
18 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 5 — Lunes 8 enero 2007

18.—MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DA TAXA
DE ALCANTARILLADO

Modificase o anexo de dita ordenanza, quedan-
do polo tanto do seguinte xeito:

ANEXO

B/ TARIFA DE DEPURACIÓN.—DEPURACIÓN

Usos domésticos.

— Mínimo ata 15 m3/ mes 0,20 €/mes

— De 15 m3 a 20 m3/mes 0,22 €/mes

— Máis de 20 m3/mes 0,23 €/mes

Usos comerciais.

— Mínimo ata 15 m3/ mes 0,20 €/mes

— Máis de 15 m3/mes 0,22 €/mes

Usos industriais e obras.

— Mínimo ata 15 m3/mes 0,20 €/mes

— Máis de 15 m3/mes 0,22€/ mes

19.—MODIFICACIÓN DA ORDENANZA NAS TAXAS
POLA CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA
CONSTRUCIONS, OBRAS E INSTALACIÓNS

Modifícase o Artigo 7 de dita ordenanza, e polo
tanto queda redactado da seguinte maneira.

ARTIGO 7

As cotas a aboar resultarán de aplicar os seguin-
tes tipos:

— A.1/ Licencias de obras e proxectos de urba-
nización: 1,066% sobre a base liquidable
cunha cuota mínima de 32,16 €.

— A.2/ Licencias de obra maior: 0,1066% da
base liquidable, cunha cuota mínima de
32,16 €.

— B/ Outros servizos.

Alienacións e rasantes 7,19 € por metro lineal.

Inspección de obras que se practiquen a ins-
tancia de parte ou causa de expediente con-
traditorio, por unidade: 57,07 €.

Inspección de actividades que se practiquen
a instancia de parte: 16,81 €.

Licencias de parcelación urbanística, por
cada unha das parcelas resultantes: 47,53 €.

Transmisión de licencias: 38,13 €.

Autorizacións previas en solo non urbaniza-
ble ( incluíndo o prezo do anuncio na pren-
sa):297,74 €.

Licencias de primeira ocupación: 0,56 €/m2.

Solicitude de declaración de ruína: 254,26 €.

Solicitude de tramitación de figuras do
planeamento de iniciativa particular, a
cuota a aboar será a resultante do seguinte
cálculo (superficie do solo en m2 * proposta
edificable * 0,066 €/m2) + (superficie en
m2* 0,033 €/m2).

Si o resultado da aplicación das tarifas deste ar-
tigo fose inferior a 33,17 €, prevalecerá este impor-
te como cuota mínima.

20.—MODIFICACIÓN DA ORDENANZA NA TAXA
POR OBTENCIÓN DE COPIAS E FOTOCOPIAS

Modifícase o artigo 5, quedando polo tanto da
seguinte xeito:

ARTIGO 5

As tarifas que corresponde satisfacer polos servi-
zos regulados en esta ordenanza, será as seguintes:

— Por la obtención de copias, por fotocopia:

Tamaño DIN A-4 0,06 €

Tamaño DIN  A-3 y outros tamaños 
no especificados 0,10 €

— Por la obtención de copia de planos 
de la oficina técnica:

Tamaño DIN A-4   0,06 €

Tamaño DIN A-3   0,18 €

Tamaño DIN A-2   1,02 €

Tamaño DIN A-1   1,71 €

2º.—Incremento do IPC acumulado dende o ano
2000 na taxa de rede de sumidoiros e depuración de
augas residuais, xunto co novo sistema de tributa-
ción por tramos en función do consumo,quedando
do seguinte xeito o ANEXO 1:

ANEXO 1

A/ TAXA DO SERVIZO DE SUMIDOIROS

TAXA DE SUMIDOIROS AÑO 2077

Usos Domésticos

Mínimo ata 15 m3/mes 0,16 €/m3

De 15 m3 a 20 m3/mes 0,18 €/m3

Máis de 20 m3/mes 0,20 €/m3

Uso Comercial

Mínimo ata 15 m3/mes 0,19 €/m3

Máis de 15 m3/mes 0,21 €/m3

Uso Industrial e Obras

Mínimo ata 15 m3/mes 0,19 €/m3

Máis de 15 m3/mes 0,21 €/m3

3º.—Modificación do artigo 3 da Ordenanza re-
guladora do IAE.

Modifícase o artigo 3º da ordenanza reguladora
do IAE,quedando polo tanto do seguinte modo:

ARTIGO 3

De conformidade co disposto no artigo 87 do
Real Decreto Lexislativo 2/2003 do 24 de marzo,
aplicarase sobre as cotas modificadas pola aplica-
ción do coeficiente de ponderación a seguinte esca-
la de coeficientes, segundo a categoría fiscal da vía
pública na que radique a actividade:


