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ordenAnZA reGULAdorA dA TAXA Por ensinAnZAs no ConservATorio de mÚsiCA
do ConCeLLo de PonTeAreAs
CONCEPTO

PREZO ACTUALIZADO

Inscripción por primeira vez
Proba de acceso a grao medio
Cuota mensual

26,69
75,43
50,65

ordenAnZA FisCAL reGULAdorA dA TAXA Por ensinAnZAs esPeCiAis
nA esCoLA de mUsiCA ”viLA do CorPUs” do ConCeLLo de PonTeAreAs
CONCEPTO

PREZO ACTUALIZADO
Alumnos 4 e 5 anos

Cuota mensual

25,27
Alumnos 6 e 7 anos

Cuota mensual

30,35
Alumnos 8 a 18 anos

Cuota mensual

30,35
Alumnos de máis de 18 anos

Cuota mensual

50,65

ordenAnZA reGULAdorA PoLA PresTACiÓn do serviZo de AXUdA no FoGAr
CONCEPTO

PREZO ACTUALIZADO

Prezo hora

6,60

ordenAnZA reGULAdorA dA TAXA do CemiTerio mUniCiPAL
CONCEPTO

PREZO ACTUALIZADO

1.-Dereitos de enterramento en panteón
2.-Dereitos de exhumación ou traslado dos restos dentro do termo municipal.
2.1-A outro ou doutro cemiterio do termo municipal
2.2-A outro ou doutro termo municipal

26,03
21,30
15,39
20,12

CesiÓn de Terreos mUniCiPAis
Parcelas preferencia m2
Parcelas de 1ª clase m2
Parcelas de 2ª clase m2
Parcelas de 3ª clase m2

150,30
105,34
71,01
61,53

ordenAnZA reGULAdorA dA TAXA Por eXPediCiÓn
de doCUmenTos AdminisTrATivos
CONCEPTO

PREZO ACTUALIZADO

As obras reintegraránse con
As obras que esixan proxecto facultativo
As licenzas de obras menores

4,96
2,08
2,08

Licenzas de aperturas de establecementos

9,97
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Páx. 32

PREZO ACTUALIZADO

Licenzas de circulación ou parada fixa de vehículos de aluguer

9,97

As demáis licenzas ou permisos non comprendidos nos apartados anteriores

7,49

Certificacións ou liquidacións provisionais ou definitivas aos contratistas

5,00%

Títulos de adxudicación de postos no mercado

4,96

Cada prego que se presente para tomar parte nas subastas,concursos

4,96

Bastanteo de poderes

9,66

Cada declaración formulada para alteracións na contribución territorial,que se refiran a unha soa finca

2,11

Por cada finca de exceso

1,05

Por cada visto e prace do Sr.Alcalde en documentos a instancia de parte.

20,75

Nos mandamentos de aboamentos,satisfeitos pola Tesoureiría,reintegraránse da seguinte maneira:

0,00

De 1 a 60 euros(exentos)

exentos

De 60 a 600 euros

2,88

De 600 euros en adiante

1%

Polo sinalamento de alineacións e rasantes cando o traballo sexa independente do que corresponda
polas licenzas de obras.

29,97

Por cada informe emitido polos técnicos municipais

12,67

Por cada copia dos planos do proxecto de delimitación do solo ou planos de ordenación vixentes

8,29

Pola tramitación de expedientes de declaración de ruína a instancia de parte interesada

20,75

Pola compulsa de cada documento

2,30

ordenAnZA reGULAdorA dA TAXA Por ACTividAdes de serviZo de PrereCoLLidA,
reCoLLidA e TrATAmenTo de LiXo
CONCEPTO

PREZO ACTUALIZADO
vivendAs

Casco Urbano

83,39

Rural

46,90
esTAbLeCemenTos diversos

Hoteis e moteis

1.031,98

Hostais,pensións,fondas e análogos

521,20

Vivendas destinadas a turismo rural

312,72

Campamentos de turismo

312,72

Hospitais,clínicas,xeriátricos,residencias,sanatorios e demáis centros sanitarios asistenciais

1.031,98

Academias e autoescolas

125,09

Centros docentes privados ou concertados e/ou públicos cuxo mantemento non sexa encomendado
pola Lei á Administración Local,con réxime de pensión alimenticia

208,48

Centros docentes privados ou concertados e/ou públicos cuxo mantemento non sexa encomendado
pola Lei á Administración Local,sen réxime de pensión alimenticia
Discotecas,salas de festas e similares

125,09
1.355,13

Pubs e bares de categoría especial

521,20

Cafeterías

312,72

Bares e análogos,sen comida

125,09

Pizzerías,hamburgueserías,bocaterías,parrilladas,cafeterías e bares con comida e análogos

364,84

Restaurantes ata 200 m2

364,84

Restaurantes de máis de 200 m2

521,20

Restaurantes de celebracións

1.563,30

Supermercados ata 1000 m2

938,16
m2

2.241,17

Supermercados de 2001 m2 a 4000 m2

4.482,34

Supermercados de 1001

m2

a 2000
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