urxentes de Liberalización do Comercio e Determinados Servizos dos artigos
1º e 2º da Ordenanza Fiscal Reguladora no relativo ao feito impoñible e aos suxeitos pasivos
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O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
"MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS" (5).
ARTIGO 1.- FEITO IMPOÑIBLE
1. O Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras é un tributo indirecto cuxo feito impoñible
está constituído pola realización, dentro do termo municipal, de calquera construción, instalación
ou obra para a que se esixa obtención da correspondente licenza de obras ou urbanística, teñan
ou non a devandita licenza, ou para a que se esixa presentación de declaración responsable ou
comunicación previa, sempre que a expedición da licenza ou a actividade de control corresponda
ao concello da imposición.
ARTIGO 2.- SUXEITOS PASIVOS
2. No caso de que a construción, instalación ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo
contribuínte terán a condición de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte quen soliciten as
correspondentes licenzas ou presenten as correspondentes declaracións responsables ou
comunicacións previas ou quen realicen as construcións, instalacións ou obras.
O substituto poderá esixir do contribuínte o importe da cota tributaria satisfeita.
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor ó día seguinte a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2013. Permanecerá en vigor
mentres non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:

 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.

6(1097).PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS
DE NATUREZA URBANA. (6)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
“Segundo instrucións da Sra. Concelleira Delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre
Incremento de Valor dos terreos de Natureza Urbana que figura no presente expediente.
A presente modificación consiste na adecuación ao Real Decreto-lei 6/2012 de 9 de
marzo de Medidas Urxentes de Protección de debedores hipotecarios sen recursos do artigo 6
da Ordenanza Fiscal Reguladora do imposto, no relativo aos suxeitos pasivos
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
" MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE INCREMENTO
DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA" (6).
ARTIGO 6.- SUXEITOS PASIVOS
3. Nas transmisións realizadas polos debedores comprendidos no ámbito de aplicación do artigo
2 do Real Decreto-lei 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urxentes de protección de debedores
hipotecarios sen recursos, con ocasión da dación en pago da súa vivenda prevista no apartado 3
do Anexo da devandita norma, terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte a
entidade que adquira o inmoble, sen que o substituto poida esixir do contribuínte o importe das
obrigacións tributarias satisfeitas.
ARTIGO 11.- XESTIÓN
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No caso de que a identificación da finca ...
Suprímese este parágrafo xa que a identificación da finca realízase nos Servizos Tributarios.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza fiscal entrará en vigor o día seguinte a súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:

 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.

7(1098).PROXECTO 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 dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
“Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas polos
Documentos que expida ou que entenda a Administración do Concello ou a dos seus
Organismos Autónomos, a instancia de parte, que figura no presente expediente.
A presente modificación consiste en actualizar as tarifas vixentes nun 2,1%
(variación do I.P.C. entre Abril 2011 e Abril 2012), así como pequenas correccións de texto
acordes con cambios na xestión administrativa.
Igualmente, actualízanse os mínimos exentos por ingresos brutos anuais per
cápita (2,1%) que serven para aplicación dos beneficios fiscais regulados no artigo 3.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo
24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
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O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 .así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLOS DOCUMENTOS
QUE EXPIDA OU QUE ENTENDA A ADMINISTRACIÓN DO CONCELLO OU A DOS SEUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, A INSTANCIA DE PARTE” (10).
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS
2. 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 3.752 €. 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 €.
ARTIGO 5.- BASE E COTA TRIBUTARIA
Tomarase como base do gravame a natureza dos documentos que se tramitarán conforme coa
seguinte tarifa:
1. Certificados relativos ao Padrón Municipal de Habitantes:
a. De ata 5 anos de antigüidade

2,25 €

b. Superior a cinco anos ata dez

4,55 €

c. De mais de dez anos

12,15 €

d. Relativo ó nº de habitantes dunha sección ou distrito, clasificados polos diversos parámetros:
idade, sexo, nivel de instrución, etc:
Por cada distrito ou sección e parámetro
2,25 €
e. Relativo ó total de habitantes do concello, referente a tódalas seccións e distritos, e
clasificados por parámetros:
Por cada parámetro
41,00 €
2. Certificados de documentos relativos a expedientes urbanísticos de particulares:
a. De ata 3 anos de antigüidade, por unha páxina
10,00 €
b. Por cada páxina ou ano máis, un recargo de

1,45€

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

2,25 €

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

1,45 €

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
1,85 €
- DIN A-1
3,70 €
- Por cada m2 ou fracción de exceso sobre un DIN A-1, un recargo de
9,50 €
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
1,45 €
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

10,00 €
1,45 €

5. Copias de expedientes ou documentos que obran nas dependencias do Concello.
a. de ata 1 ano de antigüidade, por cada páxina
A4
0,45 €
A3
0,50 €
b. de máis dun ano de antigüidade e ata 3, por cada páxina
A4
A3

0,60 €
1,05 €

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

0,80 €
1,20 €

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

1,00 €
2,00 €

Se o expediente o documento excedera de 100 páxinas, a partir desta cifra, o importe será a
metade dos sinalados nos apartados anteriores a, b, c, d, segundo corresponda
No suposto en que os documentos relativos os apartados 4 e 5 anteriores 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

10,00 €
4,30 €
2,60 €
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7. Fotocopias:
a. Fotocopias de documentos achegados polos interesados,
- por cada páxina A4.
- por cada páxina A3

0,15 €
0,50 €

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

1,45 €
0,50 €

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

4,35 €

9. Solicitude para tomar parte no procedemento de selección e promoción de persoal:
a. Por cada unha dos grupos A e B
34,85 €
b. Por cada unha dos grupos C, D e E
19,50 €
10. Informacións ou consultas urbanísticas:
a. Información ou consulta urbanística común
b. Información ou consulta urbanística especial

14,55 €
48,30 €

11. Cédulas urbanísticas

48,30 €

12. Impresos de autoliquidación de tributos

s/custo

13.1 Expedición de duplicados de tarxetas para estacionamento en prazas de aparcamento de
minusválidos, por motivo de extravío.
9,80 €
13.2 Expedición de informes/partes de servizo da Policía Local con desprazamento da
correspondente patrulla, entre outros medios.
45,95 €
13.3 Expedición de informes relativos a accidentes de circulación realizados pola Policía Local.
101,30 €
13.4 Expedición de Informes de Residencia/Convivencia ou ámbolos dous.

3,50 €

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

10,00 €

13.6 Informes realizados polo Departamento de Tráfico e outros.

10,00 €

13.7 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.
9,65 €
13.8 Expedición de Informes sobre estado de tramitación de expedientes urbanísticos
informatizados.
44,70 €
13.9 Expedición de Informes sobre estado de tramitación de expedientes urbanísticos non dispoñibles en arquivos informatizados (anteriores a 1987)54,70 €
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13.10 Certificación de Informes sobre estado de tramitación de expedientes urbanísticos informatizados.
54,70 €
13.11 Certificación de Informes sobre estado de tramitación de expedientes urbanísticos non dispoñibles en arquivos informatizados (anteriores a 1987).
64,70 €
14. Comunicacións sobre transferencias ou transmisións de licenzas tanto de Construcións,
Instalacións e Obras como de Actividades. (Ordenanzas 50 e 51).
45,65 €
15. 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

10,35 €
1,45 €

16. Documento acreditativo de INSCRICIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES0,70 €
17. Carnés expedidos polo Departamento de Medio Ambiente e outros.

3,70 €

18. 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
21,50 €
b. Documentos en soporte dixital de mais de 100MB

43,05 €

19. 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.
DISPOSICIÓNS FINAIS
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 2013. Permanecerá en vigor mentres non
se acorde a súa modificación ou derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.
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8(1099).PROXECTO DE MODIFICACIÓN
DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DAS TAXAS RELATIVAS Ó SERVIZO DE TRANSPORTE
URBANO DE VIAXEIROS EN AUTOMÓBILES E LIXEIROS DE ALUGUER CON
CONDUTOR (AUTOTAXIS E VEHÍCULOS ESPECIAIS OU DE ABONO). (11)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta
Dirección de Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das
Taxas relativas ó servizo de transporte urbano de viaxeiros en automóbiles e lixeiros de aluguer
con condutor (autotaxis e vehículos especiais ou de abono), que figura no presente expediente.
Actualízanse as tarifas vixentes nun 2,1% (variación do IPC entre abril de 2011 e abril de 2012).
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo
24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo dictame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS RELATIVAS Ó SERVIZO
DE TRANSPORTE URBANO DE VIAXEIROS EN AUTOMÓBILES E LIXEIROS DE ALUGUER
CON CONDUCTOR (AUTOTAXIS E VEHÍCULOS ESPECIAIS OU DE ABONO” (11).
ARTIGO 4.- COTAS
3. Revisión de vehículo

31,25 €

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

8,95 €
17,85 €
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6. Por expedición de duplicados de permisos, licencias, tarifas, etc., por cada un

4,45 €

DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. A presente Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2013 permanecendo vixente en tanto
non se acorde a súa modificación ou derrogación.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

9(1100).PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA
DAS
TAXAS
POLOS
SERVIZOS
ESPECIAIS
POR
ESPECTÁCULOS E TRANSPORTES. (12)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta
Dirección de Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das
taxas polos servizos especiais por espectáculos e transportes, que figura no presente
expediente.
Actualízanse as tarifas vixentes nun 2,1% (variación do IPC entre abril de 2011 e abril de 2012).
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo
24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
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Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLOS SERVIZOS
ESPECIAIS POR ESPECTÁCULOS E TRANSPORTES” (12).
ARTIGO 5.- COTA
1. Nas prestacións de servizos sinaladas no epígrafe a), b) e d) do apartado 1 do artigo 1:
Por cada persoa afecta ó servizo:
Por cada vehículo afecto ó servizo:

€/hora ou fracción
12,40 €
24,10 €

2. Nas prestacións de servizos sinaladas no epígrafe c) do apartado 1 do artigo 1:
Por cada vehículo e ano ou fracción:

22,35 €

DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª A presente Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia
e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2013, permanecendo en vigor mentres non se acorde
a súa modificación ou derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

10(1101).- PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE
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PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PREVENCIÓN DE RUÍNAS DE
CONSTRUCIÓNS, SALVAMENTOS E OUTROS ANÁLOGOS. (13)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
“Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta
Dirección de Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das
Taxas pola prestación de servizos de prevención e extinción de incendios, prevención de ruínas
de construcións, salvamentos e outros análogos, que figura no presente expediente.
Mantense a non suxeición as taxas deste servizo dentro do término municipal agás nos
casos nos que haxa sustancias tóxicas, inflamables ou explosivas en cantidades ou condicións
non permitidas así como as intervencións en establecementos que non teñen licenza de
actividade e que, en consecuencia non teñen verificado polos servizos do concello as condicións
de prevención de incendios.
Estruturase a tarifa, que se aplica aos servizos anteriormente mencionados, de forma
mais completa e axeitada ao custe da intervención que a estrutura que figura na ordenanza
vixente. Ponderase nesta nova estrutura, tempo da intervención, número de efectivos humanos
e número de vehículos e tipoloxía dos mesmos.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo
24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE
SERVIZOS DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PREVENCIÓN DE RUINAS DE
CONSTRUCCIÓNS, SALVAMENTOS E OUTROS ANÁLOGOS” (13).
ARTIGO 5.- NON SUXEICIÓN.
Non están suxeitos á taxa regulada na presente Ordenanza os servizos prestados dentro do
termo municipal agás as intervencións dos bombeiros onde haxa substancias tóxicas,
inflamables ou explosivas en cantidades ou condicións non permitidas polas disposicións
aplicables. Igualmente estarán suxeitas ao pagamento destas taxas as intervencións en
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establecementos nos que non se teña verificado as condicións de prevención de incendios por
carecer de licenza de actividades.
ARTIGO 7.- TARIFAS
2. Aos servizos realizados fóra do termo municipal, aplicarase unha tarifa de 0,60 €/km e
vehículo máis as tarifas que correspondan das seguintes:
2.1 Por cada bombeiro.

30 €/hora
15 € por cada 1/2 hora ou fracción

2.2 Por cada vehículo lixeiro sen grupo de bomba.
40 €/hora
20 € por cada 1/2 hora ou fracción
2.3 Por cada vehículo de intervención con grupo de bomba.
100 €/hora
50 € por cada 1/2 hora ou fracción
2.4 Por cada vehículo de rescate en altura.

250 €/hora
125 € por cada 1/2 hora ou fracción

DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. A presente Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2013, permanecendo en vigor mentres
non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

11(1102).- PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DOS DEREITOS OU TAXAS POLA PRESTACIÓN DOS
SERVIZOS DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS. (14)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
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do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sr. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección
de Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora dos Dereitos ou
Taxas pola prestación dos Servizos dos Cemiterios Municipais, que obra no presente expediente.
A presente modificación consiste
(variación do I.P.C. entre Abril 2011 e Abril 2012).

en actualizar as tarifas vixentes nun 2,1%

Igualmente, actualízanse os mínimos exentos por ingresos brutos anuais per cápita
(2,1%) que serven para aplicación dos beneficios fiscais regulados no artigo 4.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo
24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS DEREITOS OU TAXAS POLA
PRESTACIÓN DOS SERVICIOS DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS” (14).
ARTIGO 4.- BENEFICIOS FISCAIS
c) Estarán exentos de taxas correspondentes a expedición de licencias de inhumación ou
enterramento, os membros de familias con ingresos brutos anuais per capita inferiores a 3.752 €.
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 €.
d) Estarán exentos do pagamento das taxas correspondentes á expedición de licencias de
inhumacións ou enterramentos as familias que teñan a condición de familias numerosas, con
ingresos brutos anuais, per capita, no exercicio da solicitude inferiores a 5.861 €.
ARTIGO 5.- COTAS
A. Concesións temporais
A.1. Por período de 6 anos ou fracción
A.1.1. de cinceiros sinxelos

134,65 €
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de cinceiros dobres
A.1.2. de criptas
A.1.3. de nichos
A.1.4 Párvulos

243,60 €
134,65 €
394,20 €
217,95 €

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

2.200,25 €
383,80 €
383,80 €

B. Renovación por catro anos das concesións recollidas no apartado A.1.
B.1. de cinceiros sinxelos
87,70 €
de cinceiros dobres
165,95 €
B.2. de criptas
87,70 €
B.3. de nichos
264,30 €
B.4. de párvulos
217,95 €
C. Expedición de títulos de sepulturas e parcelas
C.1. de mausoleos, panteóns, parcelas, cinceiros, criptas e nichos, así como duplicados dos
mesmos
20,75 €
D. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS
D.1. Inhumacións.
Entenderase por inhumación o enterramento de cadáveres e toda clase de restos que impliquen
a apertura ou peche de oco para enterramento, tanto nichos, cinceiros, panteóns, etc.
Terra
Adultos e párvulos
Fetos e restos anatómicos

37,35

Nichos e
Cinceiros
64,05

D.2.Exhumación

Criptas, panteón
e mausoleos
141,80 €
16,35 €
48,45 €

As anteriores licenzas comprenden amais da autorización administrativa propia desta ordenanza,
a correspondente autorización para realizar obra menor.
E. Transmisións do dereito de concesión e uso ou aproveitamento, entre particulares
E.1. De terreos por cada 3 m2.
E.1.1. Hereditarios
30,85 €
E.1.2. Intervivos
549,65€
E.2. Nichos e criptas por unidade
E.2.1. Hereditarios
E.2.2. Intervivos
E.3. de cinceiros
E.3.1. Hereditarios
E.3.2. Intervivos
E.4. De panteóns e mausoleos por unidade
E.4.1. Hereditarios

30,85 €
165,95 €
10,10 €
41,30 €
217,95 €
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E.4.2. Intervivos

825,00 €

No caso de que notificadas as autorizacións para transmisión a que se refire este apartado E), a
transmisión non fose efectiva, os interesados terán dereito a devolución do 90% das cotas
ingresadas en concepto das citadas autorizacións.
F. Taxa de mantemento e limpeza
F.1. Donos e concesionarios de panteóns, capelas, mausoleos e criptas,
por unidade e ano
34,95 €
F.2. Donos e concesionarios de nichos por un ano,
unha ou dúas bocas de nichos
9,25 €
3 ou 4 bocas
17,25 €
F.3. Sepultura en terra por unidade e ano

2,75 €

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

551,45 €

2ª liquidación
Unha vez aprobadas certificacións de obras por importe equivalente ó 50% do total do proxecto.
818,20 €
3ª liquidación
A recepción provisional da obra e outorgamento do título de concesión

830,60 €

DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro do 2013 e permanecerá vixente en tanto non se
acorde a súa modificación ou derrogación.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

12(1103).- PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DAS TAXAS POLA INMOBILIZACIÓN, RETIRADA, DEPÓSITO E
CUSTODIA DE VEHÍCULOS. (15)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta
Dirección de Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das
Taxas pola inmobilización, retirada, depósito e custodia de vehículos, que figura no presente
expediente.
Actualízanse as tarifas vixentes nun 2,1% (variación do IPC entre abril de 2011 e abril de
2012) engádense dous supostos especiais de suxeito pasivo obrigado ao pagamento distinto do
titular do vehículo, adecúase o texto dos artigos 4 e 7 á normativa xeral vixente.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo
24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA INMOBILIZACIÓN,
RETIRADA, DEPÓSITO E CUSTODIA DE VEHÍCULOS” (15).
ARTIGO 2.- SUXEITOS PASIVOS
Son suxeitos pasivos contribuíntes por esta taxa os titulares dos vehículos inmobilizados,
custodiados ou retirados, entendéndose por tales quen figure no permiso de circulación do
vehículo.
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Nos casos no que ó servizo se preste a requirimento de calquera Autoridade xudicial ou
administrativa en virtude da correspondente resolución, se considerará suxeito pasivo obrigado
ao pago a Administración Pública de quen dependan.
Nos casos no que o servizo se preste para a realización de obras na vía publica para as que se
conte coa debida autorización administrativa será suxeito pasivo obrigado ao pago a empresa ou
organismo que solicite a retirada, salvo naqueles casos nos que a prohibición de estacionamento
fose debidamente sinalizada con anterioridade e o vehículo fose estacionado posteriormente,
nos que se considerara suxeito pasivo obrigado ao pago o titular do vehículo .
ARTIGO 4.- BENEFICIOS FISCAIS
Unicamente están exentos do pago das taxas polos servizos regulados na presente ordenanza,
os traslados prestados nos casos de subtracción ou outras formas de utilización do vehículo en
contra da vontade do seu titular debidamente xustificados, e os traslados de vehículos que
estando debidamente estacionados fose necesario retirar das vías publicas por impedir e
obstaculizar a realización dun servizo publico de carácter urxente o de natureza análoga .
ARTIGO 5.- COTA
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
70,00 €
Incremento diario por deposito e custodia
5,45 €
- Turismos e similares, cuadriciclos, triciclos con cabina (motocarro), quads, caravanas, tractores
e remolques con masa máxima autorizada superior a 750 kg (matriculados)
Inmobilización
132,00 €
Incremento diario por deposito e custodia
10,15 €
- Camións, autobuses, autocares, semirremolques e similares
Inmobilización
Incremento diario por deposito e custodia

204,00 €
20,80 €

B) Pola retirada, transporte e custodia nos restantes casos
- Motocicletas, ciclomotores e remolques con masa máxima autorizada inferior a 750 kg (sen
matricular):
Retirada, depósito e custodia durante as 6 primeiras horas
70,00 €
Incremento diario por deposito e custodia
5,45 €
- 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
132,00 €
Incremento diario por deposito e custodia
10,15 €
- Camións, autobuses, autocares, semirremolques e similares
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Retirada, depósito e custodia durante as 6 primeiras horas
Incremento diario por deposito e custodia

204,00 €
20,80 €

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

236,00 €
20,80 €

ARTIGO 7.- NORMAS ADICIONAIS
Establécense as seguintes:
a) O procedemento e actuación municipal axustarase ao disposto no texto articulado da lei sobre
trafico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial aprobado por real decreto 339/1990 de
2 de marzo e disposicións que o modifiquen, complementen ou desenvolvan.
DISPOSICIÓNS FINAIS
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 2013, permanecendo vixente en tanto
non se acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

13(1104).- PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DAS TAXAS POLA RECOLLIDA DO LIXO. (16)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta
Dirección de Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das
Taxas pola recollida do lixo, que figura no presente expediente.
A presente modificación consiste en actualizar as tarifas vixentes nun 2,1% (variación do
I.P.C. entre Abril 2011 e Abril 2012).
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Igualmente, actualízanse os mínimos exentos por ingresos brutos anuais per
cápita (2,1%) que serven para aplicación dos beneficios fiscais regulados no artigo 4.
Para maior claridade, procédese a engadir no artigo 4.1. a referencia temporal para
computo de ingresos brutos.
Suprímese a tarifa código 144 "actividades de alimentación e restauración de facturación
superior a un millón de euros por importe de 2.292 €", en cumprimento de fallo recaido en RCA
PO 266/2011 do Xulgado do Contencioso Administrativo nº2 de Vigo. Substitúese polos códigos
da tarifa números 151 a 155, en función do parámetro de superficie do local. Contemplase unha
aplicación gradual, no tempo, para o caso de establecementos que, coa aplicación das escalas
151 a 155, por razón da súa superficie saltaran mais dunha escala o que se regula na
disposición transitoria deste texto.
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 ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA RECOLLIDA DO
LIXO”. (16)
ARTIGO 2 SUXEITOS PASIVOS
4. Para o caso de locais de uso oficina, despacho, estudio e similar actividade profesional, son
suxeitos pasivos obrigados ao pagamento da taxa na súa condición de substitutos dos
contribuíntes, os propietarios ou usufrutuarios os cales poderán repercutir, no seu caso, as cotas
satisfeitas aos usuarios daqueles, beneficiarios do servizo, segundo o disposto no artigo 23
apartado 2. a) do RDL 2/2004 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais.
5. Para o caso de locais ou establecementos con actividade comercial, industrial, ou de outro
uso, agás o disposto nos apartados 3 e 4 anteriores son suxeitos pasivos obrigados ao
pagamento da taxa os titulares da actividade ou actividades que se desenvolven nos locais.
ARTIGO 4 BENEFICIOS FISCAIS.
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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 3.752 €
e 5.861 € para familias numerosas. O computo dos ingresos brutos farase respecto do exercicio
inmediatamente anterior ao que se presente a solicitude.
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 €.
ARTIGO 5 COTA
1.4. Suprímese este paragrafo ao ser substituído polo código 159:
"Locais con mínimos residuos por ter contratado un xestor autorizado

85,30 €"

1.4. Nos supostos en que a determinación da cota se faga en función de superficie, entenderase
esta última como superficie útil.
1.5. No suposto de que dentro dunha vivenda se realice actividade económica, aplicarase á cota
correspondente á actividade realizada segundo os epígrafes B e C do apartado 2 deste artigo.
2. A estrutura tarifaria é a seguinte:
A). VIVENDAS.
CÓDIGO CONCEPTO
139 Cota anual

EUROS
85,30

B). ESTABLECEMENTOS
CÓDIGO CONCEPTO
EUROS
1
Accesorios e vehículos, venda.
439,15
2
Alfombras e papeis pintados, Venda,
219,90
43 Almacéns frigoríficos e outros.
2.269,75
5
Artigos de pel, peleterías.
260,00
6
Artigos de viaxe.
279,85
7
Axencias de viaxe.
219,90
8
Bancos.
1.266,25
9
Bares e cafés de categoría especial.
458,35
91 Outros cafés e bares.
261,05
124 Bibliotecas, museos. salas de arte.
168,30
11
Bingos e outros xogos de azar
1.146,85
12 Bixuterías.
178,00
14 Bombonerías.
219,90
15 Cadros e molduras, lámparas.
262,05
16 Cafeterías.
767,30
17 Carnicerías
406,65
19 Cines.
575,30
20 Clubs, peñas e asociacións culturais.
168,30
21 Colexios e academias de ensino, por planta.
168,30
22 Ídem. Ídem. con internado, por planta.
178,00
23 Colexios profesionais.
247,60
24 Comestibles (epígrafes. 647.1 e 647.2).
327,35
10 Comercio menor toda clase artigos, por planta.
458,35
140 Comercio menor toda clase de artigos de superficie inferior a 75 m2.
405,85
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25
73
26
125
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
151
152
153
154
155
45
46
47
48
49
50
126
143
51
52
53
54

Confiterías,pastelerías, panaderías e bolerías con obrador.
Confiterías, pastelerías, panaderías e bolerías sen obrador.
Consultorios.
Clínicas de día sen hospitalización.
Corte e confección, modistas e xastrerías.
Cristalerías.
Churrerías.
Depósitos e almacéns pechados ó público.
Discos e cintas de vídeo, venda e alugueiro.
Discotecas.
Droguerías.
Efectos navais.
Estacións de servizo.
Estancos.
Estudios fotográficos.
Farmacias e laboratorios.
Ferrancharías, chatarrerías.
Ferreterías.
Florerías e paxarerías.
Fotografía, venda de material.
Froiterías de ata 20m2 e herboristerías.
Froiterías de mais de 20m2 ata 50m2
Froiterías de máis de 50m2 ata 100m2
Froiterías de mais de 100m2 ata 150m2
Froiterías de mais de 150m2 ata 200m2
Froiterías de mais de 200m2
Garaxes privados, ata 3 prazas
Ídem. de 4 a 25 prazas.
Ídem. de máis de 25 prazas.
Garaxes públicos
Garaxes públicos con lavado.
Gasolineiras, por cada surtidor.
Granxas de animais.
Hoteis de cinco estrelas
Hoteis e moteis de catro estrelas.
Hoteis e moteis de tres estrelas.
Hoteis e moteis de dúas e unha estrela.
Hoteis-apartamentos e aloxamentos
Turísticos extra hoteleiros e cámpings.
55 Imprentas e litografías.
56 Instrumentos musicais.
58 Librerías.
158 Local ou establecemento pechado
159 Locais con cantidade de residuos similar a un local pechado por
teren contratado un xestor autorizado
59 Loterías, administracións de.
60 Maquinaria diversa, venda e exposición
61 Material eléctrico e electrodoméstico, ordenadores.
62 Material de construción.
63 Mobiliario de oficina, venda e exposición.
64 Mercerías.
65 Mobles, exposición.
141 Mobles, venda en establecementos de superficie ata 150 m2.

358,25
168,30
219,90
440,05
261,05
247,60
168,30
261,05
367,75
1.082,50
358,25
440,05
659,45
168,30
178,00
261,05
358,25
440,05
219,90
353,90
219,90
439,80
879,60
1.317,60
1.759,20
2.340,15
85,30
149,05
193,90
328,10
440,05
90,30
406,65
2.340,15
1.835,15
1.375,70
1.102,10
873,65
440,05
261,05
353,90
85,30
85,30
168,30
440,05
353,90
440,05
523,55
168,30
440,05
523,55
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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
134
98
99
100
101
103
104

Mobles, venda en establecementos de superficie superior a 150 m2.
Mobles de cociña e baño, venda e exposición.
Obxectos de agasallo,decoración e antigüidades.
Obxectos de deporte.
Oficinas e despachos, por unidade.
Ópticas.
Ortopedias.
Papelerías, fotocopias.
Perruquerías e salóns de beleza.
Perruquerías e salóns de beleza de superficie inferior a 50 m2 e/ou
na propia vivenda.
Pensións, hospedarías e hostais.
Ídem sen comida, por habitación.
Perfumerías.
Pescaderías.
Polideportivos, campos de fútbol e similares.
Praterías e xoierías.
Preescolares e garderías infantís.
Quioscos.
Rastrillos e similares.
Reloxerías.
Residencias non clasificadas por turismo, por plta.
Restaurantes de 4 e 5 cubertos.
Restaurantes de 2 e 3 cubertos.
Restaurantes de 1 cuberto.
Restaurantes de menos de 30m2
Sanatorios de máis de 30 camas.
Sanatorios de ata 30 camas.
Servizos de reprodución gráfica.
Sociedades de lecer e casinos.
Supermercados (epígrafes 647.3 e 647.4).
Tecidos e confeccións por planta.
Tendas de roupa e/ou complementos
de menos de 30m2.
Tinturerías e lavanderías.
Transportes públicos e privados.
Venda de localidades.
Veterinarios e perruquerías caninas.
Xeladerías e chocolaterías.
Ximnasios, saunas e similares.
Xogos de lecer.
Xogueterías.
Zapaterías.
Zapaterías, reparación.

873,65
440,05
353,90
261,05
163,35
168,30
440,05
261,05
327,35
219,90
440,05
50,60
261,05
261,05
575,30
385,15
219,90
168,30
261,05
261,05
168,30
903,20
801,10
575,30
287,65
2.935,05
1.760,40
369,70
1.030,00
1.375,70
391,95
163,35
261,05
659,45
90,30
328,25
360,10
440,05
659,45
353,90
299,15
168,30

C). FÁBRICAS E TALLERES INDUSTRIAIS CON RESIDUOS INFERIORES A 1000 LITROS/DIA
CÓDIGO CONCEPTO
135 De 1 obreiro.
108 De 2 a 5 obreiros.
109 De 6 a 10 obreiros.
110 De 11 a 25 obreiros.
111 De 26 a 75 obreiros.

EUROS
261,05
322,45
440,05
659,45
1.322,90
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112
113
114

De 76 a 125 obreiros.
De 126 a 250 obreiros.
De máis de 250 obreiros

1.762,45
2.199,15
2.935,05

D) Suprímese en cumprimento de fallo recaido en RCA PO 266/2011 do Xulgado do Contencioso
Administrativo nº2 de Vigo. Substitúese polos códigos da tarifa números 151 a 155, en función
do parámetro de superficie do local.
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 149:
Por cada colector

EUROS

3.977,80

- Con colectores de 2400 litros:
148 Cada colector

6.577,30

2.340,15
5.632,55

Para os establecementos ou instalacións non especificados nas relacións B e C a Xunta de
Goberno, a proposta da Administración de Tributos e previo informe do Servizo de Limpeza
resolverá aplicando ó previsto para o grupo de clasificación máis afín.
Para o caso de que os establecementos incluídos nos epígrafes 151 a 155 acrediten diante do
Servizo de Limpeza municipal a contratación dun xestor autorizado para eliminación de residuos,
este servizo poderá informar favorablemente a aplicación dunha tarifa inferior á que corresponde
por superficie.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
A aplicación da escala incluída nos códigos 151 a 155 será progresiva no tempo, e dicir, no caso
de que un establecemento por razón da súa superficie tivera que saltar varios escalóns respecto
da tarifa 44, só saltará un escalón cada exercicio económico ata situarse no escalón que lle
corresponde.
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, comezará a aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2013, estendendo os efectos favorables
dos novos epígrafes 151, 152, 153 e 154 a feitos impoñibles do exercicio inmediatamente
anterior cuxas liquidacións foran recurridas en vía administrativa, e permanecerá vixente en tanto
non se acorde a súa modificación ou derrogación.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
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Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta conformidade ao precedente informe.

14(1105).- PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DE
RETIRADA, TRANSPORTE E CUSTODIA DE INSTALACIÓNS, ELEMENTOS E
XÉNEROS RELATIVOS Ó EXERCICIO DE CALQUERA ACTIVIDADE OU
COMERCIO NA VÍA PÚBLICA SEN LICENCIA MUNICIPAL E OUTROS
PRESTADOS POR CAUSAS EXCEPCIONAIS. (17)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta
Dirección de Ingresos formula a proposta de Modificación Ordenanza Fiscal reguladora das
Taxas pola prestación dos servizos de retirada, transporte e custodia de instalacións, elementos
e xéneros relativo ao exercicio de calquera actividade ou comercio na vía pública sen licenza
municipal e outros prestados por causas excepcionais, que figura no presente expediente.
A presente modificación consiste en actualizar as tarifas vixentes nun 2,1% (variación do
IPC entre abril 2011 e abril 2012).
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo
24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85, así como, no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
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“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DOS
SERVIZOS DE RETIRADA, TRANSPORTE ECUSTODIA DE INSTALACIÓNS, ELEMENTOS E
XÉNEROS RELATIVOS Ó EXERCICIO DE CALQUERA ACTIVIDADE OU COMERCIO NA VÍA
PÚBLICA SEN LICENCIA MUNICIPAL E OUTROS PRESTADOS POR CAUSAS
EXCEPCIONAIS”. (17)
ARTIGO 5.- COTA
1. Nas prestacións dos servizos sinalados no apartado a) do Artigo lº. desta Ordenanza
aplicaranse as seguintes cotas:
1.1 Por retirada e transporte €/hora ou fracción
- Por cada persoa afecta ao servizo 11,95 €
- Por cada vehículo afecto aos servizo
23,25 €
1.2 Por custodia.
- Cada día completo ou fracción por cada bolsa

3,25 €

2. Nas prestacións de servizos sinalados no apartado b) e c) do Artigo 1º. desta Ordenanza
aplicaranse as seguintes cotas:
2.1 Por retirada e transporte €/hora ou fracción
- Por cada persoa afecta ao servizo 11,95 €
- Por cada vehículo afecto ao servizo 23,25 €
2.2. Por custodia.
- Cada día completo ou fracción por cada metro cúbico

3,25 €

DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. A presente Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse o l de Xaneiro do 2013 permanecendo vixente en tanto non se
acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

15(1106).- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS
TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE INSPECCIÓN SANITARIA E OS
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DE ANÁLISES QUÍMICAS, BACTERIOLÓXICAS E CALQUERA OUTRAS DA
MESMA NATUREZA. (18)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta
Dirección de Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das
Taxas pola prestación de Servizos de Inspección Sanitaria e os de análises químicas,
bacteriolóxicas e calquera outras da mesma natureza., que obra no presente expediente.
A presente modificación consiste en actualizar as tarifas vixentes nun 2,1% (variación do
I.P.C. entre Abril 2011 e Abril 2012).
Igualmente, actualízanse os mínimos exentos por ingresos brutos anuais per
cápita (2,1%) que serven para aplicación dos beneficios fiscais regulados no artigo 3.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo
24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo dictame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE
SERVIZOS DE INSPECCIÓN SANITARIA E OS DE ANÁLISES QUÍMICAS,
BACTERIOLÓXICAS E CALQUERA OUTRAS DA MESMA NATUREZA” (18).
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
1) Estarán exentos das taxas reguladas na presente ordenanza, os membros de familias con
ingresos brutos anuais per capita inferiores a 3.752 €. 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 €.
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2) Estarán exentos das taxas reguladas na presente ordenanza os integrantes de familias
numerosas, que conten con ingresos brutos anuais, per capita, no exercicio da solicitude
inferiores a 5.861 €.
ARTIGO 4.- COTAS
I) HIDROLOXÍA
Euros
1. Análise auga de consumo non tratada, incluíndo PH, conductividade, turbiedade, nitritos,
nitratos, amoníaco, oxidabilidade Kmn04, reconto
bacterias coliformes totais, reconto
escherichia Coli b-Glucoronidasa +, reconto enterococcus intestinais
26,05 €
2. Análise auga de piscinas, incluíndo PH, conductividade, turbiedade, amoníaco, oxidabilidade,
cloro libre, cloro combinado, cloro total, reconto bacterias aerobias a 36ºC, reconto escherichia
Coli b-Glucoronidasa +, reconto enterococos intestinais, investigación de pseudomonas a
Aeruginosa, investigación de staphilococcus a aureus
67,50 €
3. Análise auga de consumo tratada, incluíndo PH, conductividade, turbiedade, residuo seco a
180ºC, nitritos, nitratos, amoníaco, oxidabilidade Kmn04, dureza total, cloruros, cloro libre,
temperatura, reconto de clostridiun perfringers, reconto bacterias coliformes totais, reconto
escherichia Coli b-Glucoronidasa +, reconto enterococcus intestinais, reconto de bacterias
aerobias a 22ºC
54,20 €
4. Análise auga envasada, incluíndo PH, conductividade, turbiedade, nitritos, nitratos, amoníaco,
oxidabilidade Kmn04, reconto de clostridiun sulfito-reductores, pseudomonas aeruginosa,
reconto bacterias coliformes totais, reconto escherichia Coli b-Glucoronidasa +, reconto
enterococcus intestinais, reconto aerobios mesófilos a 37ºC, reconto aerobios mesófilos a 22ºC
51,45 €
5. Probas presuntivas de potabilidade naquelas áreas da vila nas que non se cumpra o servizo
mínimo municipal de abastecemento domiciliario de auga potable e saneamento (rede de
sumidoiros), incluíndo: investigación de nitritos, amoníacos, determinación de nitratos,
investigación de coliformes, e no seu caso, de coliformes fecais.
1,80 €
6. Análise de potabilidade microbiolóxica incluíndo: aerobios mesófilos, coliformes, coliformes
fecais, estreptococos fecais.
24,10 €
7. Reconto de bacterias aerobias.

8,10 €

8. Investigacións de xermes coliformes.

8,10 €

9. Investigación de estreptococos

8,10 €

10. Investigación de colibacilo fecal.

8,10 €

11. Cor.

4,30 €

12. Turbiedade (escala sílice).

4,30 €

13. PH.

4,30 €

14. Conductividade.

4,30 €

15. Determinacións cuantitativas individuais de elementos e ións.

6,15 €
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16. Determinación cuantitativa de metais por spectrofotometría de absorción atómica.36,55 €
17. Determinacións que precisen a utilización do cromatógrafo de gases ou líquidos.36,55 €
18. Demanda química de osíxeno (método do dicromato).

21,50 €

19. Demanda bioquímica de osíxeno.

21,50 €

20. Augas residuais industriais, incluíndo: PH, sólidos en suspensión, conductividade, DBO5,
DQO, nitritos, amoníaco, nitróxeno total, fósforo total, graxas e aceites, mercurio, cadmio,
chumbo, cromo, níquel, cinc.
258,35 €
21. Graxas e aceites.

13,65 €

22. Nitróxeno total.

13,65 €

23. Fósforo total.

13,65 €

24. Sólidos en suspensión.

9,15 €

25. Deterxentes.

9,50 €

26. Comprobación de aparatos esterilizadores, descalcificadores, desionizadores, etc.s/determ.
II) POLUCIÓN DO AIRE
1. Determinación do CO
2. Determinación de CO
3. Determinación de SO2
4. Determinación de NH3
5. Determinación de SH2
6. Determinación de partículas sólidas
7. Determinación da contaminación bacteriana do aire
8. Comprobacións biolóxicas especiais
III) BROMATOLOXICAS-QUIMICAS
1. Determinacións cuantitativas de elementos correntes por separado.

Euros
193,60 €
22,85 €
9,65 €
9,65 €
15,90 €
22,85 €
22,85 €
s/determ.
Euros
6,95 €

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

17,30 €

4. Leite, determinacións de calidade, incluíndo: graxa, acedume, extracto seco e cinzas.24,45 €
5. Graxas e aceites comestibles, incluíndo: acidume, humidade, índice de yodo e residuo
insoluble en éter.
25,70 €
6. Sal, incluíndo: humidade, residuo insoluble en auga, nitratos, nitritos, calcio e magnesio. 36,55
€
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7. Vinagre, incluíndo: acidume volátil, extracto seco, cinzas,sulfatos e investigación de ácidos
inorgánicos.
29,30 €
8. Carne, peixes, embutidos, incluíndo: humidade, investigación de nitratos, nitritos, fosfatos e
cinzas.
29,30 €
9. Azucres, melazas e substancias semellantes, incluíndo: humidade, cinzas e concentración de
azucres.
20,40 €
10. Viños e cervexas, incluíndo: grado de alcohol, acedume total, acedume volátil, sulfatos e
materia colorante artificial.
29,30 €
11. Determinación illada de grao alcohólico.

6,95 €

12. Determinación illada de acedume volátil.

6,95 €

13. Investigación illada de metais pesados, por spectro-fotometría e absorción atómica, previa
incineración dun alimento.
45,60 €
IV) BROMATOLOXICA-BACTERIOLOXICAS
1. Reconto de bacterias aerobias en bebedizos.

Euros
8,10 €

2. NMP de xermes coliformes en bebedizos e alimentos

12,65 €

3. Reconto de estafilococos coagulasa-positivos.

14,55 €

4. Investigación de salmonelas en alimentos.

27,30 €

5. Investigación de colibacilo fecal.

14,55 €

6. Análise bacteriolóxica de leite, incluíndo: reconto de aerobios entereobacteriaceas, xermes
patóxenos e proba da fosfatasa.
33,70 €
7. Análise bacteriolóxica de moluscos, incluíndo: reconto de aerobios, investigación de
salmonelas, colifecal, estreptococos, vibrio parahemolítico.
68,40 €
8. Análise bacteriolóxica de xeados, natas e produtos de confeitería, comprendendo: reconto de
bacterias aerobias, coliformes fecais enterobacterias, estafilococos, coagulasa-positivos e
investigación de salmonelas.
48,50 €
9. Análises bacteriolóxicas varias.

s/dificul. e custo

V) ANÁLISES DOUTRAS SUBSTANCIAS OU PRODUCTOS DENDE O PUNTO DE VISTA
HIXIENICO-SANITARIO
1. Aplicaranse as taxas das tarifas anteriores segundo a dificultade e o custo dos elementos
empregados.
2. Cando para algunha determinación analítica se requira o uso do cromatógrafo de gases,
espectrofotómetro, etc., incrementarase as taxas en función do custo da análise.
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3. Incrementarase nun 100% as taxas fixadas nas análises contraditorias en que os resultados
sexan conformes cos ditames primitivos.
4. No caso de produtos de características que non respondan exactamente ós indicados nas
tarifas sinaladas, e nos estudios, informes ou investigacións especiais que puidesen solicitarse, a
súa valoración farase por analoxía coas tarifas establecidas no número 1 do presente artigo.
5. Cando para verificar algunha determinación analítica, o persoal do Laboratorio Municipal, por
prescrición do seu director se desprace para recoller mostras as taxas incrementaranse 22,75 €
as fixadas en cada sección e nº da tarifa.
VI) Tramitación de autorización de vertidos non domésticos de augas residuais:
234,00 €
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. Esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor o día seguinte a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro do 2013, permanecendo vixente en tanto non se
acorde a súa modificación ou derrogación
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

16(1107).- PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DE
SANIDADE
PREVENTIVA,
DESINFECCIÓN,
DESINSECTACIÓN,
DESRATIZACIÓN E DESTRUCIÓN DE CALQUERA CLASE DE MATERIAS E
PRODUTOS CONTAMINANTES OU PROPAGADORES DE XERMES NOCIVOS
PARA A SAÚDE PÚBLICA PRESTADOS A DOMICILIO OU POR ENCARGO. (19)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta
Dirección de Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das
Taxas pola prestación dos Servizos de Sanidade preventiva, desinfección, desinsectación,
desratización e destrución de calquera clase de materias e produtos contaminantes ou
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propagadores de xermes nocivos para a saúde pública prestados a domicilio ou por encargo,
que obra no presente expediente.
A presente modificación consiste en actualizar as tarifas vixentes nun 2,1% (variación do
I.P.C. entre Abril 2011 e Abril 2012).
Increméntanse os mínimos exentos por ingresos brutos anuais per cápita (2,1%),
que serven para aplicación dos beneficios fiscais regulados no artigo 3.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo
24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Rexime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DOS
SERVIZOS
DE
SANIDADE
PREVENTIVA,
DESINFECCIÓN,
DESINSECTACIÓN,
DESRATIZACIÓN E DESTRUCCIÓN DE CALQUERA CLASE DE MATERIAS E PRODUCTOS
CONTAMINANTES OU PROPAGADORES DE XERMES NOCIVOS PARA A SAÚDE PÚBLICA
PRESTADOS A DOMICILIO OU POR ENCARGO” (19).
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
a) Estarán exentos das taxas reguladas na presente ordenanza, os membros de familias con
ingresos brutos anuais per capita inferiores a 3.752 €. 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.
b) Estarán exentos do pagamento das taxas reguladas nesta ordenanza as familias que teñan a
condición de familias numerosas, con ingresos brutos anuais, per capita, no exercicio da
solicitude inferiores a 5.861 €
ARTIGO 4.- COTAS
As tarifas destas taxas serán as seguintes:
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1. DESINSECTACION
1.1. Por cada actuación nunha vivenda ou local;
polos primeiros 25 m2.
1.2. Por cada m2 a maiores

24,05 €
0,60 €

2. DESRATIZACIÓN
2.1. Por cada actuación nunha vivenda ou local;
polos primeiros 50 m2.
1.2. Por cada 50 m2 a maiores

24,05 €
6,35 €

3. DESINFECCIÓN
3.1. Por cada actuación nunha vivenda ou local;
polos primeiros 25 m2.
3.2. Por cada m2 a maiores

24,05 €
0,60 €

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

9,45 €
18,90€
27,45 €

A prestación de servizos realizados fóra do horario normal de traballo sufrirá un recargo do 50%
sobre as tarifas sinaladas.
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2013 permanecendo vixente en tanto
non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

17(1108).- PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE LIMPEZA
DE POZOS NEGROS, FOSAS SÉPTICAS, SOLARES, E SERVIZOS SIMILARES
ASÍ COMO A RECEPCIÓN DE RESIDUOS NA PLANTA DE TRANSFERENCIA.
(20)
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Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta
Dirección de Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das
Taxas pola prestación de Servizos de Limpeza de pozos negros, fosas sépticas, solares e
servizos similares así como a recepción de residuos na planta de transferencia.
A presente modificación consiste en actualizar as tarifas vixentes nun 2,1% (variación do
I.P.C. entre Abril 2011 e Abril 2012) e corrixir un erro producido na modificación anterior por que,
tiñan desaparecido os vertidos na planta de transferencia pero subsistían vertidos na EDAR do
Lagares. A corrección consiste en fixar unha tarifa análoga á existente ata 31 de decembro de
2011 e acorde co custe destes vertidos.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo
24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE
SERVIZOS DE BALEIRADO DE POZOS NEGROS, FOSAS SÉPTICAS, SOLARES E
SERVICIOS SIMILARES ASÍ COMO A RECEPCIÓN DE RESIDUOS NA PLANTA DE
TRANSFERENCIA”. (20)
ARTIGO 1.- FEITO IMPOÑIBLE
a. Recepción de residuos na EDAR.
ARTIGO 2.- OBRIGADOS O PAGAMENTO
Son suxeitos pasivos, obrigados o pagamento destas taxas:
a. No caso dos vertidos, as persoas que os depositen na EDAR.
b. Nos restantes servizos quen resulte beneficiado pola súa prestación.
ARTIGO 4.- COTAS
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As tarifas serán as seguintes:
1. Vertidos na EDAR: por cada 100 Kgs. ou fracción.
5,10 €
2. Limpeza de solares, locais e rúas particulares.
Pola primeira hora ou fracción.
Por cada media hora ou fracción adicional.

69,45€
33,95 €

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

33,95 €

4. Baleirado de pozos negros e fosas sépticas.
Polos primeiros 90 minutos ou fracción.
Por cada media hora ou fracción adicional.

103,85 €
33,95 €

ARTIGO 5.- DEVENGO E INGRESO
3. As persoas interesadas en realizar vertidos de residuos na EDAR, deberán proverse na
recadación municipal dos tickets polo importe do servizo. O Concello facilitará tickets para
depositar ata 100 kg., 1 Tm, e 2 Tm.
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. A presente Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia e comezará a aplicarse o día 1 de Xaneiro do 2013 permanecendo vixente en tanto
non se acorde a súa modificación ou derrogación.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

18(1109).- PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DAS TAXAS POR APROVEITAMENTO ESPECIAL OU
UTILIZACIÓN PRIVATIVA DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL. (30)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
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do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta
Dirección de Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das
Taxas por aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local, que figura no
presente expediente.
Actualízanse as tarifas vixentes un 2,1% (variación do IPC entre abril de 2011 e abril
2012). Realízanse correccións de procedemento nos artigos 6 e 7 así como desglose de
determinados supostos de aproveitamento no artigo 4 para unha xestión mais eficiente do
ingreso así como do cumprimento da normativa municipal de ocupación privativa e/ou
aproveitamento especial de terreos de dominio público.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo
24.1 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POR APROVEITAMENTO
ESPECIAL OU UTILIZACIÓN PRIVATIVA DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL” (30).
ARTIGO 1.- FEITO IMPOÑIBLE
a. Apertura de zanxas, calicatas e calas en terreos de uso público local, inclusive estradas,
camiños e demais terreo de dominio público, para a instalación e reparación de cañerías,
conducións e outras instalacións, así como calquera remoción de pavimento ou beirarrúas na vía
pública.
ARTIGO 4.- COTAS
4. Tarifas.
Epígrafe A) Calicatas e zanxas e calquera remoción do pavimento e beirarrúas, previstos no
apartado a) do artigo 1 desta ordenanza:
Por m2 ou fracción, e cada quince días ou fracción:
Categorías rúas:
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1ª
2ª
3ª
19,75 13,80 9,65

4ª
6,95

5ª
6,95

6ª
3,75 €

Epígrafe B) Valados, puntais, andamios e outras instalacións análogas.
Por m2 ou fracción, e día ou fracción.
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
0,90 0,90 0,75 0,75 0,70 0,65 €
Para os casos en que o valado protexa a instalación de grúa na vía pública, aplicarase á
superficie ocupada pola base daquela as tarifas anteriores recargadas nun 100%.
Epígrafe C) Colectores e sacos para recollida ou depósito de entullos, materiais de construción
ou residuos, silos para elaboración de materiais e similares.
C.1 Colectores para recollida ou deposito de entullos ou residuos, silos para elaboración de
materiais e similares.
C.1.1. Por cada colector de ata 7 m2 durante un período de 3 días naturais
15 €
C.1.2. Por cada colector de superficie superior a 7 m2 durante un período de 3 días naturais
30€
C.1.3. Por cada colector de ata 7 m2
50€
Tratándose dunha ampliación de 4 días
35€
C.1.4. Por cada colector de superficie superior
90€
Tratándose dunha ampliación de 4 días
60€

durante un período de 7 días naturais
respecto do abonado no apartado C.1.1.
a 7 m2 durante un período de 7 días naturais
respecto do abonado no apartado C.1.2.

C.1.5.Por cada colector de ata 7 m2 durante un período máximo de 10 días naturais
90 €
Tratándose dunha ampliación de 3 días respecto do abonado no apartado C.1.3.
40€
C.1.6. Por cada colector de superficie superior a 7 m2 durante un período máximo de 10 días
naturais
155€
Tratándose dunha ampliación de 3 días respecto do abonado no apartado C.1.4.
65€
C.2. Sacos para deposito de materiais de construción e recollida de entullos e residuos,
aplicarase opcionalmente unha das dúas seguintes tarifas:
C.2.1. Por cada saco durante un período máximo de 3 días naturais
C.2.2. Por cada saco durante un período máximo de 6 días naturais

7,00 €
21,00 €
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Epígrafe D) Operacións excepcionais de carga e descarga
D.1. Entullos, areas, materiais de construción, camións bombeadores de formigón, e similares.
Por m2 ou fracción e hora ou fracción:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
1,35 1,15 1,05 0,90 0,90 0,60 €
D.2. Mudanzas e elevadores.
Por m2 ou fracción e día ou fracción:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
3,55 2,85 2,35 1,95 1,95 0,95 €
No caso de que a mudanza se efectúe entre dous emprazamentos dentro do termo municipal e,
sempre que se realice dentro dunha xornada laboral, realizarase unha única liquidación
aplicando a tarifa fiscal do emprazamento de maior categoría fiscal.
Epígrafe F) Postos, barracas, buzóns postais, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou
recreo, industrias na rúa e ambulantes sempre que se trate de supostos non incluídos na
Ordenanza Reguladora de Venda na vía pública e espazos abertos:
Por m2 ou fracción e día:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
4,85 3,75 3,75 2,50

5ª
2,50

6ª
1€

A superficie computable será a que ocupe o posto, máis unha franxa de terreo de 1 m. de ancho
paralela á liña exterior do mostrador.
Epígrafe G) Entradas de vehículos a través de beirarrúas e terreos de dominio público local, por
cada catro metros lineais ou fracción e por cada entrada e ano:
a) Garaxes particulares de vivendas unifamiliares ou fincas e recintos particulares ó aire libre,
con capacidade máxima para catro vehículos:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
119,40 109,30 79,80 59,65 39,50 29,20€
b) Garaxes de comunidade e privados para uso exclusivo de vivendas:
b.1. ata 10 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
249,95 225,15 149,70 119,40 100,20 49,45 €
b.2. de 11 a 25 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
349,30 315,30 209,45 167,95 139,70 73,85 €
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b.3. de 26 a 50 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
500,90 440,30 290,25 239,80 200,35 100,20€
b.4. de 51 a 75 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
751,00 660,90 435,55 360,40 300,65 149,70 €
b.5. de 76 a 100 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
1001,80
901,50 570,75 470,45 380,40 190,15 €
b.6. de 101 a 150 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
1402,75
1262,00

5ª
6ª
798,90 659,10 532,15 265,45€

b.7. de 151 a 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
1963,55
1766,75

5ª
6ª
1118,70

921,90 746,30 372,25 €

b.8. máis de 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
3005,95
2754,90

5ª
6ª
1703,30

1402,75

1111,40

560,70€

c) Garaxes abertos ó público
c.1. ata 25 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
350,10 300,65 179,95 149,70 119,40 59,65 €
c.2. de 26 a 50 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
500,90 435,55 249,95 200,35 149,70 100,20 €
c.3. de 51 a 100 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
701,40 601,15 350,10 249,95 200,35 149,70 €
c.4. de 101 a 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
1503,00
1352,60

5ª
6ª
781,35 701,40 550,45 450,30 €

c.5. de máis de 200 prazas
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Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
3005,95
2705,45

5ª
6ª
1603,15

1402,75

751,00 701,40 €

d) Garaxes de establecementos comerciais, industriais ou de servizos para uso exclusivo do seu
persoal e clientes:
d.1. ata 25 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
300,65 249,95 139,70 100,20 79,80 49,45 €
d.2. de 26 a 50 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
500,90 400,75 249,95 200,35 159,85 100,20 €
d.3. de 51 a 100 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
751,00 601,15 440,30 300,65 239,80 149,70 €
d.4. de 101 a 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
1503,00
1202,20

5ª
6ª
981,65 601,15 480,60 300,65 €

d.5. de máis de 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
3005,95
2705,45

5ª
6ª
1603,15

1202,20

701,40 601,15 €

e) Entradas a establecementos comerciais, industriais ou de servizos
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
249,95 219,55 149,70 119,40 100,20 49,45 €
Cando a entrada se utilice por dous ou máis usuarios, aplicarase a cada un deles a cota que
corresponda segundo a aplicación das distintas tarifas incluídas no presente epígrafe G, cunha
redución do 25%.
No caso de aparcadoiros municipais xestionados indirectamente, estarase en primeiro lugar ao
disposto nos respectivos pregos, ademais de ao disposto neste epígrafe.
Epígrafe H) Reserva da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e
descarga de mercancías de calquera clase:
Por ml ou fracción e mes ou fracción:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
9,25 4,80 4,30 2,95 2,95 1,65€
Epígrafe I) Outros aproveitamentos especiais ou utilizacións privativas de solo, voo e subsolo de
dominio público
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I.1. Surtidores de gasolina instalados en solo de dominio público.
Por unidade e ano ou fracción
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
2430 2350 1828 1826 1566 1284 €
I.2. Aparatos de venda automática, fotografías, básculas e similares instalados en solo de
dominio público. (*)
Por unidade e ano ou fracción
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
136
132
102
101
88

6ª
74 €

(*) Estas instalacións están prohibidas nos ámbitos regulados pola Ordenanza Municipal de
terrazas na vía pública (BOP nº 94 de 16.05.08).
I.3. Con caixas de distribución, de rexistro, bocas de carga de combustibles, arquetas, postes e
similares instalados en solo de dominio público.
Por m2 ou fracción e ano ou fracción
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
78
39
36
28
28
18 €
I.4. Aparatos de venda automática, fotografía e similares adosados a edificios que impliquen
unha ocupación en voo sobre dominio público. (*)
Por unidade ano ou fracción.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
76
71
52
51
45

6ª
37 €

(*) Estas instalacións están prohibidas nos ámbitos regulados pola Ordenanza Municipal de
terrazas na vía pública (BOP nº 94 de 16.05.08).
I.5. Caixeiros automáticos adosados a edificios en que a súa utilización implique un
aproveitamento especial de vía pública.
Por unidade e ano.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
171
132
102
101
88
71 €
I.6. Por ocupación de voo con voladizos de redes ou valados así como ocupación de voo e
subsolo con, tendidos, entubados, galerías para condución de enerxía eléctrica, auga, gas, fibra
óptica ou calquera outro servizo.
Por ml ou fracción e ano ou fracción no caso de que a sección vertical do tendido fose inferior a
0,20 m2.
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
78
39
36
28
28
18 €
No caso de que a sección fose superior a 0,20 m2 a cota será o resultado de multiplicar a tarifa
resultante anterior polo número de veces que a superficie de 0,20 m2 este contida na superficie
total da sección.
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I.7. Por casetas de transformación de enerxía eléctrica e similares.
Por unidade e ano:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
750
368
317
297
216
151 €
I.8. Por grúas nas que o brazo ou pluma ocupe no seu recorrido calquera porción de voo sobre a
vía pública así como farolas, escaleiras de emerxencia e outras instalación que voen sobre
dominio público.
Por unidade e semestre:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
374
186
158
149
107
78 €
Epígrafe J)
5. Cando se trate de taxas por utilización privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no
solo, subsolo ou voo do dominio público, a favor de empresas explotadoras de servizos de
subministros que resulten de interese xeral ou afecten á xeneralidade ou a unha parte importante
do vecindario, o importe daquelas consistirá, en todo caso e sen excepción ningunha, no 1,5 %
dos ingresos brutos procedentes da facturación que obteñan anualmente en este termo
municipal as referidas empresas.
...
As taxas reguladas neste epígrafe 5 son compatibles con outras taxas que poidan establecerse
pola prestación de servizos ou a realización de actividades de competencia local, das que as
empresas a que se refire este epígrafe deban ser suxeitos pasivos conforme ó establecido no
artigo 23.1.b) do RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais),
quedando excluída, polo pagamento desta taxa, a exacción doutras taxas derivadas da
utilización privativa ou o aproveitamento especial constituído no solo, subsolo ou voo do dominio
público municipal.
7. Nas cotas calculadas segundo o disposto neste artigo correspondentes ós epígrafes A), B),
C), D) F) e H), cando as ocupacións do dominio público afecten a prazas de aparcamento
regulado na Ordenanza reguladora do servizo de aparcamento de vehículos na vía pública
mediante parquímetros expendedores de billetes na cidade de Vigo, sumaranse as seguintes
cantidades:
a) Tratándose das ocupacións sinaladas nos epígrafes A) e H), 6,65 € por m2 ou fracción e
quincena ou fracción con un mínimo de 65,55 €.
b) Tratándose das ocupacións sinaladas nos epígrafes B), C), D) e F), 0,75 € por m2 ou fracción
e día ou fracción, con un mínimo de 4,35 €.
ARTIGO 6.- NORMAS SOBRE INGRESO
2.
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No caso de solicitudes de aproveitamentos de duración indefinida relativos ao apartado i) do
Artigo 1º, os suxeitos pasivos, ingresaran polo procedemento de autoliquidación o importe das
taxas correspondentes ao primeiro período impositivo, no momento no que se inicia o
aproveitamento e, para os seguintes períodos, o ingreso realizarase no primeiro trimestre de
cada exercicio.
3.
En todo caso a efectos das competencias de inspección e control sobre o estado do dominio
público por parte dos Servizos de Infraestructuras e Obras e Circulación Viaria, os solicitantes
estarán obrigados a formular a baixa do aproveitamento.
ARTIGO 7.- NORMAS DE XESTIÓN
1. Para poder disfrutar dos aproveitamentos especiais e utilizacións privativas do dominio
público, os interesados deberán solicita-la oportuna licenza. No caso de que os lugares
susceptibles de aproveitamento especial ou utilización privativa fosen limitados, poderán
concederse as licenzas mediante subasta pública conforme ó Prego de Condicións que
oportunamente se aprobe. Servirán de tipo inicial de licitación os prezos que figuran no artigo 4
deste texto.
En todo caso estes aproveitamentos axustaranse ó disposto no Regulamento de Bens das
Entidades Locais aprobado por Real Decreto 1372/86.
2. No caso dos aproveitamentos a que se refire o epígrafe G) do artigo 3 que requiran obra de
rebaixe do bordo os solicitantes de entradas a establecementos comerciais e industriais,
simultaneamente coa solicitude de licenza de obra deberán constituír fianza por importe de 106
€ para responder dos gastos de reposición do bordo.
5. En caso de denegarse as autorizacións, procederá a devolución dos importes ingresados,
sempre que non se teña producido o feito impoñible.
6. Non poderá disfrutarse dun aproveitamento do dominio público ata que fose ingresado o
importe das taxas e fose outorgada a correspondente licenza.
8. No caso dos aproveitamentos que figuran nos epígrafes a),b),c),d) e f) do artigo 1 os titulares
das licencias deberán depositar antes de retira-la licencia, fianza para responder dos posibles
danos que poidan ocasionarse no dominio público, dos posibles gastos de reconstrución ou
reparación do dominio público, na contía que determine os departamentos de Urbanismo,
Infraestrutura e Obras, Circulación Viaria e/ou o departamento competente, segundo
corresponda.
10. O disfrute dun aproveitamento sen licenza ou por superficie ou duración superior á que
figurase naquela, será sancionado pola Alcaldía de acordo co disposto no artigo 124 da Lei 7/85
de 2 de abril Reguladora das Bases de Réxime Local e restante normativa de aplicación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
No momento no que o servizo integral de xestión de residuos sólidos urbanos procedentes de
obras de construción e demolición en domicilios depositados en sacos en terreos de dominio
público, deixara de aplicarse a tarifa do epígrafe c.3. por estar incluído o importe do
aproveitamento no prezo público fixado na ordenanza 42.

S. Extr.Urx. 17.09.2012

DISPOSICIÓNS FINAIS
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 2013, extendendo os seus efectos
favorables aos feitos impoñibles realizados no exercicio inmediatamente anterior, permanecendo
vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

19(1110).- PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DAS TAXAS POR APROVEITAMENTO ESPECIAL DE TERREOS
DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON INSTALACIÓN DE QUIOSCOS. (31)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta
Dirección de Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das
Taxas por aproveitamento especial de terreos de dominio público local con instalación de
Quioscos, que figura no presente expediente.
Actualízanse as tarifas vixentes un 2,1% (variación do IPC entre abril de 2011 e abril de 2012).
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo
24.1 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
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No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POR APROVEITAMENTO
ESPECIAL DE TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON INSTALACIÓN DE QUIOSCOS”
(31).
ARTIGO 4.- COTAS
2. As tarifas relativas a quioscos na vía pública serán as seguintes:
Por m2 ou fracción e semestre:
Categoría das rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
109,10 58,20 50,15 35,80 35,80 18,80 €
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. Esta Ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, e comenzará a aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2013, extendendo os seus efectos
favorables aos feitos impoñibles realizados no exercicio inmediatamente anterior, permanecendo
vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

20(1111).PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DAS TAXAS POR APROVEITAMENTOS ESPECIAIS CON
INSTALACIÓN DE POSTOS DE VENDA NA VÍA PÚBLICA E, EN XERAL EN BENS
DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL, AUTORIZADOS AO AMPARO DA
ORDENANZA REGULADORA DA VENDA NA VÍA PÚBLICA E ESPAZOS
ABERTOS. (32).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
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do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta
Dirección de Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora das
Taxas por aproveitamentos especiais con instalación de postos de venda na vía pública e, en
xeral en bens de dominio público municipal, autorizados ao amparo da Ordenanza Reguladora
da Venda na Vía Pública e Espazos Abertos, que figura no presente expediente.
Actualízanse as tarifas vixentes un 2,1% (variación do IPC entre abril de 2011 e abril de 2012).
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo
24.1 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
"MODIFICACIÓN
ORDENANZA
FISCAL
REGULADORA
DAS
TAXAS
POR
APROVEITAMENTOS ESPECIAIS CON INSTALACIÓN DE POSTOS DE VENDA NA VÍA
PÚBLICA E, EN XERAL, EN BENS DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL, AUTORIZADOS AO
AMPARO DA ORDENANZA REGULADORA DA VENDA NA VÍA PÚBLICA E ESPAZOS
ABERTOS". (32)
ARTIGO 4.- COTAS
As cotas que correspondan abonar en concepto das taxas reguladas nesta ordenanza
determinaranse con arranxo ó cadro que segue:
Por m2 ou fracción e día
Categoría das rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
2,70 2,05 2,00 1,40

5ª
1,40

6ª
0,50

DISPOSICIÓNS FINAIS
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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 2013, extendendo os seus efectos
favorables aos feitos impoñibles realizados no exercicio inmediatamente anterior, permanecendo
vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

21(1112).- PROXECTO 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. (34)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de “Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas por
aproveitamento especial da vía pública con Estacionamento de Vehículos de tracción mecánica
en determinadas rúas municipais” que figura no presente expediente.
Actualízanse as tarifas vixentes un 2,1% (variación do IPC entre abril de 2011 e abril de 2012).
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo
24.1 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
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No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POR APROVEITAMENTO
ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA CON ESTACIONAMENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA EN DETERMINADAS RÚAS MUNICIPAIS”. (34)
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 63 minutos.
1.3 De máis de 63 minutos ata 90 minutos.
1.4 De máis de 90 minutos ata 120 minutos.

0,30 €
0,60 €
1,00 €
1,40 €

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 97,00 €.
3. A tarifa postpagada, se a duración de aparcamento excédese da sinalada no ticket nun
máximo de unha hora, será de 2,50 €, 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 5,00 €. 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 7,20 €. 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.
DISPOSICIÓNS FINAIS
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 2013, permanecendo vixente en tanto
non se acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
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2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

22(1113).- PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DOS DEREITOS E TAXAS POLA CONCESIÓN DE LICENZAS
PARA CONSTRUCIÓNS, OBRAS E INSTALACIÓNS TRAMITADAS POLA
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ASÍ COMO POLA ADMINISTRACIÓN
DO CONCELLO. (50)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos Municipal, presenta a proposta da Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das
taxas pola concesión de licenzas para Construcións, Obras e Instalacións, que figura no
presente expediente.
A presente modificación consiste na adaptación do texto vixente á normativa legal de
aplicación (Modificación do R.D.L. 2/2004 en virtude de R.D.Lei 19/2012 de 25 de maio de
Medidas Urxentes de liberalización do comercio e determinados servizos), así como na
actualización das tarifas vixentes nun 2,1% (variación do I.P.C. entre Abril 2011 e Abril 2012) para
determinados servizos urbanístico, manténdose, para as licenzas de construción o tipo
impositivo xeral do 0.95%.
Igualmente, inclúense no feito impoñible a declaración de fora de ordenación das
edificacións con infracción prescrita.
A presente modificación axústase ao disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e, en
particular ao artigo 24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme aos artigos 15 a 19 do Real Decreto
Legislativo 2/2004 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local, así como
no Regulamento Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
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A vista do anterior, esta Xerencia Municipal de Urbanismo, en coordinación coa Dirección
de Ingresos Municipal, formula ao Excmo. Concello-Pleno, previo acordo da Xunta de Goberno
Local, a seguinte:
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS DEREITOS E TAXAS POLA
CONCESIÓN DE LICENZAS PARA CONSTRUCCIÓNS, OBRAS E INSTALACIÓNS
TRAMITADAS POLA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ASÍ COMO POLA
ADMINISTRACIÓN DO CONCELLO”. (50)
ARTIGO 1.- FEITO IMPOÑIBLE E DEVENGO
1. Constitúe o feito impoñible desta taxa, a prestación dos servizos técnicos e administrativos
previos á concesión ou denegación das licenzas que preceptivamente deban solicitarse do
Concello para a execución de calquera clase de construcións e obras ou instalacións ou a
realización de actividades técnicas e administrativas de control nos supostos nos que a esixencia
de licenza fora substituída pola presentación de "declaración responsable" ou "comunicación
previa".
2. Constitúe feito impoñible desta taxa as actividades técnicas e administrativas conducentes á
declaración de fora de ordenación das edificacións con infracción prescrita.
3. Igualmente constitúe feito impoñible desta taxa a prestación doutros servizos urbanísticos
relacionados no apartado C) do artigo 7 deste texto.
4. A taxa devengarase cando se inicie a prestación do servizo por parte da Administración
municipal, coa recepción da solicitude ou/e a correspondente iniciación do expediente.
5. Unha vez nacida a obriga de contribuír, non se verá afectada en modo algún pola denegación
de licencia solicitada, ou a renuncia, ou desestimento do solicitante con posterioridade a súa
concesión.
6. Nos casos de renuncia ou desestimento con anterioridade á concesión da licencia procederá a
devolución do 50 % da taxa ingresada, sempre que a solicitude fose presentada antes de que se
formule proposta de resolución ó Órgano competente.
ARTIGO 6.- BASE IMPOÑIBLE E LIQUIDABLE.
1. No caso das actividades descritas no apartado 1 do artigo 1 a base impoñible que será igual a
base liquidable é o presuposto da construción, instalación ou obra a realizar.
2. No caso das actividades descritas no apartado 2 do artigo 1 a base impoñible que será igual a
base liquidable é o presuposto da obra actualizado á data da solicitude de declaración de fora de
ordenación. No caso de existiren dificultades para presentar dito presuposto, a base liquidable
será o valor catastral da construción multiplicado por 2.
3. Para os restantes servizos urbanísticos as bases liquidables figuran no apartado C) do artigo
7.
ARTIGO 7.- COTAS
As cotas a satisfacer resultarán de aplica-los tipos seguintes:
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A) Licenzas de obra ou "declaración responsable " ou "comunicación previa": 0,95 por cento
sobre a base liquidable.
B) Declaración de fora de ordenación das edificacións con infracción prescrita: 0,95 por cento
sobre a base liquidable.
C) Outros servizos urbanísticos:
1.- Aliñacións e rasantes, por cada 10 m/l ou fracción.

6,30 €

2.- Inspección de obras, actividades e instalacións a instancia de parte, por imperativo legal ou
causa de expediente contraditorio, por unidade.
24,95 €
3.- Licenzas de parcelación urbanística, por cada parcela resultante.

48,15 €

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

61,55 €

5.- Licenzas de primeira ocupación e primeira utilización ou posta en marcha da actividade.
5.1 USO RESIDENCIAL VIVENDAS UNIFAMILIARES E “ADOSADOS”
5.1.1. Vivendas de superficie construída inferior a 100 m2, por cada unha.

26,80 €

5.1.2. Vivendas de superficie construída entre 101 m2 e 250 m2, por cada unha.

107,65 €

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

250,65 €

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

13,80 €

5.2.2. Baixos lóbregos, por cada un.

18,35 €

5.2.3. Baixos divididos, por cada un.

9,25 €

5.2.4. Sotos, semisotos e plantas de uso accesorio tales como garaxes, trasteiros, bodegas, etc,
por cada planta ou semiplanta.
13,80 €
5.3 OUTROS USOS
5.3.1. Licenzas de primeira ocupación de naves industriais, edificios comerciais, de oficinas, de
servizos, etc, ata 500 m2 de superficie construída, por cada 10 m2 ou fracción.
1,75 €
Por cada 10 m2 de exceso.
0,40 €
5.3.2.Licenzas de primeira utilización ou posta en marcha de actividades, ata 500 m2 de
superficie construída, por cada 10 m2 ou fracción.
2,55 €
Por cada 10 m2 de exceso.
0,50 €
6. Solicitude de declaración de ruína.

308,70 €

7. Por tramitación de proxecto de execución que desenvolva un proxecto básico que xa obtivera
licenza e, sempre e cando, o presuposto de execución coincida co presuposto básico. 229,95 €
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Para o caso en que o presuposto de execución supere o básico practicarase amais da
liquidación da cota sinalada no parágrafo precedente, liquidación de taxas relativo á diferencia
de presuposto, con arranxo ao disposto no apartado A) deste artigo. Para o caso dos chamados
“proxectos reformados” e “obras de reforma” aplicaranse idénticos criterios aos sinalados neste
apartado para os proxectos de execución.
8. Por tramitación de expedientes de iniciativa particular relativos a planeamento secundario ou
de desenvolvemento e de xestión urbanística, o importe da taxa ascenderá, en cada caso, ao
custe dos anuncios en Diarios oficiais e prensa local.
Os interesados poderán tramitar e costear directamente as devanditas publicacións. Neste caso
non se devenga taxa ningunha.
Se o resultado de aplicación das tarifas previstas neste artigo fose inferior a 22,05 €, prevalecerá
este importe como cota mínima.
ARTIGO 8.1. As taxas reguladas nesta ordenanza esixiranse en réxime de autoliquidación, debendo o
suxeito pasivo, no momento de presenta-la correspondente solicitude, acredita-lo ingreso do
importe total estimado da débeda tributaria, a conta da liquidación que en definitiva corresponda.
Será base liquidable, para o cálculo de cotas relativas ó apartado A) do artigo 7, o importe do
presuposto presentado polo interesado, sempre que o mesmo fose visado polo Colexio Oficial
correspondente.
2. No caso de licenzas de obras para rebaixe de bordo de beirarrúas en establecementos
comerciais ou industriais, o titular da licenza deberá depositar fianza por importe de 201,15 €
que o Concello devolverá no momento en que o bordo sexa reparado e a beirarrúa volva ao seu
estado primitivo.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
(Suprímese esta disposición 3º)
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. Esta modificación entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse a partir do día 1 de Xaneiro de 2013, ata que se acorde a súa
modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
taboleiro do Concello e prensa local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
Publicarase o texto da modificación no BOP para a sua entrada en vigor.
Facúltase a Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta conformidade ao precedente informe.
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23(1114).- PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DAS TAXAS POR LICENZAS DE ACTIVIDADES E
INSTALACIÓNS. (51)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda e Proposta
da Sra. Concelleira Delegada de Urbanismo de data 1 de agosto de 2012, esta Dirección de
Ingresos Municipal, presenta a proposta da Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das
taxas por licenzas de actividades e instalacións que figura no presente expediente.
A presente modificación consiste na actualización das tarifas vixentes un 2,1(variación do
I.P.C. entre abril de 2011 e abril de 2012).
A presente modificación axústase ao disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e, en
particular ao artigo 24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme aos artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 polo que
se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e preceptos concordantes
da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local así como no Regulamento Orgánico do
Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos Municipal, formula ao Excmo. ConcelloPleno, previo acordo da Xunta de Goberno Local, a seguinte:
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POR LICENZAS DE
ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS” (51).
ARTIGO 2.- FEITO IMPOÑIBLE
1. Constitúe o feito impoñible da taxa de Licenzas de Actividades e Instalacións as actividades
municipais necesarias para o outorgamento das citadas licenzas así como a realización de
actividades de control nos supostos nos que a esixencia de licenza estivera substituída pola
presentación de "declaración responsable" ou "comunicación previa".
(Suprímese o paragrafo 2º)
ARTIGO 5.- COTA TRIBUTARIA E TARIFAS
1. A cota tributaria das licenzas de actividades e instalacións nas que a súa tramitación deba
realizarse de acordo cos regulamentos de Policía de Espectáculos e Decreto 133/2008 polo que
se regula a avaliación de incidencia ambiental, determinarase como suma da cota calculada en
función da superficie máis a cota resultante en función da potencia nominal solicitada expresada
en CV, segundo o cadro que se establece nos apartados 1.1. e 1.2. que seguen.
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Da mesma forma calcularase para o caso de que, estando nas condicións do apartado 1.
anterior, a esixencia de licenza estivera substituída pola presentación de "declaración
responsable" ou "comunicación previa".
1.1.- Superficie do local:
ata
50 m2.
de
51 m2 a
150 m2
de
151 m2 a
200 m2
de
201 m2 a
500 m2
de
501 m2 a
1000 m2
de
1001 m2 a
2000 m2
de
2001 m2 a
5000 m2
de máis de
5000 m2

48,25 €
57,90 €
260,35 €
585,85 €
1.447,95 €
2.895,90 €
5.791,55 €
6.756,55€

1.2.- Potencia nominal. Entenderase por potencia nominal computable a efectos da presente
taxa, tanto a potencia motriz aplicada directamente ó proceso produtivo como a potencia
eléctrica das instalacións, máquinas e aparatos que tamén interveñan no dito proceso. Exclúese
a potencia utilizada en alumeado, así como a empregada para servizos xerais do local que non
teñan incidencia no proceso produtivo. Para aplicación da tarifa que segue, debe utilizarse a
equivalencia 1kW=1,36CV no caso de que a potencia solicitada estea expresada en KW.
Potencia nominal:
Sen potencia ningunha
0€
ata
10 CV
138,00 €
de
11 CV a 20 CV
183,75 €
de
21 CV a 25 CV
230,10 €
de
26 CV a 50 CV
276,05 €
de
51 CV a 100 CV
321,85 €
de máis de 100 CV; aplicarase á totalidade
da potencia computable á tarifa de
3,15 € por CV.
2. A cota tributaria das licenzas non incluídas no apartado 1 deste artigo, e que poderían
denominarse inocuas ou ben as actividades de control derivadas de "declaración responsable"
ou "comunicación previa", determinarase en función do cadro que segue:
Superficie do local:
ata
50 m2
de
51 m2 a
de
151 m2 a
de
201 m2 a
de
501 m2 a
de
1.001 m2 a
de
2.001 m2 a
de máis de

150 m2
200 m2
500 m2
1.000 m2
2.000 m2
5.000 m2
5.000 m2

24,10 €
28,95 €
130,15 €
260,35 €
772,00 €
1.447,95 €
2.412,85 €
3.378,70 €

3. Excepcionalmente, as licenzas correspondentes a elementos transformadores de enerxía
eléctrica pertencentes a compañías vendedoras da mesma, deberán satisfacer a cota que
resulte de sumar a tarifa resultante en función da superficie do local calculada segundo o
disposto no apartado 1.1 deste artigo e a tarifa resultante da aplicación do seguinte cadro de
potencias expresadas en KVA.
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Potencia:
Ata 2000 KVA

367,65 €

Polo exceso de 2000 KVA a 5000 KVA,
incrementarase a tarifa anterior, por cada
100 KVA en fracción de exceso

22,90 €

Polo exceso de 5000 KVA ata 10000 KVA,
incrementarase a suma das tarifas anteriores
, por cada 100 KVA ou fracción de exceso

13,55 €

Polo exceso de 10.000 KVA, incrementarase
a suma das tarifas anteriores, por cada 100 KVA
ou fracción de exceso

9,20 €

ARTIGO 7.- NORMAS DE XESTIÓN
1. A taxa esixirase en réxime de autoliquidación, acreditando o ingreso correspondente no
momento de presentar a correspondente solicitude de licenza ou "declaración responsable" ou
"comunicación previa".
2. Unha vez adoptada a resolución que proceda e,/ou realizadas pola Administración as
comprobacións oportunas, practicarase a liquidación definitiva que se lle notificará o interesado
reclamando ou devolvendo a cantidade que proceda.
ARTIGO 8.As comunicacións que realicen os interesados en relación a cambios de titularidade e/ou
cambios de actividade a que se refire o apartado 2 do artigo 2 desta ordenanza, realizaranse en
impreso regulamentario no Rexistro Xeral da Xerencia de Urbanismo e irán acompañadas de
documento acreditativo da licenza do local,fotocopia do DNI ou CIF do titular actual -e do titular
anterior, en caso de cambio-.Abonarán a taxa que corresponda segundo a tarifa vixente na
Ordenanza Fiscal de Taxas de Expedición de Documentos.
DISPOSICIONS ADICIONAIS.
(Suprímese a disposición adicional 3ª)
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. A presente Ordenanza surtirá efectos dende o 1 de xaneiro do 2013 e continuará en vigor en
tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
taboleiro do Concello e prensa local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

24(1115).- PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DAS TAXAS POLOS SERVIZOS QUE PRESTA O ORGANISMO
AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS “VIGO-ZOO” A TRAVÉS DO
SEU PARQUE ZOOLÓXICO. (53)
Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do
Tribunal Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal.,
do 22.08.11, dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12
que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta
Dirección de Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das
Taxas polos servizos que presta o Organismo Autónomo Municipal Parque das Ciencias “VigoZoo” a través do seu Parque Zoolóxico, que figura no presente expediente.
A presente modificación consiste en actualizar as tarifas vixentes nun 2,1%
(variación do I.P.C. entre Abril 2011 e Abril 2012).
Igualmente, actualízanse os mínimos exentos por ingresos brutos anuais per
cápita (2,1%) que serven para aplicación dos beneficios fiscais regulados no artigo 3.
Redúcense as tarifas de entrada ao Zoo en días laborables e a mañá do sábado
e establecese unha nova tarifa para sábados tarde, domingos e festivos de contía superior e
cifra redondeadas en céntimos para evitar as demoras na entrada, así como unha mellor xestión
do número de visitantes que permanecen simultaneamente no recinto. Por outra parte
determinados servizos complementarios como campamentos, festas etc. suprímense desta
ordenanza de taxas pasando a formar parte da ordenanza 42 de prezos públicos cuxa
regulamentación permite unha maior flexibilidade a hora de determinar o prezo concreto de cada
programa.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo
24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
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Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLOS SERVICIOS QUE
PRESTA O ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS “VIGO-ZOO” A
TRAVÉS DO SEU PARQUE ZOOLÓXICO” (53).
ARTIGO 3.
EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
c) Estarán exentos das taxas reguladas na presente ordenanza, os membros de familias con
ingresos brutos anuais per capita inferiores a 3.752 €. 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 4. COTAS
As cotas tributarias relativas as taxas reguladas nesta Ordenanza determinaranse con arranxo
ás seguintes tarifas:
Por cada visitante no que non concorran as circunstancias do artigo 3º) para a exención:
1. Tarifa xeral de entrada:
a) De 3 a 16 anos ámbolos dous inclusive, xubilados e pensionistas sen dereito a exención
(laborales)
2,50 €
No caso de menores deberán ir acompañados dun adulto.
b) De 3 a 16 anos ámbolos dous inclusive
(sabados tarde, domingos e festivos)

3,00 €

c) De 17 a 64 anos ámbolos dous inclusive
(laborales)

5,00 €

d) De 17 a 64 anos ámbolos dous inclusive .
(sabados tarde, domingos e festivos)

6,00 €

e) Abono anual persoal e intransferible):
- Bono familiar (familias de hasta 5 membros
e cuxos fillos non superen os 18 anos.
- Bono individual

29,75 €
17,85 €

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

1,95 €

g) Grupos organizados adultos:

4,00 €

S. Extr.Urx. 17.09.2012

Aniversarios segundo menú
ESTAS COTAS SE INCORPORARAN A LA ORDENANZA DE PREZOS PUBLICOS
2. Tarifa reducida:
- Por cada persoa:

1,65 €

Aplicarase aos seguintes colectivos e persoas:
a) Persoas con carné xove.
b) Discapacitados.
c) Persoas con tarxetas turísticas ou promocionais expedidas polo Concello de Vigo.
d) Usuarios de promocións levadas a cabo por empresas colaboradores do Parque das Ciencias
VigoZoo.
3. Cota de utilización do Auditorio por día:
a) Menos de 4 horas
b) Por cada xornada

71,55 €
214,65 €

DISPOSICIÓNS FINAIS.
2ª. Esta ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse a partir o 1 de xaneiro de 2013, permanecendo vixente en tanto
non se acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

25(1116).PROXECTO 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. (60)
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Examinadas as actuacións do expediente, visto o dictame favorablemente do Tribunal
Económico Administrativo, do 22.08.12, e o informe do interventor acctal., do 22.08.11,
dáse conta do informe-proposta da directora de Ingresos do 10.08.12 que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira Delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos presenta a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas pola
prestación de Servizos de Subministración de Auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e
depuración de augas residuais que figura no presente expediente.
A presente modificación consiste en actualizar as tarifas vixentes, I, II e III do artigo 5 da
Ordenanza e o Cadro de prezos unitarios de obra do Anexo I, nun 2,1% (variación do I.P.C. entre
Abril 2011 e Abril 2012).
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do
RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo
24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte
proxecto de modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico
Administrativo do Concello, de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que
se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na
sesión correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello
Pleno de conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85 así como no Regulamento
Orgánico do Pleno aprobado definitivamente con data 11.08.2010.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE, REDE DE SUMIDOIROS,
SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS” (60).
ARTIGO 5. TARIFAS
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

3,67 €/usuario/mes

TARIFA II.- PRESTACIÓN DO SERVICIO DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE PARA
USOS DOMÉSTICOS E NON DOMÉSTICOS
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...
A) Uso doméstico:
De 0 a 30 m3
Exceso de 30 ata 50 m3
Idem de 50 ata 70 m3
Idem de 70 ata 100 m3
Idem de 100 ata 200 m3
Exceso de 200 m3

0,3724 €/m3
0,4905 €/m3
0,4983 €/m3
0,8504 €/m3
0,8649 €/m3
1,1311 €/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

0,7066 €/m3
1,0350 €/m3
1,0671 €/m3
1,2951 €/m3
1,3358 €/m3
1,4044 €/m3

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

0,4049 €/m3
0,5255 €/m3
0,5318 €/m3
0,8207 €/m3
0,8292 €/m3
0,9403 €/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

0,6316 €/m3
0,7970 €/m3
0,8099 €/m3
0,9968 €/m3
1,1195 €/m3
1,2895 €/m3

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 2013 permanecendo vixente en tanto non
se acorde a súa modificación ou derrogación.
ANEXO I
CADRO DE PREZOS DE EXECUCION MATERIAL PARA A REDACCIÓN DE ORZAMENTOS
DE CONEXIÓNS E PROLONGACIÓNS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO CON CARGO
ÓS ABONADOS.
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- 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.
603,91 €
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.
982,57 €
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.
1.027,12 €
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.
1.066,49 €
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.
1.104,29 €
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.
1.140,03 €
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.
1.372,60 €
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.
1.027,12 €
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.
1.066,49 €
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.
1.104,29 €
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.
1.140,03 €
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.
1.372,60 €
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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.
414,29 €
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.
512,43 €
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. 667,08 €
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.
19,21 €
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.
20,20 €
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.
21,62 €
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.
23,77 €
2.- CONEXIÓNS DE SANEAMENTO
2.1. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC
de 20 cm. de diámetro, incluída a reposición de pavimentación e pozo se fora necesario.
925,99 €
2.2. Conexión de saneamento de lonxitude entre 6 e 9 mts. realizada con tubo de PVC de 20
cm. de diámetro, incluída a reposición de pavimentación e pozo se fora necesario.1.157,50 €
2.3. Conexión de saneamento de lonxitude entre 9 e 12 mts. realizada con tubo de PVC de 20
cm. de diámetro, incluída a reposición de pavimentación e pozo se fora necesario.1.620,52 €
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.726,19 €
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.910,28 €
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.1.123,38 €
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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.1.400,11 €
2.8. Conexión a rede existente en ampliacións de saneamento, para tuberías de diámetro inferior
a 80 cm., incluídos materiais e mano de obra.
413,02 €
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.
71,37 €
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.
86,90 €
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.
115,85 €
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.
149,35 €
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.
192,86 €
3.- ESCAVACIÓNS E RECHEOS.
3.l. M3. De escavación en gabia, con medios mecánicos en terreo de tránsito, incluso
esteamento e esgotamento, recheo da gabia con terras compactadas ó 95% do Próctor Normal,
procedentes da escavación ou de préstamos e en ambos casos con áridos seleccionados ((20
mm. ata 30 cm. Sobre a clave do tubo e o resto exenta de pedras maiores de 8 cm., por
tongadas de 15 cm. de grosor medidos sobre perfil, unha vez instalada a canalización e
transporte de productos sobrantes ó vertedoiro.
28,50 €
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.
66,58 €
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.
18,74 €
4.2. M2. De levantamento e reposición de pavimentación, composto de capa de aglomerado
asfáltico en quente tipo D-12 con capa de oito (8) cm. de grosor, estendida e compactada,
incluso rego de adherencia e varrido de calzada, asentado sobre base de formigón Fck de 150
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Kp/cm2. De resistencia característica de vinte (20) cm. de grosor, completamente rematado.
62,44 €
4.3. M2. De levantamento e reposición de pavimentación, composto de capa de aglomerado
asfáltico en quente tipo D-12 con capa de oito (8) cm. de grosor, estendida e compactada,
incluso rego de adherencia e varrido de calzada, asentado sobre base de formigón Fck de 150
Kp/cm2. De resistencia característica de trinta (30) cm. de grosor, completamente rematado.
78,45 €
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.
36,74 €
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.
59,08 €
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.
43,74 €
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.
20,34 €
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.
57,60 €
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.
146,60 €
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.
18,75 €
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.
16,92 €
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.
22,04 €
5.3. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 100 mm., instalada sobre
cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida
a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
25,90 €
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.
33,73 €
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5.5. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 150 mm., instalada sobre
cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida
a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
36,68 €
5.6. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 175 mm., instalada sobre
cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida
a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
40,99 €
5.7. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 200 mm., instalada sobre
cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida
a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
54,56 €
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.
70,31 €
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.
87,20 €
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.
107,97 €
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.
134,26 €
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.
156,32 €
5.13. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 500 mm., instalada
sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións,
medida a cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
177,87 €
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.
9,65 €
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.
10,70 €
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.
13,69 €
6.- VÁLVULAS PARA REDE DE ABASTECEMENTO.
6.1. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 60
mm.
244,29 €
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6.2. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 80
mm.
273,26 €
6.3. Ud. Sumbinistración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 100
mm.
303,10 €
6.4. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 125
mm.
434,55 €
6.5. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 150
mm.
460,91 €
6.6. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 175
mm.
727,24 €
6.7. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 200
mm.
763,03 €
6.8. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 250
mm.
1.259,33 €
6.9. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 300
mm.
1.521,62 €
6.10. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 350
mm.
2.033,14 €
6.11. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 400
mm.
2.589,11 €
6.12. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 450
mm.
5.480,05 €
6.13. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 500
mm.
5.888,37 €
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.
42,43 €
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.
71,08 €
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.
96,17 €
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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.
141,14 €
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.
158,60 €
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.
256,47 €
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.
1.003,57 €
8.2. Unidade de pozo de rexistro de 1,50 x 2,00 ata 2,50 m. De profundidade, formado por soleira
de formigón en masa de 125 Kg/cm2. De resistencia característica, de 20 cm. de grosor,
paramentos de formigón en masa de 150 Kg/cm2. De resistencia característica, tapa e arillo de
fundición dúctil reforzado, non ventilada da calzada, escavación, recheo e transporte de terras
sobrantes ó vertedoiro, construído segundo NTE/IFA, medida a unidade rematada, con calzos de
formigón nas pezas correspondentes a dito rexistro.
1.042,16 €
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.
584,90 €
8.4. Ud. De adaptación ó pozo existente, incluíndo cono, marco e tapa de fundición dúctil con
dispositivo de acerroxado.
287,62 €
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.
74,26 €
9.2. Ud. De reposición de conexión de abastecemento anulada por detección de fraude.148,51 €
10.- PREZOS DE MAN DE OBRA E MAQUINARIA PARA TRABALLOS REALIZADOS POLA
ADMINISTRACION.
10.1. MAQUINARIA
10.1.1. Hora de compresor

12,42 €
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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

39,51 €
31,60 €
25,96 €
42,89 €
107,24 €
55,32 €
55,32 €
31,60 €
44,03 €
38,38 €

10.1.13. Hora cortadora de pavimentos
10.1.14. Hora de vehículo lixeiro transporte.

8,18 €
24,55 €
16,37 €

10.2 MAN DE OBRA
10.2.1. Hora de xornal de PEÓN
10.2.2. Hora de xornal OFICIAL

10,59 €
11,16 €

2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

26(1117).PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DOS
PREZOS PÚBLICOS POLA PRESTACIÓN DE ENSINANZAS ESPECIAIS E OUTRAS
ACTIVIDADES EN ESTABLECEMENTOS MUNICIPAIS. (40)
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora
de Ingresos do 10.08.12, conformado polo Interventor acctal., que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta
Dirección de Ingresos presenta a proposta de Modificación da Ordenanza reguladora do Prezo
Público pola prestación de Ensinanzas especiais e outras actividades en establecementos
municipais, que figura no presente expediente.
A presente modificación consiste en actualizar as tarifas vixentes nun 2,1% (variación do
I.P.C. entre Abril 2011 e Abril 2012).
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Igualmente, actualízanse os mínimos exentos por ingresos brutos anuais per cápita
(2,1%) que serven para aplicación dos beneficios fiscais regulados no artigo 3.
Substitúense os apartados a) e b) da Tarifa, que están desactualizados, por un apartado
a) coas tarifas específicas para Escola de Danza
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 49, 70.2 e concordantes da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos formula ao Excmo. Concello-Pleno, previo
acordo da Xunta de Goberno Local de aprobación do proxecto, e ditame da Comisión de Xestión
Municipal, a seguinte:
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DE
ENSINANZAS ESPECIAIS E OUTRAS ACTIVIDADES EN ESTABLECEMENTOS MUNICIPAIS”
(40).
ARTIGO 3.- CONTÍA
As tarifas deste prezo público serán as seguintes:
Suprímense os apartados a) e b) por que na actualidade non se aplican a ningunha actividade,
curso ou programa. A tarifa do apartado a) foi regulada no seu día para escola de danza e outros
cursos.
a) Escola de Danza.
- Alumnos de 4 a 7 anos (curso completo de 1 1/2 horas semanais)

25€

- Resto alumnos de danza (curso completo de 2 horas semanais)

30€

- Alumnos de percusión (curso completo de 1 hora semanal)

15€

b) Escola Municipal de Música:
Itinerario Música e Movemento:
- Matrícula
- 10 mensualidades de

43,65 €
17,30 €

Itinerarios Instrumental Básico (I e II) e Avanzado:
- Matrícula
- 10 mensualidades de

66,60 €
26,45 €

Itinerario Profesional:
- Matrícula
- 10 mensualidades de

68,35 €
27,30 €

Itinerario For-Grup (con unha materia):
- Matrícula
- 10 mensualidades de

53,80 €
10,35 €

Itinerario For-Grup (con dúas materias):
- Matrícula

53,80 €
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- 10 mensualidades de

21,50 €

Itinerario For-Grup (con tres ou máis materias):
- Matrícula
- 10 mensualidades de

53,80 €
32,25 €

c) Escola Municipal de Teatro.
Para todos os niveis (I, II, III e IV e Formación de actores I e II)
- Matrícula
- 9 mensualidades de

25,85 €
22,40 €

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

47,60 €
95,15 €
142,85 €
190,45 €

e) Estarán exentos dos Prezos Públicos regulados na presente ordenanza, os membros de
familias con ingresos brutos anuais per capita inferiores a 3.752 €. 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.
f) No caso de que os/as seleccionados/as para a Escola Municipal de Teatro e a Escola
Municipal de Música pertencesen a familias numerosas que conten con ingresos brutos anuais,
per capita, no exercicio da solicitude inferiores a 5.861 € quedarán eximidos do pagamento
destes prezos públicos.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2013, permanecendo vixente en tanto non
se acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.
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27(1118).PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE
ORGANIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, ALUGUER DE INSTALACIÓNS PARA
ESTES, XESTIÓN INTEGRAL DE RSU DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN
DOMICILIARIOS, DEPOSITADOS EN SACOS NA VÍA PÚBLICA E PARTICIPACIÓN
NOUTRAS ACTIVIDADES OU PROGRAMAS. (42)
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora
de Ingresos do 10.08.12, conformado polo Interventor acctal., que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta
Dirección de Ingresos presenta a proposta de: “Modificación da Ordenanza Reguladora dos
prezos públicos pola prestación do servizo de organización de espectáculos 2012” que pasará a
denominarse “Ordenanza Reguladora dos prezos públicos pola prestación do servizo de
organización de espectáculos, aluguer de instalacións para estes, xestión integral de RSU de
construción e demolición domiciliarios depositados en sacos da vía pública e outros servizos ou
programas de carácter voluntario.2013”
O expediente axústase ao disposto nos artigos 127 e 41 a 47 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo polo que se aprobou o TRLRFFLL e en particular ao establecido no artigo 44. O apartado
primeiro deste artigo establece que “o importe dos prezos públicos deberá cubrir como mínimo o
custe do servizo prestado ou da actividade realizada”. No presente expediente formúlase a
cobertura do custe só na xestión integral de sacos de RSU de entullos de carácter domiciliario.
Para os restantes servizos tense en conta o disposto no apartado 2 do artigo 44 para a non
cobertura do custe por considerarmos que a Corporación estima que “existen razóns sociais
benéficas, culturais ou de interese público que permiten e aconsellan a fixación de prezos
públicos por debaixo do límite previsto no artigo 44.1”
En relación aos servizos complementarios as visitas a Vigo-Zoo, compre facer constar
que estes servizos estaban xa gravados como unha taxa mediante a ordenanza fiscal das taxa
de Vigo-Zoo. Sen embargo, dende un punto de vista técnico, pola súa natureza e as
características da súa xestión, resulta mais axeitado a súa inclusión na presente ordenanza de
prezos públicos.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 49, 70.2 e concordantes da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos formula ao Excmo. Concello-Pleno, previo
acordo da Xunta de Goberno Local de aprobación do proxecto, e ditame da Comisión de Xestión
Municipal.
PROPOSTA:
1º) Aprobar provisionalmente:
MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS POLA
PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ORGANIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, ALUGUER DE
INSTALACIÓNS PARA ESTES, XESTIÓN INTEGRAL DE RSU DE CONSTRUCIÓN E
DEMOLICIÓN DOMICILIARIOS, DEPOSITADOS EN SACOS NA VÍA PÚBLICA E
PARTICIPACIÓN NOUTRAS ACTIVIDADES OU PROGRAMAS (42)
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ARTIGO 1.- CONCEPTO
Serán obxecto destes prezos públicos os espectáculos organizados polo Concello, aluguer do
Auditorio Municipal, xestión integral de sacos con Residuos Sólidos Urbanos procedentes de
pequenas obras de demolición e construción realizadas en domicilios particulares e outros
servizos ou programas de carácter voluntario.
ARTIGO 2.- OBRIGADOS Ó PAGAMENTO
Serán obrigados ao pagamento destes prezos públicos os asistentes aos espectáculos,
arrendatarios e ou usuarios dos servizos e programas a que se refire o artigo 1.
ARTIGO 3.- CONTÍA
As tarifas destes prezos serán as seguintes:
1. Entradas a espectáculos.

mínimo 2 €

2. Actividades complementarias ás visitas a Vigo- Zoo:
(Os menús A) e B) non existen na actualidade)
a) Cumpreanos e Festas (menú incluído)
b) Un día no Zoo
c) ½ día no Zoo
d) Aula no Zoo
e) Campamentos de dous días no Zoo
f) Campamento semanal (5 días)
g) Outras actividades

9€
18,00 €
7,00 €
12,00 €
45,00 €
85,00 €
coste unitario

Para determinar o importe do custe unitario que sería igual ao prezo público do epígrafe g)
anterior, dividirase o custe total do programa ou actividade entre o número de prazas. Este
informe económico farase constar no expediente de aprobación do citado programa ou
actividade.
3. Aluguer do Auditorio Municipal:
3.1. Tarifa xeral de utilización de dependencias.
- Auditorio:
a) Tarifa mínima, ata media xornada (4 horas)
b) Por cada xornada completa.

320 €
600 €

- Vestíbulo:
a) Tarifa mínima, ata media xornada (4horas)
b) Por cada xornada completa.

150 €
250 €

3.2 Tarifa por montaxe e desmontaxe:
a) Tarifa mínima, ata media xornada (4 horas)
b) Por cada xornada completa.

200 €
575 €

4. Servizo de xestión integral de RSU de construción e demolición domiciliarios depositados en
sacos na vía pública:
Servizo A con ocupación de dominio público por un máximo de 3 días
37,00 €
Servizo B con ocupación de dominio público por un máximo de 6 días
51,00 €

S. Extr.Urx. 17.09.2012

Igualmente, teñen a condición de prezos públicos as achegas que realizan os participantes
noutros programas do Concello, en contía variable segundo niveis de renda familiar, idades dos
participantes e outros parámetros que, directa ou indirectamente poñen de manifesto a
capacidade económica familiar. A contía destes prezos públicos poderá ser 0 euros para aqueles
participantes con niveis de renda similares aos mínimos exentos nas taxas do Concello. As
restantes contías determinaranse, en cada convocatoria, segundo o nivel de renda. En ningún
caso, o prezo público a satisfacer superará o custe unitario do servizo ou programa.
ARTIGO 4.- OBRIGA DE PAGAMENTO
Satisfaranse os prezos públicos regulados nesta Ordenanza no momento de retirar os tickets de
entrada aos espectáculos, no momento de solicitar os servizos voluntarios de VigoZoo, ou no
momento de solicitar o aluguer do Auditorio así como no momento da adquisición do saco para
depositar RSU de obras domiciliarias.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2013, permanecendo vixente en tanto non
se acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
No caso do novo servizo de Xestión integral de Sacos con RSU procedentes de obras de
construción e demolición domiciliarias, comezará a aplicarse o prezo público sinalado na tarifa 4
do artigo 3 no momento da implantación do servizo.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

28(1119).PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS POLA UTILIZACIÓN DE “VERBUM-CASA
DAS PALABRAS”. (43)
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora
de Ingresos do 10.08.12, conformado polo Interventor acctal., que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta
Dirección de Ingresos presenta a proposta de Modificación da ordenanza reguladora dos prezos
públicos pola utilización de “VERBUM – casa das palabras”, que figura no presente expediente.
A presente modificación consiste en actualizar as tarifas vixentes nun 2,1% (variación do
I.P.C. entre Abril 2011 e Abril 2012). amais de incluír unha tarifa para aluguer da terraza, que non
figuraba no texto anterior.

S. Extr.Urx. 17.09.2012

O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 49, 70.2 e concordantes da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos formula ao Excmo. Concello-Pleno, previo
acordo da Xunta de Goberno Local de aprobación do proxecto, e ditame da Comisión de Xestión
Municipal a seguinte:
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
"MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS POLA
UTILIZACIÓN DE “VERBUM – CASA DAS PALABRAS”.(43).
ARTIGO 3.- CONTÍA.
As tarifas deste prezos públicos serán as seguintes:
1. Tarifa xeral de entrada.
- Por cada persoa.
2. Tarifa reducida.
- Por cada persoa:
a) Nenos/as de 8 a 14 anos (ambos incluídos)

3,10 €.
1 €.

4. Tarifa xeral de utilización de dependencias.
- Auditorio:
a) Tarifa mínima, ata media xornada (4 horas)
b) Por cada xornada.

100 €.
310 €.

- Aula de seminarios ou Vestíbulo:
a) Tarifa mínima ata media xornada (sesión de mañá ou tarde).
b) Por cada xornada.

60 €
105 €

- Almacén:
Por cada xornada.

50 €

- Terraza.
Por cada xornada

310 €

5. Tarifa reducida de utilización de dependencias.
Para grupos que desenvolvan actividades sen ánimo de lucro, en convenio coa Concellería de
Benestar Social.
O importe da correspondente tarifa será o 50% das cantidades establecidas no apartado 4
anterior.
9.
...
Mediante acordo da Xunta de Goberno Local ou Resolución da Concellería Delegada de
Benestar Social regularanse os mecanismos de acreditación para o disfrute das cotas reducidas
e gratuítas reguladas na presente Ordenanza.
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DISPOSICIÓN FINAL.
A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e
comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2.013. Permanecerá en vigor mentres non se acorde a
súa modificación ou derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

29(1120).- PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DOS
PREZOS PÚBLICOS POR UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS
MUNICIPAIS, PERTENCENTES O “INSTITUTO MUNICIPAL DOS DEPORTES. (52)
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora
de Ingresos do 10.08.12, conformado polo Interventor acctal., que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta
Dirección de Ingresos presenta a proposta de Modificación da Ordenanza reguladora dos Prezos
Públicos por utilización das instalacións deportivas municipais pertencentes o “Instituto Municipal
dos Deportes”, que figura no presente expediente.
A presente modificación consiste en actualizar as tarifas vixentes nun 2,1% (variación do
I.P.C. entre Abril 2011 e Abril 2012), así como incluir os Epígrafes 6 e 7 das tarifas para novos
usos e instalacións. Igualmente, realízanse pequenas correccións no texto que dan unha maior
claridade para o servizo xestor e os usuarios.
Igualmente, actualízanse os mínimos exentos por ingresos brutos anuais per cápita
(2,1%) que serven para aplicación dos beneficios fiscais regulados no artigo 6.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 49, 70.2 e concordantes da Lei
7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos formula ó Excmo. Concello-Pleno, previo
acordo da Xunta de Goberno Local de aprobación do proxecto, e ditame da Comisión de Xestión
Municipal, a seguinte:
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
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“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS POR
UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS, PERTECENTES O
“INSTITUTO MUNICIPAL DOS DEPORTES” (52).
CAPITULO V.- EXENCIONS E BONIFICACIÓNS
ARTIGO 6.b) Estarán exentos os alumnos de Escolas deportivas que sexan membros de familias con
ingresos brutos anuais per capita inferiores a 3.752 €. 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 €.
c) As actividades ou programas organizados polo propio I.M.D. e pola Concellería
ben directamente ou a través de convenios de colaboración con outras institucións
(persoas físicas ou xurídicas) coa autorización expresa do Presidente do
Administración do I.M.D. Condicionada a ratificación definitiva polo devandito
Administración.

de Deportes,
ou entidades
Consello de
Consello de

e) Os alumnos de Escolas Deportivas pertencentes a familias numerosas que conten con
ingresos brutos anuais, per capita, no exercicio da solicitude inferiores a 5.861 €.
g) Nos casos nos que exista bonificación por empadroamento, o usuario deberá acreditar dita
condición mediante a presentación do volante de empadroamento no momento do aboamento do
prezo público establecido. Esta bonificación aplicarase mentres se manteña a condición de
empadroado.
ARTIGO 9.- ILUMINACION
O custe da iluminación das instalacións, en función das necesidades atópase incluído no prezo
de uso, agás nos usos de tenis, frontón e padel que teñen os seus complementos.
ARTIGO 16. TARIFA REDUCIDA
a.- Os Pensionistas encontraranse clasificados no apartado dos "Menores". En aquelas
actividades de recreo e ocio que non figure dito apartado, estes terán unha redución do 50% nos
prezos.
O beneficio regulado no apartado anterior aplicarase aos pensionistas como usuarios
individuais, non poidendo extenderse o beneficio a familiares nin aplicarse colectivamente.
b.- As familias numerosas, con percepcións máximas anuais inferiores a dúas veces o salario
mínimo interprofesional vixente en cada momento, poderán acollerse ao pagamento do prezo de
menores ou ter unha redución do 50% naqueles apartados onde non apareza o concepto
menores.
A aplicación desta tarifa reducida será exclusivamente para os membros da familia numerosa a
título individual en tanto actúen como usuarios individuais. Esta tarifa reducida non será de
aplicación nas actividades dos usos libres das instalación de tenis, padel, squash e frontón.
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ARTIGO 18.- PREZOS PUBLICOS.
A) ESPECTÁCULOS.
En tódalas instalacións.
- 1 día 4.215,00 euros + ive
- ½ día 2.360,00 euros + ive
– Aluguer escenario 21,08 euros m2 + ive
B) ACTIVIDADES CULTURAIS.
–
–

1 día
½ día

589,00 euros + ive
338,00 euros + ive

C) ESPECIAL.
Para montar e desmontar
Hora 38,00 euros + ive
ARTIGO 19.-OUTROS PREZOS PÚBLICOS
1. ACTIVIDADES DEPORTIVAS- COMPETICIONS, ADESTRAMENTOS.
a) ABONO TEMPADA CLUBS E ENTIDADES DEPORTIVAS, para tódalas entidades deportivas
que soliciten a reserva por tempada do uso dunha instalación deportiva.
a.1.-EQUIPOS FEDERADOS:
Categoría especial
210,75 €
1ª Categoría (un só equipo) 84,30 €
1ª Categoría (máis de un equipo)
126,45 €
2ª Categoría 63,20 €
a.2.- EQUIPOS NON FEDERADOS

84,30 €

2. COMPETICIONS-EXHIBICIONS, CAMPUS E OUTROS TORNEOS: (sen tempo límite)
Atinxe a todas aquelas actividades deportivas nas que, pola súa configuración, requiran
competicións dunha longa ocupación coma Patinaxe, Rítmica, Artes marciais.
Instalacións
Pavillón Central
Outras Instalacións

Sen taquilla
€/hora
50,55
29,45

Con taquilla
€/hora
84,30
50,55

Squash, Tenis,
Fronton e Padel:
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Catg Esp. e 1ª Cat
2ª Categoria

10,00
7,80

16,50
13,00

Piscinas Cubertas:
Catg Esp. e 1ª Cat
2ª Categoria

127,00
86,00

150,00
103,00

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

Categoría especial

Sen taquilla
€/partido
67,40

Con taquilla
€/partido
160,20

b) OUTRAS INSTALACIÓNS

€/partido

Categoría especial
1ª Categoría
2ª Categoría

63,20
29,45
14,25

4. ADESTRAMENTOS. (entidades federadas)
a) PAVILLÓN CENTRAL

€/hora

Categoría especial e 1ª categoría

12,60

b) OUTRAS INSTALACIÓNS e campos de fútbol.
Pista enteira
€/hora

Pista compartida
€/hora

- Categoría especial e
- 1ª categoría.
7,95
- 2ª Categoría
5,45

5,85
4,25

c) SALAS DEPORTIVAS MULTIUSOS

€/hora

1ª Categoría (un equipo)
2ª Categoría (un equipo)

4,60
2,55

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

3,10 €
2,20 €
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2. ABONO DE 20 ENTRADAS (INSTALACIÓNS USO LIBRE).
2.1. Adulto
28,70 €
2.2. Menores 19,40 €
3. TENIS E FRONTÓN E PADEL
3.1.- Instalacións Cubertas
1 hora
a) 2 Xogadores
4,60 €
b) 4 Xogadores
5,45 €

Bono 10 usos
41,55 €
48,80 €

3.2.- Instalacións descubertas
1 hora
a) 2 Xogadores
3,10 €
b) 4 Xogadores
4,60 €

Bono 10 usos
28,30 €
41,55 €

3.3. Suplemento de Luz para Tenis, frontón e padel:
€/hora
Instalacións cubertas 2,15
Instalacións descubertas
1,40
4.-XIMNASIOS.
4.1. Mensualidade por actividade/clases
dous sesións a semana 16,10 €
4.2. Mensualidade por actividade/clases
tres sesións a semana
20,25 €
4.3.- Cotas de abonados os Ximnasios.(uso libre).
4.3.1 Adultos (individual anual)
151,75 €
4.3.2 Menores (individual anual)
92,90 €
4.3.3 Familiar (anual) 219,30 €
Os abonados empadroados en Vigo, terán unha bonificación e o seu prezo é de:
4.3.4 Adultos (individual anual)
126,50 €
4.3.5 Menores (individual anual)
67,40 €
4.3.6 Familiar (anual)
186,00 €
5.- SQUASH:
1 reserva Abono 10 usos/reservas
Reserva uso pista
2 xogadores
(45 minutos)

4,25 €

38,30 €

Cada xogador mais, aboará o prezo de acceso ás instalacións regulado no Artigo 20.1.
6. CAMPOS DE FUTBOL E PAVILLONS (actividades non federadas uso recreativo, tempo libre e
ocio)
Pista enteira Pista compartida
€/hora
€/hora
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- 1ª Categoría.
- 2ª Categoría

28,85
14,45

14.45
7,80

7.- ABONADO PISCINA:
7.1.-Abono Piscina (individual)
- Cuota Mensual
- Cuota Anual

15,00€
165,00€

7.2.-Abono Piscina (individual reducido)
- Cuota Mensual
- Cuota Anual

10,00€
110,00€

Aplicarase unha bonificación do 25% sobre os prezos establecidos neste epígrafe 7 aos usuarios
que acrediten estar empadroados en Vigo.
ARTIGO 21.- PROGRAMAS DE ENSINANZA E PROMOCION DEPORTIVA
1. PROGRAMAS CON PROFESOR (CURSOS NATACIÓN)
1.1. Adultos/mes
33,00 €
1.2. Menores/mes
21,10 €
2. PROGRAMAS DE CAMPAÑAS DE "NATACIÓN"
€/alumno/mes
2.1. Grupo colexios
7,40 €
2.2. Outros programas 13,60 €
3. ESCOLAS DEPORTIVAS:
3.1. Escolas Deportivas
Por alumno/a-curso

42,20 €

ARTIGO 22.- OUTROS CONCEPTOS E USOS:
1. CENTROS DE ENSINO:
Instalacións deportivas
8,55 €/hora
Piscinas cubertas
86,00 €/hora
2. ACADEMIAS PRIVADAS
Instalacións deportivas
Piscinas cubertas (enteira)
Piscina Cuberta (por rua)

16,85 €/hora
200,00 €/hora
34,00 €/hora

3. RENOVACIÓN DO CARNE
Renovación de carnet 2,00 €
4. SALA DE REUNIÓNS:
Sala de reunións:
2,55 €/hora
5. FIANZAS:
5.1. Por uso de chave de vestuario

5€
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5.2. Por uso de instalacións
5.3. Por cesión de material

20€
300€

ARTIGO 23.Igualmente terán a condición de prezos públicos as achegas que realizan os participantes en
programas específicos e/ou para unha tempada deportiva, poidendo aplicarselle a estes
programas os prezos que correspondan dos aprobados nesta ordenanza, ou ben prezos
distintos, en contía variable segundo niveis de renda familiar, idades dos participantes e outros
parámetros que directa ou indirectamente poñan de manifesto a capacidade económico familiar.
A contía destes prezos públicos poderá ser 0 euros para aqueles participantes con niveis de
renda similares aos mínimos exentos previstos no artigo 6 b) e e) desta Ordenanza. As contías
restantes determinaranse no acto de aprobación do programa segundo os niveis de renda. En
ningún caso, o prezo público a satisfacer superará o custe unitario do programa.
DISPOSICIONS FINAIS
Esta modificación entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse a partir do día 1 de Xaneiro de 2013, ata que se acorde a súa
modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
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.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás
14,15 horas. Como secretaria dou fe.
am.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Jesús Lago Rey.
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