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Despachos profesionais: 97,56 €
Locais de asosciacións, org. políticos, sindicais, sectoriais, religiosos-102,70 €
farmacias, parafarmacias e similares: 205,40 €
Gasolineiras ata dous surtidores: 256,75 €
mais de dous surtidores: 513,50 €
área de servicio: 2.043,73 €
Tanatorios: 513,50 €
ultramarinos, froiterías, panaderías, carnicerías, alimentación en xeral 308,10 €
Amacéns, ferraxerías e análogos ata 200 m2: 154,05 €
mais de 200 m2: 308,10 €
Industria, fábricas, talleres de reparación de automóviles, serraderos,
venda de maquinaria e similares ata 100 m2: 179,72 €
de 101 m2 a 500 m2: 287,56 €
de 501 m2 a 1.500 m2: 513,50 €
de máis de 1.501 m2: 1.037,37 €
Comercios detallistas, establecementos e toda clase de instalacións de carácter público ou
privado non comprendidos en conceptos anteriores ata 90 m2: 102,70€
mais de 90 m2: 154,05 €
Por cada posto fixo de venda en Mercados Municipais e galerías de alimentación (NOTA: A
concurrencia dun ou máis postos xuntos no mesmo mercado, adicados á venda de produtos
iguais, implicará a tributación polo 2º e seguintes da metade da tarifa: 41,41€

D).—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA NA
DISPOSICIÓN FINAL APARTADO 1 ONDE DI:”A PRESENTE ORDENANZA APLICARASE O 1,3 DE
COEFICIENTE....”DEBE DECIR:”A PRESENTE ORDENANZA APLICARASE O 1,335 DE COEFICIENTE....”.
E).—ORDENANZA
REGULADORA
DA
TAXA
POR
SERVIZOS
DE
DISTRIBUCIÓN
DE
AUGA,GAS,ELECTRICIDADE E OUTROS ABASTECEMENTOS PÚBLICOS INCLÚIDOS OS DEREITOS DE
ENGANCHE DE LIÑAS E COLOCACIÓN E UTILIZACIÓN DE CONTADORES E INSTALACIÓNS
ANÁLOGAS,CANDO DITOS SERVIZOS OU SUBMINISTROS SEXAN PRESTADOS POR ENTIDADES
LOCAIS,PRODÚCESE UN ERRO NO ANEXO

figura:
PRIMEIRO TARIFA
USOS DOMÉSTICOS

Mínimo ata 15 m3/mes………………………………………………………0,228 €/m3
De 15 a 20 m3/mes………………………………………………………..….0,252 €/m3
Máis de 20 m3/mes………………………………………………………..….0,263 €/m3
USOS COMERCIAS

Mínimo ata 15 m3/mes………………………………………………………0,228 €/m3
Máis de 15 m3/mes…………………………………………………………...0,252 €/m3
USOS INDUSTRIAIS E OBRAS

Mínimo ata 15 m3/mes……………………………………………………..0,228 €/m3
Máis de 15 m3/mes……………………………………………………….…0,252 €/m3
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DEBE FIGURAR:
PRIMERO. TARIFA
USOS DOMÉSTICOS

Mínimo ata 15 m3/mes……………………………………………………..0,370 €/m3
De 15 a 20 m3/mes……………………………………………………….....0,412 €/m3
Máis de 20 m3/m3………………………………………………………...…0,447 €/m3
USOS COMERCIAIS

Mínimo ata 15 m3/mes………………………………………………….….0,412 €/m3
Máis de 15 m3/mes……………………………………………………….…0,434 €/m3
USOS INDUSTRIAIS E OBRAS

Mínimo ata 15 m3/mes………………………………………………...….0,447 €/mes
Máis de 15 m3/mes………………………………………………………...0,526 €/mes
Ponteareas, a 21 de febreiro de 2013.—O Alcalde, Salvador González Solla.

2013001960

ANuNCIO
La Corporación Municipal en sesión celebrada o 19 de febreiro de 2013,acordou a:
1º.— Aprobación provisional da modificación de diversas Ordenanzas fiscais, según detalle:
Ordenanza reguladora da taxa por 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.
Ordenanza reguladora da taxa por expedición de documentos.
Ordenanza reguladora da taxa por actividades de servizo de prerrecollida,recollida e tratamento de lixo.
Ordenanza reguladora da taxa pola obtención de copias e focopias.
Ordenanza reguladora da taxa por entrada de vehículos a través de beirarrúas e reservas da
vía pública para aparcamento exclusivo,parada de vehículos,carga e descarga de mercaderías
de calquera clase.
2º.— Sometelas a exposición pública polo prazo de 30 días hábiles mediante anuncio que se publicará no BOP, no taboleiro municipal en un diario de maior difusión na provincia,aos efectos
de presentación de reclamacións e suxerencias.
3º.— No suposto de non formularse reclamacións entenderanse aprobados definitivamente os acordos ata entón provisionais,debendo publicarse o texto íntegro no BOP,para aos efectos da súa
entrada en vigor.Se se presentaran reclamacións deberán ser resoltas polo Pleno da Corporación Municipal”.
Ponteareas, a 22 de febreiro de 2013.—O Alcalde, Salvador González Solla.
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