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MATERIAL

1. Por cada vehículo, por hora ou fracción;
41,85 €.

2. Por cada autobomba, por hora ou fracción;
118,68 €.

3. Por cada autotanque, por hora ou fracción;
122,08 €.

DESPLAZAMENTOS

1. Por cada vehículo que actúe e por cada kiló-
metro de percorrido, computarase ida e volta;
1,74 €.

Modificación da ordenanza na taxa por asistencia
e instancia en fogares e residencias de anciáns,

garderías infantís, albergues e outros
establecementos de naturaleza análoga

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

ANEXO

A/Establecemento da cuota para a Gardería
Municipal:

Renta per capita familiar Mes cuota+comida Total E.

Menos de 120e/mes exento+14,45 e. 14,45 euros

De 120 ata 180 e/mes 23,01e+15,12e 38,13 euros

De 180 ata 240 e/mes 34,52e+15,12e 49,64 euros

De 240 ata 330 e/mes 46,05e+19,42e 65,47 euros

De 330 ata 420 e/mes 61,16e+23,02e 84,18 euros

De 420 ata 510 e/mes 84,18e+23,02e 107,20 euros

De 510 euros en adiante 95,70e+23,02e 118,72 euros

A estas cuotas engadiránse 7,22 euros/mes en
concepto de prolongación da xornada.

— Os nenos que permanezcan na escola infantil
medio día, aboarán a taxa correspondente ó
medio mes, de conformidade coa renta per
capita familiar.

B/Residencia da 3ª Idade: segue como antes.

Modificación da ordenanza na taxa
por expedicción de documentos administrativos

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

A N E X O

Certificacións e informes expedidos pola Secre-
taría do Concello ou pola Alcaldía referidos a do-
cumentos ou actos de vecindade: 2,06 euros.

— Instancias; 0,93 euros

O primeiro prego dos certificados referentes a
documentos cuia data sexa anterior ó último quin-
quenio: 3,72 euros.

LICENCIAS

As obras reintegraránse con: 4,44 euros.

As obras que esixan proxecto facultativo: 1,86
euros.

As licencias de obras menores: 1,86 euros.

Licencias de aperturas de establecementos: 8,93
euros.

Licencias de circulación ou parada fixa de vehí-
culos en aluguer: 8,93 euros.

As demáis licencias ou permisos non comprendi-
dos nos apartados anteriores: 6,71 euros.

Certificacións ou liquidacións provisionais ou
definitivas ós contratistas: o 5 por 1.000 do seu im-
porte.

Títulos de adxudicación de postos no mercado:
4,44 euros.

Cada prego que se presenta para tomar parte
nas subastas, concursos: 4,44 euros.

Bastanteo de poderes: 8,65 euros.

Cada declaración formulada para alteracións na
contribución territorial, que se refira a unha soa
finca: 1,86 euros.

Por cada finca de exceso: 0,93 euros.

Por cada visto e prace do Sr.Alcalde en docu-
mentos a instancia de parte: 18,58 euros.

Nos mandamentos de aboamentos, satisfeitos
pola Tesourería, reintegraránse:

De 1 a 60 euros (EXENTOS)

De 60 a 600 euros: 2,58 euros.

De 600 en adiante: o 1%.

Polo sinalamento de alineacións e rasantes
cando o traballo sexa independente do que corres-
ponda polas licencias de obras: 26,83 euros.

Por cada informe emitido polos técnicos munici-
pais: 11,35 euros.

Por cada copia dos planos do proxecto de deli-
mitación do solo ou planos de ordenacións vixen-
tes: 7,43 euros.

Pola tramitación de expedientes de declaración
de ruina a instancia da parte interesada: 18,58
euros.

Pola compulsa de cada documento: 2,06 euros.

Modificación da ordenanza na taxa
por licencias de auto taxi e demais vehículos

de aluguer

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

A/ Concesión e expedición de licencias: 672,18 €.

B/ Autorización para transmisión de licencias
cando proceda seu outorgamento, con arreglo
a vixente lexislación:896,25 €.
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C/ Autorización para substitución de vehículos
afectos as licencias, ben sexa o cambio de
tipo voluntario ou por imposición legal:
22,40 €.

D/ Revisión anual ordinaria dos vehículos e re-
visión extraordinaria a instancia de parte:
22,40 €.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA
POR APERTURA DE GABIAS, PROSPECCIÓNS

OU CALAS EN TERREOS DE USO PUBLICO LOCAL
E CALQUERA REMOCIÓN DO PAVIMENTO

OU BEIRARRÚAS NA VÍA PÚBLICA

I.—FUNDAMENTO E NATUREZA

ARTIGO 1º

En uso das facultades contidas no artigo 106 da
Lei 7/85, Lei de Bases de Réxime Local, e nos arti-
gos 20 e 57 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 polo
que se aproba o Texto Refundido da Lei Regulado-
ra das Facendas Locais, o Concello de Ponteareas
establece a Taxa por apertura de gabias, prospec-
cións ou calas en terreos de dominio público local,
e calquera remoción do pavimento ou beirarrúas na
vía pública, que se rexerá pola presente Ordenanza
Fiscal.

II.—FEITO IMPOÑIBLE

ARTIGO 2º

Constiúe o feito impoñible desta taxa a utiliza-
ción privativa ou aproveitamento especial de te-
rreos de dominio público local para a apertura de
gabias, prospecións e calas, inclusive estradas, ca-
miños, e demais vías públicas locais, para a insta-
lación e reparación de canos, conduccións e outras
instalacións, así como calquera remoción de pavi-
mento ou beirarrúas na vía pública.

III.—SUXEITOS PASIVOS

ARTIGO 3º

Son suxeitos pasivos das taxas reguladas nesta
Ordenanza, en concepto de contribuíntes, as perso-
as físicas e xurídicas así como as entidades ás que
se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, ás
que se les outorgaron as licenzas ao seu favor, ou os
que gocen, utilicen ou aproveiten especialmente o
dominio público local, de procederen sen a oportu-
na autorización.

IV.—RESPONSABLES

ARTIGO 4º 

Serán responsables solidarios das obrigas tribu-
tarias dos suxeitos pasivos as persoas físicas e xurí-
dicas ás que se refire os artigo 42 da Lei Xeral Tri-
butaria.

Serán responsables subsidiarios as persoas in-
cluídas no artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

V.—EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS

ARTIGO 5º

Agás o disposto en normas de rango legal e tra-
tados internacionais, non se admitirán exencións
nin bonificacións nas taxas reguladas na presente
ordenanza.

VI.—CUOTA TRIBUTARIA

ARTIGO 6º

1.—Cando se utilicen procedementos de licita-
ción pública, o importe da taxa virá determinado
polo valor económico da proposición sobre a que
recaia a concesión, autorización, ou adxudicación. 

2.—No resto de casos, a cota tributaria será a
resultante de aplicar a seguinte tarifa:

Por m2 ou fracción, e cada quince días ou frac-
ción: 1.36 euros

VII.—PERÍODO IMPOSITIVO,
DEVENGO E INGRESO

ARTIGO 7º

1.— O período impositivo mínimo será de quince
días naturais contados de data a data.

2.—As taxas reguladas na presente Ordenanza
devengaranse no momento en que se inicie o apro-
veitamento especial.

3.—No momento da presentación de solicitudes
de licenzas para aproveitamentos cunha duración
determinada, os suxeitos pasivos ingresarán polo
procedemento de autoliquidación o importe total
das taxas resultantes da aplicación do artigo 6
desta Ordenanza.

No caso de solicitudes de aproveitamentos de
duración indeterminada, os suxeitos pasivos, no
momento de formular aquelas, ingresarán polo pro-
cedemento de autoliquidación o importe das co-
rrespondentes ao primerio período impositivo.

Para os seguintes períodos impositivos, a Admi-
nistración Tributaria Municipal notificará regula-
mentariamente as liquidacións procedentes.  

VIII.—NORMAS DE XESTIÓN

ARTIGO 8º

1.—Para poder gozar dos aproveitamentos espe-
ciais e utilizacións privativas de vía pública, os in-
teresados deberán solicitar a oportuna licenza.

2.—As solicitudes contarán en todo caso cos se-
guintes datos: nome, apelidos e D.N.I. ou razón so-
cial e C.I.F. do solicitante, domicilio fiscal e situa-
ción de aproveitamento.

3.—Os servicios técnicos deste Concello compro-
barán e investigarán as declaracións formuladas


