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ORDENANZA Nº 42:

ORDENANZA Nº 42:

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. 2017

MODIFICACIÓN
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. 2018

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

ARTIGO 3.- CONTÍA

As tarifas destes prezos serán as seguintes:
1. Entradas a espectáculos.
mínimo 2 €
Se o custo de organización de espectáculo fose
extraordinario, poderán incrementarse as tarifas
relacionadas anteriormente en contía que non
supere o custo calculado en base á ocupación total
das
localidades,
previa
presentación
da
correspondente xustificación de gastos na
Intervención Xeral e posterior aprobación da Xunta
de Goberno.
De existiren ciclos de programación homoxéneos,
poderán establecerse abonos para cada un deles,
por importe total dos prezos anteriores reducidos
nun máximo do 30%. Existirán localidades con
redución do trinta por cento para menores de
vintecinco anos. As dúas reducións anteriores serán
incompatibles.
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2. Actividades complementarias ás visitas a VigoZoo:

2. Actividades complementarias ás visitas a VigoZoo:

a) Cumpreanos e Festas (menú incluído)
9€
b) Un día no Zoo
18,00 €
c) ½ día no Zoo
7,00 €
d) Aula no Zoo
12,00 €
e) Campamentos de dous días no Zoo
45,00 €
f) Campamento semanal (5 días)
85,00 €
g) Outras actividades
coste unitario

Para determinar o importe do custe unitario destas
actividades, 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

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) 320 €
b) Por cada xornada completa.
600 €
- Vestíbulo:
a) Tarifa mínima, ata media xornada (4horas) 150 €
b) Por cada xornada completa.
250 €
3.2 Tarifa por montaxe e desmontaxe:
a) Tarifa mínima, ata media xornada (4 horas) 200 €
b) Por cada xornada completa.
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 €
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
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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

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da Esta Ordenanza entrará o día seguinte da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia, e
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e
comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2018,
comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2013,
permanecendo vixente en tanto non se acorde a permanecendo vixente en tanto non se acorde a
súa modificación ou derrogación expresas.
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.

PUBLICACIÓNS B.O.P.:
30 DE DECEMBRO DE 1991
30 DE DECEMBRO DE 2003
21 DE DECEMBRO DE 2012
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EXPTE: 2414/500

INFORME PROPOSTA.
Á vista do informe que obra no expediente da Concellería da Área de Medioambiente e Vida
saudable e instrucións do Sr. Concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, esta Dirección de
Ingresos presenta a proposta de “Modificación 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” para o exercicio 2018, que consta no presente
expediente.
Modificacións na Ordenanza.
Substitúese no artigo 3 apartado 2 a vixente redacción por outra mais xenérica que comprende os
diferentes programas e actividades complementarias ás Visitas á VigoZoo, mantendo o
procedemento de determinación do prezo público coincidente co importe do custe unitario.
Informe sobre o impacto de xénero.
A presente modificación non introduce ningunha disposición que teña incidencia por razón de
xénero, xa que afecta a quen teña a condición de contribuínte por este imposto.
Consecuentemente, o impacto por razón de xénero será nulo.
Tramitación da modificación.
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 solicita, da Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte,
ACORDO:
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN 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), QUE QUEDARAN
REDACTADOS COMO SEGUE:
ARTIGO 3.- CONTÍA.
Modifícase o punto 2.
1
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2. Actividades complementarias ás visitas a Vigo- Zoo:
Para determinar o importe do custe unitario destas actividades, 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
DISPOSICIÓN FINAL.
Esta Ordenanza entrará o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e
comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2018, permanecendo vixente en tanto non se acorde a
súa modificación ou derrogación expresas.

2º) Aprobación provisional en sesión plenaria previo ditame pola Comisión Informativa de
Facenda, co correspondente trámite de audiencia para emendas segundo o Regulamento
Orgánico do Pleno.
3º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no
Boletín oficial da provincia, taboleiro do Concello e prensa local para exame e reclamacións.
4º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva e publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
5º) Facultar á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Vigo, xullo de 2017
Asinan dixitalmente, a Técnica Xurídica de Dirección de Ingresos/Xefa da Inspección de Tributos e
a Directora de Ingresos
Conforma o Concelleiro Delegado de Orzamentos e Facenda
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DOCUMENTO: 170098992 / 0

DE

MEDIO AMBIENTE E
XUVENTUDE

CONCELLO
DE VIGO

ASUNTO:

Proposta de modificación das ordenanzas nº
42 e nº 53 relativas á xestión do parque
zoolóxico.

SOLICITANTE:

Concello De Vigo Vigozoo

INFORME:
Proposta de modificación das ordenanzas nº 42 e nº 53 relativas á xestión do parque zoolóxico.

A regulación das taxas polos servizos prestados pola Concellería de MedioAmbiente-VigoZoo
atópanse recollidas actualmente en dúas Ordenanzas, en parte, na “Ordenanza Fiscal nº 42
“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”, e na súa totalidade, na Ordenanza Fiscal nº 53 “Ordenanza Fiscal reguladora das a
Taxas polos servizos que presta o Parque das Ciencias “VigoZoo” a través do seu parque
zoolóxico.
Propóñense as seguintes modificacións respecto das mesmas, incluíndo a actualización do 2,2%
das taxas.
➢ En relación á Ordenanza Fiscal nº 42:
➢ Procede, por motivos organizativos, unha redacción no artigo 3 apartado 2 de tipo xenérico
para os diferentes programas e/ou actividades con determinación variable do prezo publico
segundo o custe do programa ou actividade, do seguinte tenor literal:
 Artigo 3.2.
2. Actividades complementarias ás visitas a Vigo- Zoo:
Para determinar o importe do custe unitario destas actividades, 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.
➢ En relación á Ordenanza Fiscal nº 53, serán as seguintes:
 Artigo 3.1.

Apartado a).- Se mantén a súa redacción.



No Apartado b).- Eliminar o parágrafo segundo do apartado b) porque induce a
confusión aos usuarios respecto da posibilidade de organizar grupos sen
autorización previa do Servizo VigoZoo.



Apartado c).- Se mantén a súa redacción.



Apartado d).- Se mantén a súa redacción.



Apartado e).- Se mantén a súa redacción.
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Apartado f). Modifícase a súa redacción ao ser competencia da Concellería de
Medio Ambiente e Vida Saudable a autorización e programación das visitas ao
parque. O texto proposto sería o seguinte:
•

f).- “Asociacións locais sen ánimo de lucro que, contando con autorización
previa da Concellería de Medio Ambiente e Vida Saudable persigan fins
benéfico-sociais e estean debidamente inscritas no Rexistro”.



Apartado g). Suprímese debido á afluencia masiva de visitantes que ven
ocasionando problemas de seguridade respecto dos usuarios e da fauna do parque.



Apartado h).- Se mantén a súa redacción actual.



Apartado i).- Desaparece xa que o Consello de Administración de VigoZoo non
existe dende o momento da integración do Organismo no Concello de Vigo.



Apartado j).- Desaparece, xa que agora VigoZoo pertence ao Concello de Vigo e xa
non é necesario regular a relación entre Concello de Vigo e VigoZoo.

 Artigo 3.2. “Bonificacións”

Apartado a).- Se mantén a súa redacción.



Apartado b).- Substitúese a súa redacción pola seguinte:



•

Apartado b.2.- As visitas de grupos organizados. Considerarase grupo
organizado aquel que teña previa reserva organizada e programada polo
Departamento de Educación de VigoZoo, debendo contar cun mínimo de 20
persoas. A bonificación aplicarase a cada un dos compoñentes en función da súa
idade.

•

Apartado b.4.- Desaparece xa que non existe o Organismo Autónomo Municipal
VigoZoo.

Apartado c).- Se mantén a súa redacción.

 Artigo 4. “Cotas”.- Neste artigo aplicarase a actualización do 2,2% nas tarifas.


Apartado 1. Tarifa xeral de entrada:
•

a) De 3 a 16 anos ámbolos dous inclusive, xubilados e pensionistas sen dereito a
exención(laborais e sábado mañana
.............................................
2,55 €
No caso de menores deberán ir acompañados dun adulto.

•

b) De 3 a 16 anos ámbolos dous inclusive, xubilados e pensionistas sen dereito
a exención (sábado tarde, domingos e festivos...................................
3,10 €

•

c) De 17 a 64 anos ámbolos dous inclusive (laborais e sábado mañana)
.......................................... 5,10 €.

•

d) De 17 a 64 anos ámbolos dous inclusive (sábado tarde, domingos e festivos )
.......................................... 6,10 €.

•

e) Abono anual persoal e intransferible):
•

Bono familiar (familias de hasta 5 membros e cuxos fillos non superen os 18
anos. ................................................................................................ 30,40 €

•

Bono individual................................................................................. 18,20 €
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•

f) Visitas escolares organizadas non exentas, por cada visitante: ........ 2,00 €

•

g) Grupos organizados adultos: ............................................................ 4,00 €

Apartado 2.- Tarifa reducida: Por cada persoa............................................. 1,70 €
•

•



MEDIO AMBIENTE E
XUVENTUDE

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) Desaparece.

Apartado 3.- Cota de utilización do Auditorio por día:
•

a) Menos de 4 horas.......................................................................... 73,10 €

•

b) Por cada xornada........................................................................ 219,40 €

Artigo 5 “Devengo e Ingreso”.- Adáptase a súa redacción á integración do parque
Zoolóxico como un servizo do Concello de Vigo quedando o seguinte texto:
a) Visitas de grupos organizados, nas que o ingreso farase en calquera Entidade
Bancaria na que teña conta aberta o Concello de Vigo. A copia que deberá
achegarse á solicitude de visitas na que figura o número de participantes, deberá
remitirse a Vigo-Zoo cunha antelación de dous días como mínimo á data na que
se produzan.
c) As correspondentes ao apartado 3) do Artigo 4 anterior aboaranse na forma
que se indique no acordo no que se autorizan.

Por último indicar que con data 11 de abril do presente ano, a través de Exp. 8437-612, dáse
traslado ao Departamento de Dirección de Ingresos, de informe sobre rectificacións na Ordenanza
Fiscal nº 53 respecto á nova situación deste servizo de VigoZoo dende xaneiro de 2016.
Neste informe se trasladaba a necesidade de corrección de texto na Ordenanza que se indica, xa
que se encontra na actualidade cunha serie de textos no seu articulado que deberían ser obxecto
de revisión e modificación para eliminar toda a referencia ao extinto Organismo Autónomo Parque
das Ciencias, así como aos seus órganos colexiados, Presidente e Consello de Administración, os
cales desaparecen no mesmo momento que desaparece a xestión propia como Organismo
Autónomo, e proceder a axustar o seu articulado á situación actual como “Servizo VigoZoo”
encadrado dentro da Concellería de Medio Ambiente e Vida Saudable. Informe que se adxunta ao
presente.
Por todo o anteriormente exposto, dáse traslado do presente informe aos efectos oportunos.
FCV/rv
O DIRECTOR DE RÉXIME INTERIOR.- Fernando Carballo Villar
CONFORME,
A CONCELLEIRA DE AREA DE MEDIO AMBIENTE E VIDA SAUDABLE.- Mª Jesús Lago Rey
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CONCELLO DE VIGO
INTERVENCIÓN XERAL

ASUNTO: MODIFICACIÓN PARA O EXERCICIO 2018 DAS
FISCAIS, XERAL E REGULADORAS DOS PREZOS PÚBLICOS.

ORDENANZAS

Remitidos á Intervención Xeral os expedientes relativos aos asuntos
referenciados ao obxecto da emisión do preceptivo informe de fiscalización de
conformidade co previsto no artigo 214 RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, con carácter
previo á adopción do correspondente acordo, o funcionario que subscribe ten a ben
emitir o seguinte
INFORME:
Primeiro. Normativa de aplicación.
•
•
•
•

Documento asinado

ASINADO POR: Interventora Adxunta (Olga Gomez Corbal) 2017-07-20T08:48:37+02:00 -

•

•

•
•
•

Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. (LRBRL)
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), artigos 15 a 19.
Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria. (LXT)
Real Decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento
Xeral de Recadación. (RXR)
Real Decreto 1.065/2007, de 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento
Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspeccción tributaria e
de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación
dos tributos. (RXAPXI)
Lei 8/1989, de 13 de abril, de Taxas e Prezos Públicos, modificada pola Lei
25/1998, de 13 de xullo, de Modificación do Réxime das Taxas Estatais e
Locais e de Reordenación das Prestacións Patrimoiniais de Carácter público.
(LTPP)
Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos
orzamentos das Entidades Locais.
Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sustentabilidade Financeira. (LOEOSF)
Regulamento Orgánico do Pleno.

Segundo. Documentos que integran o expediente.
•
•
•

Textos da Ordenanzas vixentes así como a nova redacción proposta para cada
unha das Ordenanzas que se pretenden modificar.
En cada un dos expedientes, informe-proposta asinado pola técnica xurídica
da Dirección de Ingresos e pola directora de Ingresos, e conformado polo Sr.
concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda.
Informes do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Vigo aprobado
en sesión ordinaria número 2017/13 do 20/06/2017, sobre a non
preceptividade legal do trámite de consulta pública previa, e en sesión
extraordinaria e urxente número 2017/16 do 19/07/2017, en cumprimento do
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disposto no artigo 137.1 b) da LRBRL, informando favorablemente as
propostas de modificación das ordenanzas ao ter os trocos propostos
cobertura legal.
Terceiro. Modificacións propostas.
A proposta examinada consiste en modificar as seguintes Ordenanzas:
–

–

–

–

Documento asinado

ASINADO POR: Interventora Adxunta (Olga Gomez Corbal) 2017-07-20T08:48:37+02:00 -

–

–
–
–

–
–

–

Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica. Plantease unha redución do 10% das tarifas relativas a motocicletas
de todas as categorías fiscais así como un aumento dun 2,2% nas restantes
tarifas do artigo 6.
Ordenanza fiscal xeral. Introdúcense unha serie de modificacións no
procedemento de recadación en período executivo así como a redacción do
artigo 73B, apartado 2, no tocante ao prazo da presentación polo debedor da
solicitude de fraccionamento.
Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles. Proponse
actualizar nun 2,2% os tipos impositivos de Bens Urbanos e BICES, así como
os ingresos brutos que constitúen a base para determinar a bonificación de
familias numerosas.
Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas.
Plantease un axuste nos coeficientes de situación do artigo 8 da ordenanza,
actualizando estes nun 2,2%.
Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas polos Documentos que expida ou que
entenda a administración do Concello e a Xerencia Municipal de Urbanismo, a
instancia de parte. Actualizase as tarifas nun 2,2% do artigo 5 así como o
importe do ingreso bruto per capita por debaixo do que un contribuínte estaría
exento desta taxa.
Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas relativas ao Servizo de Taxi na cidade
de Vigo. Actualizanse as tarifas do artigo 4 nun 2,2%.
Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas polos Servizos Especiais por
Espectáculos e Transportes. Actualizase as tarifas nun 2,2% do artigo 5.
Ordenanza Fiscal reguladora das taxas pola prestación dos servizos dos
cemiterios municipais. Actualizase as tarifas do artigo 5 nun 2,2% e nun 3,3%
o importe do ingreso bruto per capita por debaixo do que un contribuínte ou
familia estaría exento desta taxa.
Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola Inmobilización, Retirada, Depósito
e Custodia de Vehículos. Actualizase as tarifas do artigo 5 nun 2,2%.
Ordenanza fiscal reguladora das Taxas pola Recollida do Lixo. Actualizanse as
tarifas do artigo 5 da ordenanza nun 2,2% así como o importe do ingreso
bruto per capita por debaixo do que un contribuínte ou familia estaría exento
desta taxa.
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.
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–

–

–

Documento asinado
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–

–

Actualizase as tarifas do artigo 4 nun 2,2% así como o importe do ingreso
bruto per capita por debaixo do que un contribuínte ou familia estaría exento
desta taxa: actualízanse os importes destes mínimos exentos nun 3,3%.
Ordenanza reguladora do Prezo Público das Escolas Municipais de Música e
Artes Escénicas. Actualizanse as tarifas dos apartados b), c) e d) do artigo 3.1
da ordenanza nún 2,2% e, nesta mesma porcentaxe, o importe do ingreso
bruto per capita por debaixo do que un contribuínte ou familia estaría exento
destes prezos públicos.
Ordenanza reguladora do Prezo Público por utilización das instalacións
deportivas Municipais dependentes da Concelleria de Deportes. Actualizanse
as tarifas dos artigos dos apartados 9, 10, 11, 12 e 13 nun 2,2% e, nesta
mesma porcentaxe no artigo 5, os importes dos ingresos brutos per capita por
debaixo dos que un contribuínte ou familia estarían exentos destes prezos
públicos.
Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación de servizos de
Subministración de auga potable, Rede de sumidoiros, Saneamento e
Depuración de augas residuais. Actualizase as tarifas I, II, III e IX do artigo 5
nun 2,2%.
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.
Substitúese no artigo 3 apartado 2 a vixente redacción por outra mais
xenérica que comprende os diferentes programas e actividades
complementarias ás Visitas á VigoZoo, mantendo o procedemento de
determinación do prezo público coincidente co importe do custe unitario.
Ordenanza fiscal reguladora das taxas dos servizos que presta o “VigoZoo”.
Actualizase as tarifas do artigo 4 nun 2,2%, actualizase o importe do ingreso
bruto per capita por debaixo do que un contribuínte ou familia estaría exento
desta taxa nun 3,3% e suprímense determinados epígrafes da tarifa por
motivos de carácter organizativo segundo consta en informe de data 14 de
xullo de 2017 da Concellería de Medioambiente e Vida Saudable.

Cuarto. Consideracións xurídicas.
1. Cómúns para todas as modificacións previstas.
A novo texto proposto para a regulación de cada unha das Ordenanzas das
que se propón a súa modificación integra o contido mínimo esixido no artigo 16 do
TRLRHL: A nova redacción das normas afectadas, e as datas da súa aprobación e do
comezo da súa aplicación.
Polo demais, a xuízo do funcionario que subscribe, o texto proposto non
contén preceptos ou disposicións que contraveñan o disposto no TRLRFL, na LXT, ou
nas demais Leis do Estado reguladoras da materia e demais disposicións ditadas para
o seu desenvolvemento.
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2. Específicas para o caso
reguladoras de impostos.

de

modificacións

das

Ordenanzas

Fiscais

Comprobouse que:
Os novos tipos e/ou tarifas non superan os límites máximos establecidos na
TRLRFL para cada un dos impostos, polo que, a estes exclusivos efectos, a
modificación proposta non precisa de motivación ou xustificación adicional algunha
(por todas STSX de Cataluña 30-04-94, STSX da Comunidade Valenciana 27-01-1994).
Polo que respecta ás bonificacións, as porcentaxes establecidas non superan
en ningún caso as porcentaxes máximas establecidas no TRLRFL, regulándose no
texto da ordenanza os aspectos sustantivos e formais a que se refiren os preceptos
respectivos.
Consta o informe favorable do Tribunal Económico-Administrativo do Concello
de Vigo (aprobado en sesión extraordinaria e urxente número 2017/16 do
19/07/2017).

Documento asinado

ASINADO POR: Interventora Adxunta (Olga Gomez Corbal) 2017-07-20T08:48:37+02:00 -

3. Específicas para o caso
reguladoras de taxas.

de

modificacións

das

Ordenanzas

Fiscais

En cumprimento do disposto no apartado 2 do artigo 24 do TRLRFL, verificouse
que en cada un dos expedientes examinados, consta un estudo económico elaborado
por persoal técnico municipal no que se acredita que os ingresos totais previstos
derivados da taxa en cuestión non exceden, no seu conxunto, do custo real ou
previsible derivado da prestación do servizo, financiándose as diferencias con
ingresos non finalistas procedentes doutras fontes de ingresos municipais.
Neste sentido, lémbrase que a importancia da esixencia de elaboración dos
estudos e memorias económico-financeiras, como trámite esencial do procedemento
fixado polo TRLRFL, xustifica a nulidade das ordenanzas fiscais expedidas con omisión
deste trámite, ou a súa insuficiencia (por todas, Sentenza do Tribunal Supremo do 18
de marzo de 2010).
Asi mesmo, consta o informe favorable do Tribunal Económico-Administrativo
do Concello de Vigo (aprobado en sesión extraordinaria e urxente número 2017/16 do
19/07/2017).
Custo do
servizo
Expedición de documentos

Ingresos Cobertura
previstos

1.190.187,24

340.000,00

28,57%

Servizo de Taxi na cidade de Vigo

600.240,81

20.000,00

3,33%

Servizos
Transportes

103.407,84

20.000,00

19,34%

Especiais

Espectáculos
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Cemiterios municipais

1.357.533,66

160.000,00

11,79%

Taxas pola Retirada de Vehículos

3.113.696,63

800.000,00

25,69%

Taxas pola Recollida do Lixo

25.540.601,7
4

17.750.000,0
0

69,50%

78.263,65

7.000,00

8,94%

1,1168

1,0155

90,93%

Servizos de Sanidade, Desinfección, ...
Subministración de auga potable … €/m3

4. Para o caso de modificacións das Ordenanzas reguladoras de prezos
públicos.

Documento asinado

ASINADO POR: Interventora Adxunta (Olga Gomez Corbal) 2017-07-20T08:48:37+02:00 -

Se ben con carácter xeral, o apartado 1º do artigo 44 do TRLRFL establece que
o importe dos prezos públicos deberá cubrir como mínimo o custo do servizo prestado
ou da actividade realizada, segundo o disposto no apartado 2º do citado precepto:
“Cando existan razóns sociais, benéficas, culturais ou de interese público que así o
aconsellen, a entidade poderá fixar prezos públicos por baixo do límite previsto no
apartado anterior. Nestes casos deberán consignarse nos orzamentos da entidade as
dotacións oportunas para a cobertura da diferenza resultante se a houbese”.
A obriga de consignación á que se refire este precepto resulta, en certo modo,
superflua ou innecesaria, xa que os prezos públicos non se atopan afectados a unha
finalidade específica ou determinada, senón que forman parte dos recursos ordinarios
da entidade, polo que no caso de que os gastos que constitúen a súa contrapartida
sexan superiores ao rendemento total daqueles, a diferenza terá que compensarse co
resto dos recursos ordinarios para mantener o equilibrio orzamentario.
Así, segundo os informes económicos que obran no expediente, o custe
previsto para 2018 na Escola Municipal de Danza ascendería a 196.529,76 €, na
Escola Municipal de Música sería de 480.561, 79 €, na Escola Municipal de Teatro
sería de 176.437,03 € e na Escola Municipal de Musica Folk e Tradicional sería de
279.246,99 €, polo que a financiación prevista a cargo dos prezos públicos que
pagarán os usuarios das escolas municipais de música e artes escénicas acadaría
entorno ao 26%, tendo en conta que parte dos usuarios gozarán de exención por
motivos de escasa capacidade económica conforme ao disposto no artigo 3.2 da
ordenanza.
No caso do Prezo Público por utilización das instalacións deportivas Municipais,
segundo o informe económico que obra no expediente, o custe previsto para 2018
ascendería a 9.738.699,64 € e os ingresos previstos para o citado exercicio serían de
2.393.041 €.
Finalmente, segundo se desprende do informe económico que obra no
expediente o custe total do servizo VIGOZOO para o exercicio 2018 ascendería a un
total de 1.634.097,86 € e os ingresos ascenderían a 300.000 €.
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5. Para o caso da modificación da Ordenanza Fiscal Xeral.
Conforme dispón o artigo 12.1 do TRLFL a “xestión, liquidación, inspección e
recadación dos tributos locais realizarase de acordo co prevido na Lei Xeral Tributaria
e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, así como nas disposicións
ditadas para o seu desenvolvemento”, autorizando o apartado 2 do citado precepto
ás entidades locais, para que a través das súas ordenanzas fiscais poidan adaptar a
citada normativa ao réxime de organización e funcionamento interno propio de cada
unha delas, sen que tal adaptación poida contravir o contido material da devandita
normativa.
Neste sentido, o apartado 3 do artigo 15 do citado texto legal dispón que as
entidades locais exercerán a potestade regulamentaria a que se refire o apartado 2
do artigo 12 desta lei, ben nas ordenanzas fiscais reguladoras dos distintos tributos
locais, ben mediante a aprobación de ordenanzas fiscais especificamente reguladoras
da xestión, liquidación, inspección e recadación dos tributos locais.

Documento asinado
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En relación co disposto, e como xa temos dito con anterioridade, a xuízo do
funcionario que subscribe, o texto da Ordenanza Fiscal Xeral proposto non contén
preceptos ou disposicións que contraveñan o disposto no TRLRFL, na LXT, no RXR, no
RXAPXI, ou nas demais Leis do Estado reguladoras da materia e demais disposicións
ditadas para o seu desenvolvemento. Neste sentido, consta o informe favorable do
Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Vigo (aprobado en sesión
extraordinaria e urxente número 2017/16 do 19/07/2017).
Quinto. Incidencia no volume de gasto computable aos efectos do cálculo da
regra de gasto.
O art. 12 da LOEP incorpora a regra de gasto, en virtude da cal a variación do
gasto computable das Administraciónes Públicas non poderá superar a taxa de
referencia de crecemento do Produto Interior Bruto de medio prazo da economía
española, cuxo cálculo corresponde ao Ministerio, e que será a referencia para ter en
conta polas Corporacións Locais na elaboración dos seus respectivos Orzamentos.
Nas Corporacións Locais enténdese por gasto computable, os empregos non
financeiros definidos en termos do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais
(isto é, consolidados e axustados a criterios de Contabilidade Nacional), excluídos os
intereses da débeda e a parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes
da Unión Europea ou doutras Administracións Públicas.
Para as Corporacións locais (artigo 2.1 da LOEPSF) cúmprese a Regra do
Gasto, se a variación, en termos SEC, do gasto computable de cada Corporación
Local, entre dous exercicios económicos, non supera a taxa de referencia de
crecemento do Produto Interior Bruto (TRCPIB) de medio prazo da economía
española, modificado, no seu caso, no importe dos incrementos permanentes e
diminucións de recadación derivados de cambios normativos.

6

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 12/09/2017 13:51

Páxina 6 de 8

Expediente 2414/500
Código de verificación: 22E54-44B84-A5A58-EE33A
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

CONCELLO DE VIGO
INTERVENCIÓN XERAL

Deste xeito, cando se aproben cambios normativos que supoñan aumentos
permanentes da recadación, o nivel de gasto computable resultante da aplicación da
regra de gasto nos anos en que se obteñan os aumentos de recadación poderá
aumentar na contía equivalente. A sensu contrario, cando se aproban cambios
normativos que supoñan diminucións permanentes da recadación deberían
considerarse para minorar o cálculo (art. 12.4 LOEP).
En definitiva, consonte ao disposto no artigo 12.4 da LOEOSF, de resultar
finalmente aprobadas as modificacións nas ordenanzas nos termos propostos, o nivel
de gasto computable resultante da aplicación da regra de gasto no anos 2018 e
seguintes poderá aumentarse polo aumento de recaudación que se prevexa obter
como consecuencia da aplicación das medidas previstas no acordo adoptado.
Sétimo. Procedemento e competencia.

Documento asinado

ASINADO POR: Interventora Adxunta (Olga Gomez Corbal) 2017-07-20T08:48:37+02:00 -

O procedemento administrativo a seguir na tramitación do expediente para a
modificación das ordenanzas aparece recollido nos artigos 49 da LRBRL, 15 e
seguintes do TRLRFL e no Regulamento Orgánico do Pleno, coas especialidades que
se sinalan no título X da LRBRL (“Réxime de organización dos municipios de gran
poboación”), sendo o órgano competente o Pleno da Corporación, por mayoría simple,
previa aprobación do proxecto de modificación da ordenanza pola Xunta de Goberno
Local, conforme ao disposto no artigo 127.1 a) da LRBRL.
En aplicación do disposto no artigo 90 do Regulamento Orgánico do Pleno
unha vez aprobado o proxecto pola Xunta de Goberno Local, concederase aos grupos
políticos municipais o prazo indicado no citado precepto para que poidan presentar
emendas ao artigado ou a totalidade. Para o caso de que o proxecto fora emendado,
as emendas deberán ser incorporadas ao proxecto que deberá someterse novamente
a Xunta de Goberno Local e ditame do TEA.
Conclusións.
En consecuencia, esta Intervención fiscaliza DE CONFORMIDADE as propostas de
modificacións de Ordenanzas Fiscais e reguladoras dos Prezos Públicos para o
exercicio 2018 seguintes:
–
–

–
–
–
–
–

Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.
Ordenanza fiscal xeral.
Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles.
Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas.
Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas polos Documentos que expida ou que
entenda a administración do Concello e a Xerencia Municipal de Urbanismo, a
instancia de parte.
Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas relativas ao Servizo de Taxi na cidade
de Vigo.
Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas polos Servizos Especiais por

7

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 12/09/2017 13:51

Páxina 7 de 8

Expediente 2414/500
Código de verificación: 22E54-44B84-A5A58-EE33A
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

CONCELLO DE VIGO
INTERVENCIÓN XERAL

–
–
–
–

–
–
–
–

Documento asinado
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–

Espectáculos e Transportes.
Ordenanza Fiscal reguladora das taxas pola prestación dos servizos dos
cemiterios municipais.
Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola Inmobilización, Retirada, Depósito
e Custodia de Vehículos.
Ordenanza fiscal reguladora das Taxas pola Recollida do Lixo.
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.
Ordenanza reguladora do Prezo Público das Escolas Municipais de Música e
Artes Escénicas.
Ordenanza reguladora do Prezo Público por utilización das instalacións
deportivas Municipais dependentes da Concelleria de Deportes.
Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación de servizos de
Subministración de auga potable, Rede de sumidoiros, Saneamento e
Depuración de augas residuais.
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.
Ordenanza fiscal reguladora das taxas dos servizos que presta o “VigoZoo”.
Vigo, na data indicada ao marxe
A interventora xeral adxunta
Asdo. Olga Gómez Corbal
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Documento asinado

Dª. OLGA ALONSO SUÁREZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA
GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

DA XUNTA

DE

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 27 de xullo
de 2017, adoptou o seguinte acordo:
14.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN PARA O EXERCICIO 2018 DA ORDENANZA
REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE
ORGANIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, ALUGUER DE INSTALACIÓNS PARA ÉSTES,
XESTIÓN INTEGRAL DE RSU DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN DOMICILIARIOS,
DEPOSITADOS EN SACOS NA VÍA PÚBLICA E PARTICIPACIÓN NOUTRAS
ACTIVIDADES OU PROGRAMAS. EXPTE: 2414/500
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 20/07/17,
dáse conta do informe-proposta do 17/07/17, asinado pola técnica xurídica de Dirección
de Ingresos e xefa da Inspección de Tributos, a directora de Ingresos e o concelleiro
delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Á vista do informe que obra no expediente da Concellería da Área de Medioambiente e Vida saudable e instrucións do Sr. Concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, esta Dirección de Ingresos presenta a proposta de “Modificación 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” para o exercicio 2018, que consta no presente expediente.
Modificacións na Ordenanza.
Substitúese no artigo 3 apartado 2 a vixente redacción por outra mais xenérica que comprende os
diferentes programas e actividades complementarias ás Visitas á VigoZoo, mantendo o procedemento de determinación do prezo público coincidente co importe do custe unitario.
Informe sobre o impacto de xénero.
A presente modificación non introduce ningunha disposición que teña incidencia por razón de
xénero, xa que afecta a quen teña a condición de contribuínte por este imposto.
Consecuentemente, o impacto por razón de xénero será nulo.
Tramitación da modificación.
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 solicita, da Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte,
ACORDO:
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
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ASINADO POR: Secretario Administración Municipal (Manuel José Lorenzo Penela) 2017-07-27T13:10:28+02:00 - Concelleira-secretaria Da Xunta De Goberno Local (Olga Alonso Suárez) 2017-07-27T19:28:20+02:00 - Alcalde (Abel Ramón
Caballero Álvarez) 2017-07-28T08:53:35+02:00 -

Documento asinado

“MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS POLA PRESTACIÓN
DO SERVIZO DE ORGANIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, ALUGUER DE INSTALACIÓNS PARA
ÉSTES, XESTIÓN INTEGRAL DE RSU DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN DOMICILIARIOS,
DEPOSITADOS EN SACOS NA VÍA PÚBLICA E PARTICIPACIÓN NOUTRAS ACTIVIDADES OU
PROGRAMAS” (42), QUE QUEDARAN REDACTADOS COMO SEGUE:
ARTIGO 3.- CONTÍA.
Modifícase o punto 2.
2. Actividades complementarias ás visitas a Vigo- Zoo:
Para determinar o importe do custe unitario destas actividades, 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
DISPOSICIÓN FINAL.
Esta Ordenanza entrará o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2018, permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
2º) Aprobación provisional en sesión plenaria previo ditame pola Comisión Informativa de Facenda, co correspondente trámite de audiencia para emendas segundo o Regulamento Orgánico do
Pleno.
3º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no Boletín oficial da provincia, taboleiro do Concello e prensa local para exame e reclamacións.
4º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva e publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
5º) Facultar á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta conformidade ao precedente informe-proposta.
E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa
salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo a data da sinatura
dixital.
MXLP/me
V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.
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JOSÉ RIESGO BOLUDA, SECRETARIO XERAL DO PLENO DO CONCELLO DE
VIGO,
CERTIFICA: Que o Pleno do Concello, en sesión ordinaria (agosto) do día 6 de
setembro de 2017, adoptou o seguinte acordo:
14.- APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PARA O
EXERCICIO 2018 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. EXPTE: 2414/500. (1604/1101)
ANTECEDENTES: No expediente consta informe proposta emitido pola Dirección
Xeral de Ingresos en data 17.07.2016 no que consta a seguinte modificación ao
articulado vixente:
“Á vista do informe que obra no expediente da Concellería da Área de
Medioambiente e Vida saudable e instrucións do Sr. Concelleiro delegado de
Orzamentos e Facenda, esta Dirección de Ingresos presenta a proposta de
“Modificación 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” para o exercicio
2018, que consta no presente expediente.
Modificacións na Ordenanza.
Substitúese no artigo 3 apartado 2 a vixente redacción por outra mais
xenérica que comprende os diferentes programas e actividades complementarias
ás Visitas á VigoZoo, mantendo o procedemento de determinación do prezo público
coincidente co importe do custe unitario.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos solicita, da Xunta de Goberno Local a
adopción do seguinte,
ACORDO:
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN 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), QUE QUEDARAN
REDACTADOS COMO SEGUE:

ARTIGO 3.- CONTÍA.
Modifícase o punto 2.
2. Actividades complementarias ás visitas a Vigo- Zoo:
Para determinar o importe do custe unitario destas actividades, 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
DISPOSICIÓN FINAL.
Esta Ordenanza entrará o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2018, permanecendo vixente
en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresas.”
En sesión de data 27 de xullo, a Xunta de Goberno Local aprobou o proxecto de
modificación.
EMENDAS
-En data 9.08.2017 o grupo municipal do Partido Popular achega escrito de
presentación das emendas no que consta a devolución ao goberno de tódolos
textos de modificación de Ordenanzas Fiscais propostas, entre estas, a modificación
da Ordenanza Fiscal reguladora dos Prezos Públicos pola Prestación do Servizo do
Organización de Espectáculos, Aluguer de Instalacións para estes, Xestións Integral
de RSU de Construción e Demolición domiciliarios, Depositados en Sacos na Vía
Pública e Participación noutras Actividades ou Programas; así mesmo sinala que
“dentro dos límites legais de estabilidade orzamentaria, o goberno municipal
deberá aplicar beneficios fiscais selectivos en forma de bonificacións e/ou
exencións ás familias e colectivos sociais con maiores dificultades, así como
aumentar o mínimo exentos (familias de baixo nivel de renda, con parados de
longa duración, familias numerosas, monoparentais, con persoas dependentes ou
discapacitadas, familias con membros maiores de 65 anos, con situación de
violencia de xénero, maiores que viven sós)”. A emenda tamén propón unha
rebaixa xeneralizada do 3% para a totalidade dos impostos, prezos e taxas
municipais para o ano 2018.
En data de 11.08.2017 a Dirección de Ingresos emite informe en relación ás
emendas presentadas.
A Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, en data 30.08.2017, emite
ditame favorable á proposta de acordo que figura na parte dispositiva deste
acordo.
VOTACIÓN DAS EMENDAS DO PARTIDO POPULAR: Con seis votos a favor do grupo
municipal do Partido Popular señores e señoras, Egerique Mosquera, Fidalgo
Iglesias, Figueroa Vila, Gago Bugarín, González Sánchez e Muñoz Fonteriz, tres
abstencións dos membros do grupo municipal de Marea de Vigo, señores e señora,
Jácome Enríquez, López Barreiro e Pérez Correa, e dezaseis votos en contra dos
membros do grupo municipal Socialista, señores e señoras Alonso Suárez, Aneiros

Pereira, Blanco Iglesias, Caride Estévez, Fernández Pérez, Iglesias González, Lago
Rey, López Font, Marra Domínguez, Pardo Espiñeira, Regades Fernández, Rivas
González, Rodríguez Díaz, Rodríguez Escudero, Silva Rego e a Presidencia, quedan
rexeitadas as emendas.
VOTACIÓN DO FONDO: Con dezaseis votos a favor dos membros do grupo
municipal Socialista, señores e señoras Alonso Suárez, Aneiros Pereira, Blanco
Iglesias, Caride Estévez, Fernández Pérez, Iglesias González, Lago Rey, López Font,
Marra Domínguez, Pardo Espiñeira, Regades Fernández, Rivas González, Rodríguez
Díaz, Rodríguez Escudero, Silva Rego e a Presidencia, e nove votos en contra dos
membros do grupo municipal de Marea de Vigo, señores e señora Jácome Enríquez,
López Barreiro e Pérez Correa, e mais dos membros do grupo municipal do Partido
Popular señores e señoras Egerique Mosquera, Fidalgo Iglesias, Figueroa Vila, Gago
Bugarín, González Sánchez e Muñoz Fonteriz, adóptase o seguinte,
ACORDO
PRIMEIRO: Rexeitar as emendas presentadas.
SEGUNDO: Aprobar inicialmente a 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 construcción e
Demolición domiciliarios, depositados en sacos na vía pública e participación
noutras actividades ou programas, segundo proposta de modificación do articulado
que consta nos antecedentes.
TERCEIRO: Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción
de anuncio no Boletín oficial da provincia, taboleiro do Concello e prensa local para
exame e reclamacións.
CUARTO: Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o
acordo de aprobación definitiva coas seguintes particularidades: a) Publicarase o
texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor. b) Facúltase á Dirección
de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido .
E para que así conste expido esta certificación de orde e co visto e prace do Excmo.
Sr. Alcalde, coa salvidade do artigo 206 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, en Vigo a once de setembro
do ano 2017.
am
Vº e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.

