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dente; noutro caso, a base impoñible será determinada
polos técnicos municipais, de acordo co custo estimado
do proxecto.
Nos casos en que o Plan xeral de ordenación urbana
de Ponteareas esixa para a posible concesión de licenza a
presentación de proxecto visado polo colexio oficial, o
suxeito pasivo estará obrigado a achegar coa autoliquidación, que deberá presentar para os efectos deste imposto, a fotocopia do presuposto de construcción, instalación ou obra que realizara e DNI ou NIF do suxeito pasivo.
No caso de que se modifique o proxecto e houbese incremento de orzamento, unha vez aceptada a modificación, deberá presentarse a autoliquidación complementaria pola diferenza entre o presuposto inicial e o modificado, con suxeición aos requisitos e efectos indicados nas
alíneas anteriores.
Unha vez finalizadas as obras, no caso de que o custo
real e efectivo destas sexa superior ou inferior ao que
serviu de base impoñible nas autoliquidacións anteriores,
os suxeitos pasivos presentarán no prazo dun mes, contando a partir do día seguinte á dita finalización, a autoliquidación complementaria do tributo, positiva ou negativa, segundo proceda. As autoliquidacións practicaranse
en impreso que facilitará a administración municipal e
deberán xuntarlle a fotocopia do DNI ou CIF do suxeito
pasivo, así como o certificado e orzamento final de obra
visado polo Colexio Oficial correspondente, cando se esixisen direccións facultativas, e calquera outro documento que se considere oportuno.
No caso de que non puidese presentarse o certificado
e orzamento final de obra no prazo sinalado no número
anterior, poderá solicitarse unha prórroga dun mes, contado a partir do día seguinte á finalización do prazo anterior, para a presentación da citada documentación.
Á vista da documentación achegada e das construcións, instalacións ou obras, efectivamente realizadas, e
do custo real e efectivo destas, o Concello, mediante a
oportuna comprobación administrativa, modificará, no
seu caso, a base impoñible, practicando a correspondente
liquidación definitiva, e esixirá do suxeito pasivo ou
reintegrará, no seu caso, a cantidade que corresponda,
sen prexuízo das sancións que procedan, de acordo co
disposto no artigo 6 desta ordenanza.

vidades económicas, que se rexerá polo disposto na devandita lei e pola presente ordenanza fiscal.
2.—A natureza do tributo, a configuración do feito
impoñible, a determinación dos suxeitos pasivos e da
base de tributación, a aplicación de beneficios fiscais, a
concreción do período impositivo e o devengo, así coma
os rexímes de administración e xestión, regularase consonte o establecido na subsección terceira da sección terceira do capítulo segundo do Título II do Real decreto
lexislativo 2/2003 de 24 de marzo e na restante normativa de aplicación.
3.—Ao abeiro do establecido no artigo 15.2 no Real
decreto lexislativo 2/2003 do 24 de marzo, o Concello de
Ponteareas procede a aprobar a presente ordenanza fiscal que ten por obxecto regular aqueles aspectos dos que
a Lei remite a súa ponderación á corporación local.
ARTIGO 2º.

1.—Para os efectos da aplicación do coeficiente de situación do artigo seguinte, as vías públicas do Concello
de Ponteareas clasifícanse en dúas categorías fiscais, que
definen as áreas en función da súa potencialidade comercial e/ou industrial.
2.—No Anexo a esta ordenanza figura un índice alfabético das vías públicas con expresión da categoría fiscal
que corresponde a cada unha.
3.—As vías públicas que non aparezan subliñadas no
índice, e as de nova apertura en defecto de establecemento expreso da categoría fiscal, terán a máis alta das súas
lindantes
ARTIGO 3º.

De conformidade co disposto no artigo 87 do Real decreto lexislativo 2/2003 do 24 de marzo, aplicarase sobre
as cotas modificadas pola aplicación do coeficiente de
ponderación a seguinte escala de coeficientes, segundo a
categoría fiscal da vía pública na que radique a actividade:
Categoría fiscal
coeficiente
1ª
1’9
2ª
1’6

ARTIGO 7.—INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

ARTIGO 4º.

No relativo á cualificación das infraccións tributarias
así como á determinación das sancións que correspondan, aplicarase o disposto na Lei xeral tributaria e restantes disposicións que a complementan e desenvolvan.

Os suxeitos pasivos que tributen por cota municipal e
incrementasen o promedio do seu cadro de traballadores
con contrato indefinido durante o período impositivo inmediato anterior ao da aplicación, beneficiaranse dunha
bonificación igual ao devandito incremento promedio,
cun máximo dun 25%, sobre as cotas fixas municipais,
sempre que o devandito incremento sexa como mínimo
do 10%, do cadro de persoal previa e o incremento sexa
igual ou superior a catro traballadores, que deberán
estar empadroados no termo municipal. Exclúense do
disposto neste artigo aqueles traballadores cuxa contratación bonificada veña motivada polo tempo que lle reste
de percepción do subsidio de desemprego.
De se volver solicitar esta bonificación, o número
de traballadores inicial non poderá ser inferior ao
total, incluídos os que deron dereito á bonificación,
que posuía o suxeito pasivo para a bonificación anteriormente aplicada.
A documentación acreditativa será a seguinte:
- Certificado/s da Tesourería Xeral da Seguridade
Social da vida laboral da empresa acreditativos dos extremos especificados no punto dous deste artigo.
1 Fotocopia dos contratos laborais dos traballadores
contratados no período impositivo inmediato anterior ao
de aplicación da bonificación.

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

Primeira.—No non previsto nesta ordenanza será de
aplicación a normativa tributaria de aplicación.
Segunda.—A presente ordenanza fiscal , aprobada
inicialmente polo Pleno do 27-09-05, entrará en vigor ao
día seguinte a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e permanecerá en vigor mentres non se acorde a
súa modificación ou derogación expresas.
CONCELLO DE PONTEAREAS ORDENANZA
REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS. (IAE)
ARTIGO 1º.

1.—No uso das facultades concedidas polos artigos
133.2 e 142 da Constitución e 106 da Lei 7/85, do 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local, e podo Real
drecreto lexislativo 2/2003 do 5 de marzo que aprobou o
Texto refundiso da Lei reguladora das facendas locais,
este Concello de Ponteareas regula o imposto sobre acti-
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A presente ordenanza, aprobada inicialmente por
acordo do Pleno do Concello, na sesión do 27 de setembro de 2005, e entrará en vigor o día da súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a aplicarse a
partir do 1 de xaneiro de 2006. Permanecerá en vigor ata
a súa modificación ou derrogación expresa.

transporte, e o posterior tratamento hixiénico-sanitario
deles.
Calquera outra actividade ou servizo que, sen estar
comprendida nas letras anteriores, a súa realización ou
prestación poida integrarse no feito impoñible descrito
no artigo 1º desta ordenanza.
2.—Para os efectos da Taxa, é indiferente que o servizo se preste por xestión directa ou por concesionario.

ORDENANZA ”FISCAL REGULADORA DA TAXA
POR ACTIVIDADES DE SERVIZOS DE PRERRECOLLIDA,
RECOLLIDA E TRATAMENTO DE LIXO”

CAPÍTULO 2º.—SUXEITOS PASIVOS E RESPONSABLES

DISPOSICIÓN DERRADEIRA

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2
e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do
2 de abril, Reguladora das bases de réxime local, en relación cos artigos 149 e seguintes, 137 e seguintes da Lei
5/97, do 22 de xullo, de administración local de Galicia,
de conformidade co disposto nos artigos 15 a 20 da Lei
39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, modificada pola Lei 25/1998, do 13 de xullo, de modificación do réxime local das taxas estatais e locais e de
reordenación das prestacións patrimoniais de carácter
público, O Concello de Ponteareas establece a Taxa por
Servizos e actividades de prerrecollida, recollida e tratamento do lixo.
CAPÍTULO 1º.—FEITO IMPOÑIBLE
ARTIGO 1º.—DESCRICIÓN XENÉRICA

1. Constitúe o feito impoñible da presente Taxa, tanto
a prestación dos servizos públicos establecidos ou que
poidan no futuro establecerse para a xestión das competencias locais en materia de salubridade pública, coma a
realización daquelas actividades que, provocadas por accións e omisións do suxeito pasivo, mesmo efectuadas sen
contravención ás disposicións contidas na normativa vixente, se dirixan á execución dos actos materiais necesarios para a preservación ou restablecemento das condicións de hixiene pública preexistentes á produción da acción ou omisión.
ARTIGO 2º.—MANIFESTACIÓN DO FEITO IMPOÑIBLE.

1.—Integran o feito impoñible as prestacións de servizos e a realización das actividades que se reseñan seguidamente:
A prestación do servizo, de recepción obrigatoria , de
xestión de lixo domiciliario e residuos sólidos urbanos de
vivendas, aloxamentos, locais e establecementos onde se
exerzan actividades comerciais, industriais, profesionais,
artísticas, de servizos ou calquera outra de carácter meramente social efectuadas sen contraprestación.
A xestión de residuos comprende as fases de prerrecollida, recollida e tratamento.
Para tal efecto, considérase lixo domiciliario e residuos sólidos urbanos os restos e refugallos de alimentación ou detritos procedentes da limpeza ordinaria de vivendas ou locais. Exclúense de tal concepto os residuos
de tipo industrial, e materiais de obras, detritos humanos, materias e materiais contaminados, corrosivos e perigosos, e a súa recollida ou tratamento esixa a adopción
de especiais medidas hixiénicas, profilácticas ou de seguridade, tal como establece a Lei 10/1990, do 24 de abril,
ou non estean comprendidos entre os sinalados pola ordenanza ou regulamento do servizo.
A utilización das instalacións do concello (propias ou
conveniadas) para o tratamento daqueles residuos que
deban ser recollidos fóra da prestación obrigatoria do
servizo e teñan o carácter de residuos asimilables aos urbanos para o efecto de tratamento.
A retirada de cadáveres abandonados de animais, xa
se atopen na vía pública, xa en lugar privado, o seu

ARTIGO 3º.—CONTRIBUÍNTE

Son suxeitos pasivos, a título de contribuínte, as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o
artigo 35 da Lei xeral tributaria que, con referencia ás
manifestacións do feito impoñible recollidas no artigo
anterior se atopen nas seguintes posicións:
1º.—En relación á contida na súa letra a):
Os ocupantes ou usuarios das vivendas e locais nos
lugares en que se preste o servizo, aínda que sexa esporadicamente, xa o sexan a título de propietarios ou por
calquera outro: usufructuario, arrendatario, habitacionista ou mesmo de precario.
2º.—En relación ás contidas na letra b).
Os solicitantes das correspodentes e preceptivas autorizacións.
3º.—En relación á contida na letra c):
- Os propietarios dun animal morto que fose abandonado en lugar público ou privado, cando a súa cualidade
resulte de rexistro administrativo.
- Os propietarios ou detentadores por calquera título
do lugar público ou privado onde se atopase o cadáver
abandonado do animal, se non se dese a circunstancia
prevista no guión anterior.
- Os causantes directos da morte do animal, por atropelo ou por outra acción, cando non se deducise de rexistro administrativo a identidade do propietario do animal
morto.
4º.—En relación ás contidas na letra d):
Os suxeitos beneficiarios ou afectados pola prestación
ou realización dos servizos ou actividades.
ARTIGO 4º.—SUBSTITUTO DO CONTRIBUÍNTE

Terá a consideración de suxeito pasivo substituto do
contribuínte, ao que se refire o artigo 3.1º desta ordenanza, o propietario das vivendas ou locais, así como as comunidades de propietarios –ás que poderán xirarse a totalidade das cotas que correspondan ao inmoble- , sen
prexuízo de que uns e outros, no seu caso, podan repercutir as cotas satisfeitas sobre os usuarios, beneficiarios
do servizo, conforme o artigo 23.2 a) da Lei 39/1988, do
28 de decembro, Reguladora das facendas locais.
ARTIGO 5º.—CONCORRENCIA DE SUXEITOS PASIVOS

A concorrencia de dúas ou máis persoas físicas ou xurídicas ou entidades ás que se refire o artigo 33 da Lei
tributaria na posición de suxeitos pasivos, determinará a
responsabilidade solidaria dos concorrentes fronte á Facenda do concello de Ponteareas.
ARTIGO 6º.—OUTROS RESPONSABLES

1 Responderán solidariamente das obrigas tributarias
do suxeito pasivo as persoas físicas ás que se refiren os
artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.
Serán responsables subsidiarios os administradores
das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores
de quebras, concursos, sociedades en xeral nos supostos e
co alcance regulado no artigo 40 da Lei xeral tributaria.

