52

Nº 250 — Martes 30 diciembre 2003

BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA

Inspección de obras que se practiquen a instancia de parte ou
causa de expediente contradictorio, por unidade: 51,62 euros.

Talleres de reparación de vehículos, estacións de servicio e semellantes:

Inspección de actividades que se practiquen a instancia de parte:
15,20 euros.

Ata 75 m.( 58.21 euros).

Licencias de parcelación urbanística, por cada unha das parcelas
resultantes: 43 euros.

Máis de 175 m. (107.46 euros).

Transmisión de licencias: 34,50 euros.
Autorizacións previas en solo non urbanizable (incluindo o precio
do anuncio na prensa): 269,33 euros.
Licencias de primeira ocupación: 0,50 euros / m2.
Solicitude de declaración de ruina: 230 euros.
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 x proposta edificable x 0,06 euros /m2) + (superficie
do solo en m2 x 0,03 euro /m2).
Si o resultado da aplicación das tarifas deste artigo fose inferior a
30,05 euros, prevalecerá este importe como cuota mínima.
TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO
CASCO URBANO
Vivendas, 38.06 euros.
Bares e tabernas:
Hasta 50 m. (65.37 euros).
De 50 a 100 (69.85 euros)
Máis de 100( 70.85 euros)
Bares especiais: 71.64 euros.

De 75 ata 175m. (71.64 euros).
Bancos, entidades financieiras, aseguradoras, oficinas, ensinanza e
semellantes:
Ata 50 m. (89.55 euros)
De 50 ata 100 m. (116.42 euros)
Máis de 100 m. (179.10 euros).
Fábricas, talleres, almacéns e comercio por xunto (industrias en
xeral):
Ata 100 m. (71.64 euros).
De 100 ata 200 (107.46 euros)
Máis de 200 m. (214.92 euros).
Clínicas:
Médicas: 107.46 euros.
Veterinarias: 71.64 euros.
Farmacias: 71.64 euros.
Profesionais liberais:
Ata 15 m. (53.73 euros).
Máis de 15 m. (71.64 euros).
Establecementos de espectáculos:
Cines: 62.69 euros.
Salas de festas e discotecas. 71.64 euros.
Salóns recreativos: 71.64 euros.

Cafeterías, Cafés, cervexerías e similares:

Outros:

Hasta 100 m.( 71.64 euros).

Mínimo: 22.39 euros.

Máis de 100 (89.55 euros).

Máis: 4.48 euros.

Cafetería especial: 134.33 euros.

Instalacións deportivas de máis de 500 m/2: 89.55 euros.

Restaurantes:

RECOLLIDA NO RURAL

Con cafetería anexa:
Hasta 100 m (89.55 euros ).
Máis de 100 (107.46 euros).
Sin cafetería anexa:
Hasta 100 (71.64 euros).

Taxa única: 12,00 Euros
MODIFICACIÓN DA TARIFA DE AGUA,
CONSERVACIÓN DE CONTADORES
E DEPURACIÓN

Máis de 100 (89.55 euros).
Fondas, pensións, hostais e casas rurais:

USOS DOMÉSTICOS

Mínimo, 44.78 euros.

Mínimo: ata 15 m3./mes: 0,30 euros.

Máis: 1,79 euros por cama.

De 15 ata 20 m3/mes: 0,33 euros.

Hoteis:

Máis de 20 m3/mes: 0,36 euros.

Sin restaurante/café:
Mínimo, 89.55 euros.

USO COMERCIAL

Máis: 1,79 euros por cama.

Mínimo: ata 15 m3/mes:0,33 euros.

Con restaurante/café:

Máis de 15 m3/mes: 0,35 euros.

Mínimo: 89.55 euros.

USO INDUSTRIAL E OBRAS

Máis: 62.69 euros .
Moteis: 447.75 euros.
Supermercados, tendas de alimentación:
Hasta 75 m.( 94.83 euros).
De 75 ata 300 m.( 107.46 euros).

Mínimo: ata 15 m3/mes: 0,36 euros.
Máis de 15 m3/mes: 0,41 euros.
CONSERVACIÓN DE CONTADORES
Cota por contador aboado/mes: 0,17 euros

De máis de 300 (447.75 euros).
Comercio polo miudo:

TARIFA DE DEPURACIÓN

Ata 50 m (58.21 euros).
De 50 a 100 m. (67.16 euros)
Máis de 100 m.( 80.60 euros).

USOS DOMÉSTICOS
Mínimo: ata 15 m3/mes: 0,18 euros.
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De 15 ata 20 m3/mes: 0,20 euros.
Máis de 20 m3/mes: 0,21 euros.
USO COMERCIAL:
Mínimo: ata 15 m/3 mes: 0,18 euros.
Máis de 15 m3/mes: 0,20 euros.
USO INDUSTRIAL E OBRAS
Mínimo ata 15 m3/mes: 0,18 euros.
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3. Considérase que unha actividade se exerce con carácter empresarial, profesional ou artístico, cando supoña a ordenación por conta
propia de medios de producción e de recursos humanos, ou dun de
ambos, coa finalidade de intervir na producción ou distribución dos
bens e servicios.
4. O contido das actividades gravadas está definido nas tarifas do
imposto, aprobadas polo R.D. Lex. 1175/90, do 28 de setembro, e
1259/91, de 2 de agosto.
5. O exercicio das actividades gravadas aprobaranse por calquera
medio admisible en dereito, e en particular, polos contemplados no art.
3 do C. comercio.

Máis de 15 m3/mes: 0,20 euros.
ARTIGO 2. SUPOSTOS DE NON SUXEICIÓN
CONSERVACIÓN DE CONTADORES
Cota por contador abnado/mes:0,17 euros.
TARIFA DE DEPURACIÓN
USOS DOMÉSTICOS
Mínimo: ata 15 m3/mes: 0,18 euros.
De ata 20 m3/mes: 0,20 euros.
Máis de 20 m/3/mes: 0,21 euros.
USO COMERCIAL
Mínimo: ata 15 m3/mes: 0,18 euros.

Non constitúe o feito impoñible o exercicio das seguintes actividades:
1) A enaxenación de bens integrados no activo fixo das empresas
que houbesen figurado debidamente inventariados como tal inmobilizado con máis de dous anos de antelación na data de transmisión, e a
venta de bens de uso particular e privado do vendedor sempre que os
houbese utilizado durante igual período de tempo
2) A venta de productos recibidos en pago de traballos persoais ou
servicios profesionais
3) A exposición de artigos co fin exclusivo de decoración ou adorno do establecemento. Se está suxeita ó imposto a exposición dos artigos para regalo ós clientes.
4) Cando se trate de venda ó por menor, a realización dun só acto
ou operación illada.

Máis de 15 m3/mes: 0,20 euros.
ARTIGO 3. EXENCIÓNS
USO INDUSTRIAL E OBRAS

1. Están exentos do imposto:

Mínimo: ata 15 m3/mes: 0,18 euros.
Máis de 15 m3/mes: 0,20 euros.
Ponteareas, 26-12-03.—O Alcalde, Francisco Candeira Mosquera.
10228
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M O S
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ARTIGO 1. NATUREZA E FEITO IMPOÑIBLE
1. O Imposto sobre Actividades Económicas é un tributo directo de
carácter xeral, do que o feito impoñible está constituído polo mero
exercicio, en territorio nacional, de actividades empresariais, profesionais e artísticas, exérzanse ou non nun local determinado e estean ou
non especificadas nas Tarifas do imposto.
2. Consideraranse, ós efectos deste imposto, actividades empresariais as gandeiras, cando teñan carácter independente, as mineiras, industriais, comerciais e de servicios. Non teñen tal consideración as actividades agrícolas, as gandeiras dependentes, as forestais e as pesqueiras, non constituíndo o feito impoñible polo imposto ningunha delas.
A efectos do previsto no parágrafo anterior, terá a consideración
de gandería independente o conxunto de cabezas de gando que se atope
comprendido nalgúns dos casos seguintes:
a) Que paste ou se alimente fundamentalmente en terras que non
sexan explotadas agrícola ou forestalmente polo dono do
gando
b) O estabulado fóra das fincas rústicas
c)

O trashumante ou trasterminante

d) Aquel que se alimente fundamentalmente con pensos non producidos na finca na que se críe.

a) O Estado, Comunidades Autónomas e Entidades Locais, así
como os Organismos autónomos do Estado e as entidades de
análogo carácter das Comunidades Autónomas e das Entidades Locais.
b) Os suxeitos pasivos que inicien a súa actividade en territorio
español, durante os dous primeiros períodos impositivos no
que se desenvolve a mesma.
A estes efectos, non se considerará que se produciu o inicio do
exercicio dunha actividade cando a mesma se exerceu anteriormente
baixo outra titularidade, circunstancia que se entenderá que concorre,
entre outros supostos, nos casos de fusión, escisión ou aportación de
ramas da actividade
c)

Os seguintes suxeitos pasivos:

— As persoas físicas
— Os suxeitos pasivos do Imposto de Sociedades, as sociedades
civís e as entidades do art. 33 da Lei Xeral Tributaria, Lei
230/63, do 28 de decembro, que teñan un importe neto da cifra
de negocios inferior ós 1.000.000 euros.
A efectos de aplicación desta exención teranse en conta as seguintes regras:
1º. O importe neto da cifra de negocios determinarase de acordo co
previsto no art. 191 do T.R. da Lei de Sociedades Anónimas, aprobado
polo R.D. Lex.1564/89, de 22 de decembro.
2º. O importe neto da cifra de negocios será, no caso dos suxeitos
pasivos do Imposto sobre sociedades ou dos contribuíntes polo Imposto
da renda dos Non Residentes, o do período impositivo no seu prazo de
presentación das declaracións por ditos tributos finalizase o ano anterior ao do nacemento do dereito ao cobro deste imposto. No caso das
sociedades civís e das entidades do art. 33 da LXT o importe neto da
cifra de negocios será o que corresponda ó penúltimo ano anterior ó do
nacemento do dereito ao cobro deste imposto. Se dito período impositivo tivese unha duración inferior ao ano natural, o importe neto da cifra
de negocios elevarase ao ano.
3º. Para o cálculo da cifra de negocios do suxeito pasivo terase en
conta o conxunto de actividades económicas exercidas polo mesmo.
Non obstante, cando a entidade forme parte do grupo de sociedades,

