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5. Por outro persoal adscrito de xeito circuns-
tancial á prestación do servizo, por hora ou
fracción; 24,54 €.

6. Pola apertura de porta a domicilio e outros,
por hora ou fracción: 7,17 €.

7. Polo emprego de produtos especiais para a
contención dos axentes tóxicos, por metro
cadrado afectado; 11,16 €.

MATERIAL

1. Por cada vehículo, por hora ou fracción;
44,83 €.

2. Por cada autobomba, por hora ou fracción;
127,14 €.

3. Por cada autotanque, por hora ou fracción;
130,77 €.

DESPLAZAMENTOS

1. Por cada vehículo que actúe e por cada kiló-
metro de percorrido, computarase ida e volta;
1,86 €.

10. MODIFICACIÓN DA ORDENANZA NA TAXA
POR EXPEDICCIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

Modifícase o ANEXO de dita ordenanza; e polo
tanto queda redactada da seguinte maneira.

ANEXO

Certificacións e informes expedidos pola Secre-
taría do Concello ou pola Alcaldía referidos a do-
cumentos ou actos de vecindade: 2,21 euros.

— Instancias; 1,00 euros

O primeiro prego dos certificados referentes a
documentos cuia data sexa anterior ó último quin-
quenio: 3,98 euros.

LICENCIAS

— As obras reintegraránse con: 4,76 euros.

— As obras que esixan proxecto facultativo: 2
euros.

— As licencias de obras menores: 2 euros.

— Licencias de aperturas de establecementos:
9,56 euros.

— Licencias de circulación ou parada fixa de
vehículos en aluguer: 9,56 euros.

— As demáis licencias ou permisos non com-
prendidos nos apartados anteriores: 7,19
euros.

— Certificacións ou liquidacións provisionais
ou definitivas ós contratistas: o 5 por 1.000
do seu importe.

— Títulos de adxudicación de postos no merca-
do: 4,76 euros.

— Cada prego que se presenta para tomar parte
nas subastas, concursos: 4,76 euros.

— Bastanteo de poderes: 9,27 euros.

— Cada declaración formulada para alteracións
na contribución territorial, que se refira a
unha soa finca: 2,03 euros.

— Por cada finca de exceso: 1,00 euros.

— Por cada visto e prace do Sr.Alcalde en docu-
mentos a instancia de parte: 19,90 euros.

— Nos mandamentos de aboamentos, satisfeitos
pola Tesourería, reintegraránse:

De 1 a 60 euros (EXENTOS)

De 60 a 600 euros: 2,77 euros.

De 600 en adiante: o 1%.

— Polo sinalamento de alineacións e rasantes
cando o traballo sexa independente do que
corresponda polas licencias de obras: 28,75
euros.

— Por cada informe emitido polos técnicos mu-
nicipais: 12,15 euros.

— Por cada copia dos planos do proxecto de de-
limitación do solo ou planos de ordenacións
vixentes: 7,96 euros.

— Pola tramitación de expedientes de declara-
ción de ruina a instancia da parte interesada:
19,90 euros.

— Pola compulsa de cada documento: 2,21
euros.

11.—MODIFICACIÓN DA ORDENANZA NA TAXA
POR LICENCIAS DE AUTO TAXI E DEMAÍS
VEHÍCULOS DE ALUGUER

Módifícase a ordenanza nº2, quedando polo
tanto da seguinte maneira.

A Concesión e expedición de licencias: 720,05 €.

B Autorización para transmisión de licencias
cando proceda seu outorgamento, con arreglo
a vixente lexislación: 961 €.

C Autorización para substitución de vehículos
afectos as licencias, ben sexa o cambio de
tipo voluntario ou por imposición legal: 24 €.

D Revisión anual ordinaria dos vehículos e re-
visión extraordinaria a instancia de parte:
24 €.

12.—MODIFICACIÓN DA ORDENANZA NA TAXA 
POR APERTURA DE GABIAS, PROSPECCIÓNS 
OU GALAS EN TERREOS DE USO PÚBLICO
LOCAL E CALQUERA REMOCIÓN DO PAVIMENTO
OU BEIRARRÚAS NA VÍA PÚBLICA

Modifícase o artigo 6º “ Cota tributaria “, que-
dando polo tanto do seguinte xeito: 

Cando se utilicen procedementos de licitación
pública, o importe da taxa virá determinado polo


