
AS NEVES

A N U N C I O

Aprobado inicialmente polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 26 de decembro de 2011, o
Orzamento Municipal para o exercicio económico de 2012 e a plantilla de persoal funcionario e laboral
para dito exercicio, en cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das facendas Locais, expónse ó público
na Secretaría deste Concello, polo prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ó da
publicación do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que durante o mesmo poidan
formularse as reclamacións que se coiden oportunas.De conformidade con acordo adoptado o Orzamento
considerase definitivamente aprobado, se durante o prazo establecido non se presentan reclamación ao
mesmo.

As Neves, a 26 de decembro de 2011.—O Alcalde-Presidente, Raúl Emilio Castro Rodríguez.

2011012659

e e e

PONTEAREAS

A N U N C I O

A Corporación Municipal en sesión celebrada o 20 de decembro de 2.011 acordou aprobar
definitivamente a Ordenanza fiscal Reguladora da Taxa por tramitación de expediente administrativo
conducente á obtención de Resolución/Acordo de Declaración de aplicación do réxime de situación de
fóra de Ordenación,co teor:

“Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por tramitación de expediente administrativo conducente á
obtención de Resolución/Acordo de Declaración de aplicación do réxime de situación de Fóra de
Ordenación previsto na Disposición Transitoria Terceira da Lei 2/2010, de 25 de marzo, de medidas
urxentes de modificación da Lei 9/2002 de 30 de decembro

ARTIGO 11.—FUNDAMENTO E NATUREZA.

En 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 Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido da Lei reguladora das
facendas Locais, o Concello de Ponteareas establece a Taxa por tramitación de expediente conducente
á expedición da resolución/acordo administrativo de declaración de aplicación do réxime de situación
de fóra de ordenación dos actos de uso do solo, en particular das obras, instalacións, construcións e
edificacións realizadas sen licenza ou sen autorización autonómica preceptiva, existentes con
anterioridade ao 1 de xaneiro de 2003, e respecto das cales no momento de entrada en vigor da Lei
2/2010 transcorrese o prazo legalmente establecido no artigo 210.2 da Lei 9/2002, sen que a
administración adoptase ningunha medida dirixida á restauración da legalidade urbanística ou
ambiental.

ARTIGO 21.—FEITO IMPOÑIBLE.

Constitúe o feito impoñible da Taxa a actividade municipal, técnica e administrativa, tendente a
verificar se os actos de uso do solo, en particular das obras, instalacións, construcións e edificacións
realizadas con infracción da normativa urbanística a que se refire a Disposición Transitoria Terceira da
Lei 2/2010 axústanse ás disposicións normativas de aplicación a efectos de declaración de aplicación
do réxime previsto para a situación de fóra de ordenación.
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ARTIGO 31.—SUXEITO PASIVO

Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o
artigo 35 da Lei Xeral Tributaria, que sendo propietarios das obras, edificacións ou instalacións a que
se refire o artigo primeiro soliciten da Administración municipal a tramitación de expediente
administrativo co obxecto de obter resolución/acordo de declaración de aplicación ao inmoble afectado
do réxime correspondente á situación de fóra de ordenación.

ARTIGO 41.—RESPONSABLES

1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas físicas e xurídicas
a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios da débeda tributaria as persoas ou entidades sinaladas no artigo
43 da Lei Xeral Tributaria nos supostos e co alcance sinalado no mesmo.

ARTIGO 51.—COTA TRIBUTARIA

A cota tributaria correspondente á tramitación do expediente administrativo será de 10 euros por
cada metro cuadrado de superficie edificable 

ARTIGO 61.—EXENCIÓNS, BONIFICACIÓNS E DEDUCIÓNS DE COTA.

Non se concederá exención nin bonificación algunha na exacción da Taxa que non veña establecida
en tratados ou acordos internacionais ou normas con rango de lei. 

ARTIGO 71.—DEVENGO

1. Devéngase a Taxa e nace a obriga de contribuír cando se inicie a prestación que constitúe o seu
feito impoñible, entendéndose por tal a actividade administrativa de informe e inspección segundo o
disposto no artigo 1 da presente ordenanza. A efectos de aplicación da presente ordenanza o inicio da
actividade administrativa non poderá demorarse máis de tres meses.

Con carácter previo ao inicio da actividade administrativa esixirase o depósito previo do importe
total. 

2. A obriga de contribuír, non se verá afectada de ningún xeito pola renuncia ou desistimiento do
solicitante unha vez ditada a resolución administrativa (sexa de outorgamento ou de denegación da
declaración pretendida), ou con anterioridade, cando se completou a actividade administrativa de
informe e de inspección.

En caso de renuncia ou desistimiento unha vez incorporados informes técnicos e/ou xurídicos ao
expediente, sen que se hai completado a actividade administrativa de informe e inspección a taxa
reducirase nunha porcentaxe do 25% 

ARTIGO 81.—LIQUIDACIÓN E INGRESO

1. O importe da taxa por tramitación do expediente administrativo será ingresado en calidade de
depósito previo nas contas municipais aperturadas nas entidades financeiras autorizadas. 

2. O ingreso efectivo deberá acreditarse no momento de presentar a correspondente solicitude, ou no
seu defecto con posterioridade, si ben, en todo caso, con carácter previo ao inicio da actividade.

3. A Administración municipal, unha vez realizadas as actuacións motivadas polos servizos
urbanísticos prestados, tras a comprobación destes practicará as correspondentes liquidacións esixindo
do suxeito pasivo ou reintegrándolle, no seu caso, a cantidade diferencial que resulte.

Artigo 91.—Infraccións e sancións

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que ás mesmas
correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.
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DISPOSICIÓN FINAL

A presente Ordenanza, entrará en vigor ao día seguinte o da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia permenecendo en vigor ata a sua modificación ou derrogación expresa.”

Ponteareas,22 de decembro de 2011.—O Alcalde, Salvador González Solla. 2011012660

e e e

O PORRIÑO

A N U N C I O

Rematado o periodo de exposición Pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia nº
218, de data 14/11/2011, referinte ó acordo adoptado polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria
que foi celebrada o día 31/10/2011, sobre modificación da “Ordenanza fiscal Reguladora do imposto
sobre bens inmobles”, sen que se presentaran reclamacións en contra desta, e cumprindo o disposto polo
artigo 17.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei Reguladora das facendas Locais, faise pública á citada modificación, que queda aprobada
definitivamente, e que consiste en engadir no artigo 5 da Ordenanza o seguinte punto 4:

“Artigo 5. EXENCIóNS

(...)

4. Decláranse exentos os bens inmobles dos que sexan titulares os centros sanitarios de titularidade
pública, sempre que os mesmos estean directamente afectados ao cumprimento dos fins específicos dos
referidos centros.”

O Porriño, 23 de decembro de 2011.—O Alcalde, José Nelson Santos Argibay. 2011012618

A N U N C I O

O día 16 de decembro de 2011 publicouse no Boletín Oficial da Pontevedra nº 240 anuncio de
aprobación definitiva do expediente de modificación do anexo de investimentos por non terse presentado
reclamacións no período de exposición pública. En data 9 de decembro de 2011, cando xá estaba enviado
o citado anuncio de aprobación definitiva, recibiuse no Concello do Porriño reclamación presentada en
data 1 de decembro de 2011 no Rexistro de entrada da Xunta de Galicia. O Pleno da Corporación, en
sesión celebrada en data 26 de decembro de 2011, acordou desestimar as alegacións presentadas, aprobar
definitivamente a modificación do Anexo de investimentos e publicar  novamente no BOP o anuncio de
aprobación definitiva, de conformidade co disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo polo que se aproba o T.R. da Lei Reguladora das facendas Locais e o artigo 20.3 do R.D.
500/1990, de 20 de abril.

Contra esta aprobación definitiva poderá interporse recurso contencioso-administrativo na forma e
prazos que establecen as normas da devandita xurisdicción, segundo o disposto nos artigos 171 do
T.R.L.R.f.L. e 23 do R.D. 500/1990.

O Porriño, a 27 de decembro de 2011.—O Alcalde, José Nelson Santos Argibay. 2011012619

A N U N C I O

Rematado o periodo de exposición Pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia nº
218, de data 14/11/2011, referente ó acordo adoptado polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria
que foi celebrada o día 31/10/2011, sobre modificación da “Ordenanza fiscal Reguladora do imposto
sobre vehículos de tracción mecánica”, sen que se presentaran reclamacións en contra desta, e cumprindo
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