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b) Cando se trate de servicios periodicos .
Practicarase a liquidación única anual ou
coa periodicidade que se determine nas tarifas da taxa, nos prazos e nos lugares que se
sinalen no edicto de exposición ó público
ANEXO:

Primeiro: TARIFA
a) Pola superficie do establemento metro cuadrado e ano: 1,20 euros.
b) Por fachada establecementro, metro lineal
ano: 12,00 euros.
MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA
DA TAXA POLO SERVIZO DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS,PREVENCIÓN DE RUINAS,
DERRUBAMENTOS, SALVAMENTOS OU FUNDIMENTOS
TOTAIS OU PARCIAIS DE CONSTRUCCIÓNS

NO ARTIGO 2º, O PUNTO 1 QUEDA COMO SIGUE:

“Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de
contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas, así
como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da
Lei 58/2003, de 17 de decembro, Lei Xeral Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas ou afectadas polos servicios ou actividades locais que presten ou realicen as entidades locais conforme a
algún dos supostos previstos no artigo 20.4.k do
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais.”
No artigo 2ª, o apartado 2 queda redactado
como sigue:
“Nas taxas establecidas pola pretación de sevicios de prevención i extinción de incendios, de prevención de ruinas, construccións e derrubes, salvamentos e en xeral de protección de persoas e bens,
correspondendo tamén o mantemento do servicio,
terá a condición de suxeito pasivo substituto do
contribuínte as entidades ou sociedades aseguradoras do risco.”
No artigo 2ª, o apartado 3 queda redactado
como sigue:
“Nas taxas establecidas por razón de servicios
ou actividades que beneficien ou afecten aos ocupantes de vivendas ou locais, terá a condición de
suxeito pasivo substituto do contribuínte os propietarios de ditos inmobles, os cales poden repercutir, no seu caso, nas cotas sobre os respectivos beneficiarios”.
No artigo 4ª onde di “anuais “debe decir “mensuais”
No artigo 8ª, queda redactado como sigue:
“En todo o relativo a cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que as
mesmas corresponda no seu caso, estarase ao disposto na lei Xeral Tributaria”.
A disposición Adicional eliminase da ordenanza”.
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MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DA
TAXA POLA INSTALACIÓN DE POSTOS, BARRACAS,
CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIÓNS OU
RECREO, SITUADOS EN TERREO DE USO PÚBLICO
MUNICIPAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS NA RÚA E
AMBULANTES E RODAXE CINEMATOGRÁFICA

“No artigo 1 queda redactado como sigue:
ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA

No uso das facultades concedidas polos artigos
133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei
7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, polo
que se aproba o texto refundido da lei reguladora
das Facendas Locais, tendo en conta o disposto na
Lei 10/1998, de Ordenación do Comercio interior
de Galicia e Decreto 204/2001, do 26 de xullo, de
ordenación da venda ambulante, este Concello establece a Taxa por postos, barracas, casetas de
venda, espectáculo ou atraccións situados en terreos de uso público e industrias ruantes e ambulantes, e rodaxe cinematográfica, que se rexerá pola
presente Ordenanza Fiscal, que nas súas normas
atende ó previsto no artigo 57 do citado R.D.L.
2/2004.
No artigo 2 queda redactado como sigue:
ARTIGO 2.—FEITO IMPOÑIBLE

Constitúe o feito impoñible da taxa a reserva ou
utilización privativa e aproveitamento especial da
vía pública con postos, barracas, casetas de venda,
espectáculos ou atraccións, industrias ruantes ou
ambulantes, ou para rodaxe cinematográfica.
Tamén será feito impoñible de acordo co artigo
22 e seguintes da Lei de Ordenación do Comercio
Interior de Galicia e o disposto no Decreto de Ordenación da Venda Ambulante e Regulamento Municipal de Venda Ambulante, o depósito das mercancías cando fosen incautadas ou decomisadas
polos axentes da Policía Local, por non reunir as
condicións de venda, carecer de licencia preceptiva
o vendedor ou non se axuste as condicións da
mesma, quedando depositadas en dependencias
municipais ata que se subsanen as deficiencias ou
xustifique a procedencia, en todo caso, quedarán
un mínimo de oito días en depósito, debendo abonar previamente as taxas correspondentes para a
devolución das mesmas.
No artigo 3 queda redactado como sigue:
ARTIGO 3.—SUXEITO PASIVO

Son suxeitos pasivos da taxa regulada nesta ordenanza as persoas físicas e xurídicas, e as entidades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria no favor de quen se outorguen as licencias,
ou quen se beneficie do aproveitamento, se procedese sen a oportuna autorización.
No artigo 4 queda redactado como sigue:

