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EPÍGRAFE 41.—MATERIAIS

€

Concepto 4100: O consumo de materiais computarase,
previa valoración do concello de Ponteareas, a prezos de mercado.
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A) Segundo as circunstancias da unidade familiar, sobre o prezo que resulte de aplicar o
disposto nos puntos 1 e 2 anteriores aplicaranse os seguintes descontos:

Concepto 4101: Vehículos pesados (varredoira, baldeadora,
compactador, excavadora, grúa, pluma ou similar)
por unidade e hora, sen condutor, euros:

20,78

a) Nenos/as pertencentes a familias numerosas,
desconto dun 20%.

Concepto 4102: Condutor, Mecánico ou operario, por cada hora
ou fracción

12,81

b) Nenos/as pertencentes a familias monoparentais, desconto dun 20%

Concepto 4200: Por Km percorrido, vehículo pesado,
compactadores ida e volta, euros:

0,87

c) Asistencia de dous ou máis irmáns ao centro,
20% desconto por cada neno atendido/a. No
caso de que estes irmáns nacesen en parto
múltiple o desconto será dun 30%.”

Concepto 4201: Por Km percorrido, vehículos lixeiros.

0,26

EPÍGRAFE 42.—DESPRAZAMENTOS

NOTA.- A débeda tributaria esixible obterase por aplicación do disposto no
artigo 12.1.b) desta Ordenanza.

16.—MODIFICACIÓN DA ORDENANZA NA TAXA
POR A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

Modifícase o Anexo, e polo tanto queda redactado do seguinte xeito:
ANEXO: TARIFAS
TAXA DA ORDENANZA DA ESCOLA INFANTIL
MUNICIPAL

“1.—Prezo por asistencia é de 114,07 euros mensuais. Segundo a renda per cápita mensual da unidade familiar, sobre este prezo, aplicaranse as seguintes reduccións totais ou parciais:

17.—MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DA TAXA POR
SERVIZOS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA, GAS,
ELECTRICIDADE E OUTROS ABASTECEMENTOS
PÚBLICOS 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

Modificase o anexo de dita ordenanza, quedando polo tanto do seguinte xeito:
ANEXO:
Usos domésticos
— Mínimo ata 15 m3/mes

0,33 €/m3

— De 15 m3 a 20 m3/mes

0,36 €/m3

— Máis de 20 m3/mes

0,39 €/m3

a) Inferiores ao 50% do SMI, reducción do
100%: 0 euros.

Usos comerciais
— Mínimo ata 15 m3/mes

0,36 €/m3

b) Entre o 50% e o 75% do SMI, reducción do
70%: 34,22 euros.

— Máis de 15 m3/mes

0,38 €/m3

c) Superiores ao 75% e inferiores ao 100% do
SMI, reducción do 40%: 68,44 euros.

Usos industriais e obras
— Mínimo ata 15 m3/mes

0,39 €/m3

d) Entre o 100 e o 150% do SMI, reducción dun
10%: 102,66 euros.

— Máis de 15 m3/mes

0,46 €/m3

Os nenos que permanezan na escola infantil
medio día aboarán a taxa correspondente a media
xornada.
2).—Prezo por servizos complementarios

Conservación de contadores
— Cota por contador aboado/mes 0,19 €/ ab.mes
TAXAS E FIANZAS

A) Servizo de comedor: o prezo por este servizo
é de 34,22 euros mensuais.

— Conexión a rede de auga potable por vivenda
e unha sola vez 180,30 €.

B) Horario ampliado: o prezo mensual de cada
hora en que se incremente o horario normal
será de 14,26 €.

— Conexión a rede de sumidoiros por vivenda e
unha sola vez 180,30 €.

Segundo a renda per cápita mensual da unidade
familiar, sobre os prezos dos servizos anteriores
aplicaranse reduccións totais ou parciais:

— Fianza, polo contrato de abastecemento de
auga 30,05 €.
— Taxa de notificación recibos non abonados
no periodo voluntario 3,50 €.

a) Inferiores ao 30% do SMI, reducción do
100%

— Taxa de reapertura do subministro por corte
de auga 36,70€

b) Entre o 30 e o 100% do SMI, reducción do
50%.

— O servizo podrá optar pola facturación mensual no caso de grandes consumidores ( máis
de 1.200 m3/ano )

3.—Descontos.
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18.—MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DA TAXA
DE ALCANTARILLADO

Modificase o anexo de dita ordenanza, quedando polo tanto do seguinte xeito:
ANEXO
B/ TARIFA DE DEPURACIÓN.—DEPURACIÓN

Si o resultado da aplicación das tarifas deste artigo fose inferior a 33,17 €, prevalecerá este importe 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:

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
— Máis de 15

m3/mes

0,20 €/mes
0,22 €/mes

Usos industriais e obras.
— Mínimo ata 15 m3/mes
— Máis de 15

m3/mes

0,20 €/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 seguintes tipos:
— A.1/ Licencias de obras e proxectos de urbanización: 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 instancia de parte ou causa de expediente contraditorio, 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 urbanizable ( incluíndo o prezo do anuncio na prensa):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 €/m 2 ) + (superficie en
m2* 0,033 €/m2).

ARTIGO 5

As tarifas que corresponde satisfacer polos servizos 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 tributación 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
De 15 m3 a 20 m3/mes
Máis de 20 m3/mes

0,16 €/m3
0,18 €/m3
0,20 €/m3

Uso Comercial

Mínimo ata 15 m3/mes
Máis de 15 m3/mes

0,19 €/m3
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 reguladora 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 aplicación do coeficiente de ponderación a seguinte escala de coeficientes, segundo a categoría fiscal da vía
pública na que radique a actividade:

