
 

   
 

 

ACTA DA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA O DÍA  6 DE  NOVEMBRO DE 2003 

 

 

SRES. ASISTENTES 

 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. XOAQUÍN XAVIER GAGO LÓPEZ 

CONCELLEIROS/AS 

D. MANUEL RODRÍGUEZ CUERVO 
DONA Mª VICTORIA HIERRO LORENZO 
D. ROBERTO ARAÚJO CORTEGOSO 
D. CARLOS GUERRERO VÁZQUEZ 
DONA MARÍA ARAÚJO REY 
D. JESÚS PAZ ARIAS 
D. ALEJANDRO QUINTELA PEREIRA 
DONA Mª SILVIA RUBIANES MELÉNDEZ 
D.TOMÁS JAVIER FOLE DÍAZ 
DONA  MARTA RODRÍGUEZ ARIAS 
DONA Mª ISABEL FERNÁNDEZ VARELA 
D. MARCOS BARROS LÓPEZ 
D. LUIS MANUEL GARCÍA DÍAZ 
D. XOSÉ CASTRO RATÓN 
D. MANUEL RICO TABOADA 
DONA Mª C. GARCÍA-TORIELLO ROMERO 
DONA ANA ISABEL LORENZO FRAGA 
D. JOSÉ LUÍS RIVERA MALLO 
D. JESÚS MARÍA J. DIÉGUEZ PAZOS 
D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO 

SECRETARIA 

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ 

INTERVENTOR 

D. MANUEL BEREIJO CREGO 
   

 
 

          Na Casa do Concello de Vilagarcía de  Arousa, sendo as dezanove horas  do día 

seis  de novembro de dous mil tres, baixo a Presidencia de D. Xoaquín Xavier Gago 

López, e coa asistencia da Secretaria  Dona. Rosa Losada Suárez e do Interventor D. 
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Manuel Bereijo Crego, reuníronse, en primeira convocatoria, os Sres. Concelleiros, que 

á marxe se relacionan como asistentes, co obxecto de celebrar Sesión Plenaria 

extraordinaria, convocada ó efecto. 

  

 

           A continuación procédese a trata-los asuntos que figuran na Orde do Día do 

seguinte xeito: 

 

  

1.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº1, DA TAXA 

POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- Pola Sra. Secretaria dáse 

lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, 

Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do 

seguinte teor: 

“Dáse conta da memoria de Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 1, Reguladora da TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E OUTROS SERVICIOS MUNICIPAIS, conforme a que a modificación 

que se propón consiste: 

1.- No incremento do 3,00% das tarifas, correspondente ó IPC interanual agosto 

2002 a agosto 2003, con redondeo das cantidades resultantes na decena de céntimo de 

euro en 0 e 5, pois, segundo o estudio económico da taxa, esta é deficitaria para 

fianancia-lo servicio que se presta. 

2.- Na modificación do artigo 5.1, 1ª, suprimindo, dos supostos de non suxeición da 

taxa, ás compulsas correspondentes ás que se soliciten por calquera organismo oficial. 
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Dáse conta así mesmo do informe da Secretaria Xeral e o Interventor de Fondos. 

O Sr. Rivera Mallo di que algúns dos expedientes de modificación das Ordenanzas 

Fiscais lle foron postos a súa disposición o sábado día 25 e, incluso algún no día da data, 

e polo tanto non tivo tempo de estudialos, polo que non pode manifestarse sobre o seu 

informe, considerando que o feito de non dispoñer de tódolos antecedentes desvirtúa a 

propia función da Comisión Informativa. Solicita do Técnico de Rendas, presente na 

reunión, que lle informe sobre o volume global de ingresos que as modificacións das 

Ordenanzas Fiscais supoñen con relación ó Presuposto. 

O Sr. Castro Ratón maniféstase no mesmo senso que o Sr. Rivera Mallo e di que 

deberían respectarse as formas e, se fora necesario, convocar un Pleno Extraordinario 

para trata-los asuntos, pero sempre poñendo a dispor dos Concelleiros os antecedentes 

con tempo suficiente. 
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O Sr. Fole Díaz di que as modificacións que se propoñen desta e outras Ordenanzas 

baséanse en estudios económicos que aparecen moi sintetizados, polo que non tivo 

tempo de estudia-los asuntos a fondo para poder informar sobre eles. 

O Sr. Paz Arias di que, en calquera caso hai tempo suficiente ata o momento de 

celebración do Pleno para estudia-los asuntos, aínda que lamenta que non estiveran 

dispoñibles no momento de convoca-la Comisión Informativa. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 
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Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 1 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

 Toma a palabra o Sr. Alcalde sinalando que se debaterán tódalas ordenanzas 

xuntas e votaranse por separado 

Intervén o Sr. Paz Arias indicando que no último Pleno quedaran  pendentes as 

ordenanzas, e despois das conversas cos grupos da oposición decidirase hoxe. Os gastos 

van subir a partir do 2004, como mínimo o IPC, e as ordenanzas deben subir tamén, pois 

en caso contrario habería desequilibrio. O fondo de debate non é discutir se o incremento 

é o 3% ou outro, o grupo de goberno propón o IPC interanual de agosto do 2002 a 

agosto de 2003, pois a maioría dos concellos de Galicia toman esa referencia.  

Na taxa do cemiterio aplícase o incremento do IPC e un incremento superior en 

función da  proposta do técnico para a exhumación e a inhumación e para os servicios 

prestados fóra da xornada laboral. 

No IBI a subida é do 2.2%, máis baixa que o IPC, e os valores catastrais están 

conxelados dende o ano 2000 ata o ano 2010, e dicir 10 anos. 

Na taxa da auga o seu incremento é do 2.8% máis 2.33%, debido ás obras 

realizadas conforme o prego de condicións, fiscalizadas polos servicios técnicos 

municipais e que se repercuten ata o ano 2018, entre as obras está a conexión de auga 

entre Vilanova e Vilagarcía que favorece ó conxunto da Mancomunidade, obras en 

Zamar-Cornazo e na Avda. de Rosalía de Castro. 

Na depuración de augas residuais aplícase un 2.8% mailo 15.04%, debido á 

construcción dun silo e traslado dos lodos da depuradora a Lugo (Castro Rei).  
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Na taxa pola recollida do lixo, tódolos concellos teñen un forte déficit, ademais do 

incremento que anuncia Sogama nun 33% no prezo da tonelada de lixo. Algúns concellos 

incrementaron nun 35%, 45%, 33%, etc.  

Hai diferencia entre o que di Sogama e o custo real para este concello, pois  

séguese mantendo un déficit no servicio de 50 millóns de ptas/ano e debe repercutirse 

nos próximos anos, pois os concellos deben autofinancia-los servicios. Pese a isto esta 

ordenanza tamén contempla bonificacións. 

No imposto sobre bens inmobles (IBI) establecese unha bonificación para as 

vivendas de protección oficial,  para os xoves  e para as  familias numerosas. 

No ICO hai unha  bonificación de ata 95% para que se incorpore a enerxía 

solar ás edificacións, unha bonificación para  minusválidos e  para V.P.O. de 

aluguer 

No IAE hai un novo coeficiente de ponderación e de situación e seguirase a 

ingresa-lo mesmo que na actualidade. En canto ás bonificacións hai unha emenda de 

bonificación do 40% para os que inicien a actividade, e para os que teñan traballadores 

cun contrato indefinido. 

 

 Intervén o Sr Rivera Mallo, manifestando que para que determinados servicios se 

autofinancien necesítase dunha boa xestión que actualmente non se leva a cabo, o 

tempo deulle a razón a IVIL cando dicía que soldos e  concelleiros liberados, levaban  

aparellados a revisión das ordenanzas fiscais. E hai que  decidir se revisa-las ordenanzas 

ou  quedar sen servicios, e solicita que a revisión afecte pouco a cesta da compra, por iso 

agás  temas xustificadas, só aceptan a aplicación do IPC no 2.70% interanual, de 

setembro a setembro. Na  Taxa por recollida do lixo, unha vez feitos os números  o 20% 
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de incremento é suficiente, polo que pide un compromiso que se Sogama baixa os 

custos, tamén se rebaixe en Vilagarcía. 

Na taxa de Cemiterios, só acepta o incremento do 2.7%, pero non os incrementos de 

enterramento e exhumación, que alcanzan aumentos desmesurados. 

Polo que respecta á taxa pola utilización da Escola de Música, prega que se retire, 

porque o incremento non é a mellor fórmula para animar ós xoves á cultura e a arte, e 

debería estudiarse o custo do auditorio e logo establecer unha ordenanza. 

Por último sinala que a súa proposta de incremento para as ordenanzas, e pola orde 

que figura na convocatoria é a seguinte: 

 

1. Ordenanza Fiscal nº 1, Reguladora da TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E OUTROS SERVICIOS MUNICIPAIS, 2.70% 

2. Ordenanza Fiscal nº 2, Reguladora da Taxa por RECOLLIDA DE LIXO, 20% 

3. Ordenanza Fiscal nº 3, Reguladora da TAXA DE ACTIVIDADES E 

INSTALACIÓNS,3.70% 

4. Ordenanza Fiscal nº 5, Reguladora da TAXA DE CEMITERIO MUNICIPAL,2.70 %  

5. Ordenanza Fiscal nº 6, Reguladora da TAXA DA REDE DE SUMIDOIROS,2.70 %  

6. Ordenanza Fiscal nº 7, Reguladora da TAXA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS DE 

DEMAIS VEHÍCULOS DE ALUGUER, 2.70 %  

7. Ordenanza Fiscal nº 8, Reguladora da TAXA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS, 3,33%   

8. Ordenanza Fiscal nº 9, Reguladora da TAXA POR RECOLLIDA E RETIRADA DE 

VEHÍCULOS DA VÍA PÚBLICA, ALMACENAXE DOS MESMOS E INMOBILIZACIÓN POR 

PROCEDEMENTOS MECÁNICOS DENTRO DO TERMO MUNICIPAL, NOS CASOS QUE 

PROCEDA, 2.70% 
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9. Ordenanza Fiscal nº 11, Reguladora do IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES, do  0.46% 

ó 0.47% 

10. Ordenanza Fiscal 12, Reguladora do IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

MECÁNICA, 2.70% 

11. Ordenanza Fiscal nº 13, Reguladora do IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, 

INSTALACIÓNS E OBRAS, do 2.7% ó 2,80%, coas bonificacións. 

12. Ordenanza Fiscal nº 15, Reguladora da TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE 

A DOMICILIO, 2,80% e 2,33% 

13. Ordenanza Fiscal nº 16, Reguladora da TAXA POR UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS 

EXISTENTES NOS MERCADOS DO CONCELLO,2.70% 

14. Ordenanza Fiscal nº 20, Reguladora da TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO 

PÚBLICO CON MERCADORÍAS, MATERIAIS, ENTULLOS, VALADOS, GRÚAS, 

ANDAMIOS E OUTRAS INSTALACIÓNS ANÁLOGAS, 2.70% 

15. Ordenanza Fiscal nº 21, Reguladora da TAXA POR OCUPACIÓN POSTOS, BARRACAS, 

CASETAS DE FEIRA, ESPECTÁCULOS OU ATRACCIÓNS LOCALIZADAS EN TERREOS 

DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS AMBULANTES E RODAXE CINEMATOGRÁFICO, 

2.70% 

16. Ordenanza Fiscal nº 23, Reguladora da TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A 

TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS E AS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO, 

CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS, 2.70% 

17. Ordenanza Fiscal nº 24, Reguladora da TAXA POR UTILIZACIÓN DE COLUMNAS, 

CARTEIS E OUTRAS INSTALACIÓNS PARA EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS, 2.70% 

18. Ordenanza Fiscal nº 25, Reguladora da TAXA POR TOLDOS, MARQUESIÑAS, SAÍNTES, 

BEIRÍS E RÓTULOS, 2.70% 
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19. Ordenanza Fiscal nº 26 , Reguladora da TAXA DE DEPURACIÓN DE AUGAS 

RESIDUAIS, 2,80% e 15,04% 

20. Ordenanza Fiscal nº 29, Reguladora do IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS, IAE, tal e como aparece redactada a ordenanza e a emenda. 

21. Ordenanza Fiscal Nº 31, Reguladora da TAXA POR SERVICIOS ESPECIAIS OU 

TRANSPORTES, 2.70% 

22. Ordenanza Fiscal nº 32, Reguladora da TAXA POLA UTILIZACIÓN DA ESCOLA 

MUNICIPAL DE MÚSICA, Solicitan que se retire. 

 

Intervén o Sr.Castro Ratón indicando que non se debe sangrar ó cidadán, hai que  ter 

un criterio xusto e  non pode haber sempre incrementos anuais, debe mellorarse a 

xestión dos servicios, sen mingúa da calidade. O recurso fácil que tira dos incrementos é 

un exemplo da mala xestión. Bótase en falla unha auditoría de xestión, debe haber unha 

norma ISO na calidade de xestión do Concello. Hai taxas e impostos que incrementan co 

IPC e outras que incrementan máis que o IPC. 

Respecto ós incrementos do IPC interanual é un recoñecemento as propostas de ano 

tras ano do BNG, e  podíase producir un acordo corporativo para que sexa a 30 de xuño, 

como en Santiago de Compostela. No ano 2001 incrementáronse no 4% e o IPC non 

chegou ó 2.7%, no 2002 sóbense un 3% e o IPC chegou ó 4%. Aquí tomouse a 

referencia de agosto, é a peor dos últimos 5 meses, e propón a referencia do IPC ó 30 de 

xuño, pero os prezos entre o 1 de xaneiro e o 30 de agosto subiron o 1.5%, e a 30 de 

setembro o 1.8%. e propón o de 30 de xuño que sería un 1.9%.  

 

Con respecto á taxa por recollida do lixo propón que sexa retirada pois é un abuso 

por parte de Sogama dunha posición  que contradí aspectos contractuais. No seu día 
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aprobouse unha moción como unha reacción ó intento de subida de Sogama e como 

consecuencia diso Sogama deixou en suspenso os seus plans de subida, agora hai 

repetición da proposta, e a FEGAMP non mostra a súa opinión ó respecto, pero hai 

reaccións que van  forzar unha revisión á baixa e en xaneiro podería traerse de novo a 

Pleno. 

O IBI trátase dun imposto que grava a titulares de bens. No ano 2000 modificáronse 

os valores, tomaron unha base que duplicaba a anterior, e optouse polo lexislador por 

unha solución máis xusta ratear ata 10 anos a aplicación da tarifa resultante, pero o 

Concello recibe cada ano un 10% máis en cada un dos recibos. Produmunicipaisciuse un 

incremento do parque de vivendas, e houbo un bóom no sector da construcción e supón 

polo tanto recursos para as arcas munipais pola vía do IBI. O pasado ano fixouse unha 

modificación na tarifa do 0.45 ó 0.46, e o BNG opúxose, porque non se deriva deste 

imposto un servicio á cidadanía. E agora anuncia o voto en contra do 0.46 ó 0.47, pois  

incremento real vai máis ala do 2.2%. 

No ICO mantén un criterio similar ó do IBI pero unha das grandes bondades está 

que no ano 2002 non se incrementou,  é dicir, se non se propuxo pode que fose porque 

non era necesario. Igual que no IBI existe un crecemento das licencias urbanísticas, pola 

lóxica dos principios económicos, cada ano aumentan  e pide que se estudie a viabilidade 

de aplica-los custos de obra e que se liquide sobre uns presupostos correctos.  

 No IAE, propón unha emenda verbal, que se incorpore á proposta presentada no 

Pleno de setembro, é dicir, bonificar pola realización de obras na vía pública cunha 

duración superior a 3 meses, e na contía dun 80%, pois legal e politicamente é posible. 

Na taxa polo subministro de auga os custos das obras e a aplicación que se 

propón ofrece dúbidas de legalidade, hai sentencias dos tribunais superiores de xustiza 

que sinalan que se violenta a igualdade do trato.  
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Na taxa pola depuración de augas residuais, trata o incremento de reducir custos 

de transporte pero non están de acordo coa subida. 

Comparten as bonificacións desa taxa, pero hai máis posibles. 

Intervén o Sr. Fole Díaz sinalando que unha vez lidas as ordenanzas poderíanse 

propoñer  máis modificacións, hai 18 taxas e 4 impostos. O PP actúa coa seriedade que o 

caracteriza e vota en conciencia. Poderíase estar de acordo co incremento do IPC e 

alcanzar un acordo institucional como di o BNG, pero noutras ordenanzas non están de 

acordo porque o servicio se xestiona mal. 

Recollida do lixo,  aproveitase o incremento de Sogama para propoñe-lo 25%, 

pero sempre foi un servicio deficitario. Non están de acordo co dato municipal, pois sae 

unha cantidade inferior de incremento,  o déficit é moi alto e pode ser porque se cobre 

pouco ou porque a concesión do servicio é cara e mal negociada. Na realidade non se 

cumpre o contrato da concesión e o primeiro debe ser mellora-lo servicio. 

No ICIO, fálase de subvención nas obras para minusválidos, pero sóbese un pouco 

máis do IPC, e ademais hai agora máis licencias e non se ve necesario o incremento, 

aceptarían o cambio de tipo, pero non a acumulación. 

Na taxa da rede de sumidoiros, o servicio é moi deficiente e está moi mal 

xestionado. 

Na taxa do cemiterio  aplícanse unhas porcentaxes moi elevadas. 

No IBI hai unha subida menor que o IPC, pero tódolos anos subiron, houbo unha 

nova valoración e incremento dos valores e levouse a cabo periodifica-la subida en 10 

anos, e a partir do 2010 poderíase incrementar e facer unha revisión. Están en contra 

porque se aumentaron as construccións, hai moitos máis recibos e poderíase permiti-la 

conxelación deste imposto, pois case  se duplicou recentemente o padrón. 
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Na taxa de saneamento, as obras poderían ser financiadas como inversións do 

Concello,  vía Xunta de Galicia ou Deputación, vai unida a inversión do silo e o 

transporte, pero debe reflexionarse tamén porque é necesario comprar auga e porque se 

perderon mananciais. 

Na taxa de vehículos, agora mesmo é un imposto alto e non ten sentido 

incrementalo. 

Na taxa pola recollida e retirada de vehículos pola grúa, o espacio do Concello 

para garda-los vehículos nin sequera están dentro dun local, e nas restantes ordenanzas  

estarían de cordo coa subida do  IPC. 

 Intervén o Sr. Fajardo Recouso indicando que hai diferencias do seu grupo coas 

modificacións das Ordenanzas, debe terse en conta a capacidade económica da clase 

traballadora. Os convenios colectivos negócianse cun incremento do 2.4%, 2.50% e a 

referencia para as ordenanzas debe se-lo 2.4%. Este Concello permítese o luxo de ter un 

gabinete de información, pero isto non é unha república bananeira, ten que haber 

reunións cos grupos antes dos plenos, fíxose un pequeno xesto pero insuficiente, aínda 

falta profundizar, os estudios económicos deben de ser máis amplos. 

  No IBI debe conxelarse a súa subida porque houbo un elevado aumento e iso 

conseguiu que os cidadáns do rural paguen igual que os do casco urbano. Os que máis 

teñen máis pagan, pero non se pretende iso. As bonificacións que se plantexan, non 

abaratan o prezo final da vivenda, e os promotores non van  baixa-los prezos das 

vivendas. Os maiores, os matrimonios xoves, as familias monoparentais, deben ter 

bonificacións. 

A recollida do lixo, necesita unha reflexión profunda, o plan Sogama non é a única 

alternativa porque enche de dioxinas canceríxenas a toda Galicia, e tamén se fala do seu 

baixo custo pero é falso.  Hai outros plans máis rendibles como os que funcionan na 
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Coruña e A Illa. Se tódolos concellos saísen do Plan Sogama, podería haber outras 

alternativas,  o momento é dicir non ó Plan Sogama, aquí preséntase un aumento da 

taxa nun 33%, o canon de Sogama é unha parte do custo do servicio é dicir un 33% da 

factura total, pero o canon de Ingeniería Urbana é moito máis polo que  non é necesaria 

esa subida. 

A auga increméntase nun 5.1%., pero as obras fanse polo concesionario sen 

contrarrestar prezos e custos con outras empresas, e supoñen un importe elevado para o 

Concello. 

  Para a depuración de augas residuais hai a necesidade de construír un silo e 

trasladar a Lugo os lodos pero non se fai sempre así, pois os lodos da depuradora son 

volcados no camión do lixo xenérico e debe fiscalizarse ese servicio. 

Na ordenanza dos documentos administrativos, as  compulsas por outros 

organismos cóbranse pero é un abuso. 

Na taxa do Cemiterio as tarifas son abusivas, o incremento está baseado nun 

informe técnico porque ó parecer cóbranse en Vigo, pero deberían tamén se-lo salario 

igual en Vilagarcía que en Vigo. En resumo, a oposición ás taxas ven dada pola 

concepción dos tributos municipais, deben ser máis progresivos, quen menos ten menos 

paga, e quen máis ten máis paga. 

 Intervén o Sr. Paz Arias dicindo que lle gustaría saír de Sogama, pero deberían ser 

tódolos concellos. No Concello da Illa e no Concello da Coruña tampouco funcionou o 

sistema tan ben como se pensaba. O IBI non grava a todos por igual senón en función do 

valor catastral. Tamén se está de acordo en traballar por outras tarifas  para as vivendas 

de temporada, pero síntese defraudado polos plantexamentos do PP e BNG., pois o BNG 

en Pontevedra aprobou un 35% de subida para o lixo, e nos Concellos do PP 
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plantexáronse  incrementos do 33% e do 48%, e se os concellos galegos consiguen facer 

presión para que Sogama volva atrás, rebaixarase o lixo tamén en Vilagarcía. 

En canto ó IBI proponse un tipo impositivo do 0.47% e con respecto  ás propostas 

do BNG sobre as bonificacións do IAE estase seguindo o informe do responsable de 

Rendas e do Interventor, pero están  a disposición do BNG para que  demostre os seus 

plantexamentos. 

En canto ó PP ultimamente está un pouco perdido pois non son coherentes coa 

política xeral do partido,  para o lixo non fixeron proposta, e a auga é para comparti-la 

non para comprala, é unha obra solidaria cos Concellos que non están gobernadas polo 

PS de G- PSOE, en cambio Sogama sobe un 33%, e o canón de saneamento sobe nun 

200%. 

En canto o imposto de vehículos aplicase sobre a propiedade do vehículo, non polo 

uso das vías en mal estado, etc. En canto á percepción de que os servicios son malos, 

para que estes sexan de calidade hai que pagar impostos. O PS de G- PSOE leva 

gobernando en Vilagarcía 12 anos e os cidadáns déronlle o seu apoio, hai que ir a unha 

mellor xestión dos servicios e tamén comparte chegar a unha marca ISO para o Concello 

pero hai que ver se pode ir nos presupostos. Trátase de que se poidan presta-los 

servicios municipais no 2004, polo que se está de acordo en aplica-lo IPC do 2.7% e 

tamén de chegar a ese pacto institucional que sexa o IPC de xuño a xuño.  

En canto o lixo acéptase o incremento do 20% e se Sogama rebaixa o canon 

volverá a pasar polo Pleno a Ordenanza para a rebaixa. 

Sobre a Escola de Música, retírase a modificación da ordenanza, se ben coa 

entrada en funcionamento do Conservatorio débese facer un estudio do Conservatorio e 

da  Escola de Música cos seus custos. 
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 Intervén o Sr. Rivera Mallo para celebrar que se teñan en conta as súas 

propostas, pois derivan do compromiso con Vilagarcía. Ven positivo a aplicación do 

2.70% de IPC, e no lixo aceptan o 20%, pois supón unha reducción do 20%. A taxa de 

Cemiterios tamén se asume  e comprométense a estudia-lo custo da Escola de Música 

para o próximo ano e espera que  apoie esta proposta a Corporación, pois ou se soben os 

impostos ou non haberá  presuposto para o próximo exercicio. 

 Intervén o Sr. Castro Ratón indicando que se acepta un IPC interanual e no futuro 

debe ter validez, a taxa de auga queda no 2.8%, é dicir,  non coincide co 2.7 %. No lixo 

pide un aprazamento, pero non se poden confundi-las situacións, a batalla de Sogama 

debe levarse a cabo, é dicir debe presionarse democraticamente a quen ten unha postura 

de abuso. No IAE acepta o reto de demostrar que é posible a reducción, pois hai 

concellos que manteñen en vigor esa reducción: Santiago, Valencia, etc., e tamén teñen 

servicios xurídicos. 

 Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que en canto a Sogama fíxose un plan de negocio 

a 25 anos cunha previsión por tonelada e despois das manifestacións de diferentes 

concellos, chegouse á proposta actual e a partir de aquí subirase o IPC, pero debe terse 

en conta que servicios distintos a Sogama son  máis caros e máis incompletos e non 

debe buscarse os exemplos que máis conveñan en cada caso. 

 Intervén o Sr. Fajardo Recouso indicando que lle  sorprende a promiscuidade do 

grupo de Goberno, aparentemente aceptan os plantexamentos de EU-IU, pero ó final 

pactan coa dereita. 

 Contesta o Sr. Alcalde que  os concellos que están gobernadas por gobernos de 

progreso tamén incrementan o lixo. Sogama primeiro ameaza cun incremento do 48%, 

veñen as eleccións municipais se deixa sobre a mesa e pásase agora ó 33%. Vigo non 

aplicou o incremento do IBI para as vivendas desocupadas, pese a querer facelo, porque 
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falta un desenvolvemento regulamentario, e neste Concello acéptanse as propostas que 

permitan   presentar un Presuposto para o 2004, porque a institución permanece pero as 

Corporacións pasan. 

 

VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con quince votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos 

municipais do P.S.de G-PSOE, BNG e IVIL, seis votos en contra dos membros 

pertencentes ós grupos políticos municipais do P.P. e Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº 1, 

Reguladora da TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS 

SERVICIOS MUNICIPAIS, co incremento do 2,70% das tarifas, con redondeo das 

cantidades resultantes na decena de céntimo de euro en 0 e 5. 

Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 

 

2.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº2, DA TAXA 

POR RECOLLIDA DE LIXO.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola 
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Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en 

sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 

 

“Dáse conta da memoria de Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 2, Reguladora da Taxa por RECOLLIDA DE LIXO, conforme a que a 

modificación que se propón consiste: 

1. No incremento das tarifas nun 25%, con redondeo das cantidades 

resultantes en 0 e 5 na decena de céntimo de euro, pois segundo o estudio 

económico da taxa esta é deficitaria para financia-lo servicio que se presta.  O 

incremento das tarifas nesta porcentaxe xustifícase no incremento do 33% do 

custo do tratamento de residuos anunciado por SOGAMA para o ano vindeiro, 

como se reflicte no Estudio Económico, no apartado de “Custos Directos”.  

2. Na modificación do apartado 1º da DISPOSICIÓN ADICIONAL 

PRIMEIRA da Ordenanza Fiscal relativa ás declaracións de alta no Censo ou 

Padrón, posto que se omitían os efectos das altas cando se trata de actividades 

económicas.  Esta Disposición quedará redactada da seguinte maneira: 

 “Os suxeitos pasivos substitutos do contribuínte formularán as declaracións de 

ALTA nos CENSOS ou PADRÓNS DA TAXA e surtirán efectos tributarios no período natural 

seguinte ó de facturación. Nas LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN  OU INICIO DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS surtirá efectos o primeiro do mes seguinte ó da súa 

concesión”. 

3. Na modificación da DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA da Ordenanza 

Fiscal relativa ás DECLARACIÓNS DE BAIXA no Padrón Fiscal da Taxa de 

Recollida de Lixo, pois omítense as obrigas de comunicación das alteracións de 

carácter físico, xurídico ou económico nos inmobles ou das actividades 
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gravadas, así como das súas consecuencias.  Esta Disposición quedará 

redactada da seguinte maneira: 

“DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.- DECLARACIÓNS DE BAIXA E 

VARIACIÓNS: 

 1.- Os suxeitos pasivos substitutos do contribuínte formularán a 

DECLARACIÓN DE BAIXA no Censo ou Padrón da Taxa e surtirá efectos no 

período natural seguinte ó de facturación. 

 2.- Os suxeitos pasivos e, no seu caso, o substituto do contribuínte, 

estarán obrigados a comunica-las variacións de orde físico, xurídico ou 

económico que se produzan nos inmobles ou actividades gravadas pola taxa.  

Estas comunicacións deberán efectuarse antes de que finalice o período natural 

de facturación que estea establecido e, en todo caso, dentro dos 15 días 

naturais seguintes ó mesmo. 

 O incumprimento do disposto no apartado anterior conlevará a obriga 

do pago da taxa sen que se teñan en conta estas alteracións”. 

   Dáse conta así mesmo do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de 

Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 2 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 
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VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con once votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do P.S.de G-PSOE e IVIL, dez votos en contra dos membros pertencentes ós grupos 

políticos municipais do P.P., BNG e Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº 2, 

Reguladora da Taxa por RECOLLIDA DE LIXO, co incremento do 20% das tarifas, con 

redondeo das cantidades resultantes na decena de céntimo de euro en 0 e 5. 

 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 

 

3.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº3, DA TAXA 

POR LICENCIAS DE ACTIVIDADE E INSTALACIÓNS.- Pola Sra. Secretaria dáse 

lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, 

Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do 

seguinte teor: 
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“ Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 3, Reguladora da TAXA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS, 

conforme a que a modificación consiste no incremento do 3,00% das tarifas, 

correspondente ó IPC interanual agosto 2002 a agosto 2003, con redondeo das 

cantidades resultantes na decena de céntimo de euro en 0 e 5, pois, segundo o estudio 

económico da Taxa, esta é deficitaria para financia-lo servicio que se presta. 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 3 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con vinte votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do P.S.de G-PSOE, P.P., BNG e IVIL, un voto en contra do membro pertencente ó grupo 

político municipal, Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº 3, 

Reguladora da TAXA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS , co incremento do 2,70% das 

tarifas, con redondeo das cantidades resultantes na decena de céntimo de euro en 0 e 5. 
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 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 

 

4.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº5, DA TAXA 

DE CEMITERIO MUNICIPAL.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola 

Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en 

sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 

 

“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 5, Reguladora da TAXA DE CEMITERIO MUNICIPAL, conforme a que 

a modificación que se propón consiste: 

 1.- No incremento xenérico das tarifas no 3,00 % aproximadamente, 

correspondente ó IPC interanual agosto 2002-agosto 2003, con redondeo das 

cantidades resultantes na decena de céntimo de euro en 0 e 5, pois do estudio 

económico da Taxa derívase que esta é deficitaria para financia-lo servicio que 

se presta. 

 2.- No incremento específico das tarifas correspondentes ós dereitos de 

enterramento e traslado de restos, xa que as tarifas establecidas na vixente 

Ordenanza Fiscal son moi inferiores ás que se veñen aplicando no principal 

Concello da Provincia de Pontevedra (Vigo), segundo se deriva do estudio 

comparado, contido no informe adxunto ó expediente do funcionario encargado 
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do Servicio.  Dada a importancia do déficit que se pon de manifesto no Estudio 

Económico da Taxa as tarifas propostas son as seguintes: 

DEREITOS DE ENTERRAMENTO 

- INHUMACIÓNS: Entenderase por inhumación o enterramento de 

cadáveres e toda clase de restos humanos que impliquen a apertura e peche 

de oco para enterramento, tanto nichos, cinceiros, panteóns, sepultura en 

terra, etc. 

a) EN PANTEÓN ......................... 90,00 € 

b) EN NICHO/CINCEIRO ........... 40,00 € 

c) SEPULTURA EN TERRA ...... 23,00 € 

- EXHUMACIÓNS: Entenderase por exhumacións a retirada e recollida 

de toda clase de restos humanos que impliquen a apertura e peche de oco 

para enterramento, tanto nichos, cinceiros, panteóns, sepultura en terra, 

etc.......... 30 €. 

3.- Na inclusión dos seguintes apartados no artigo 6: 

3.4.- As tarifas establecidas no artigo 6.3.1 e 3.2 correspóndense a 

servicios prestados en días hábiles dentro da xornada laboral.  Os servicios 

prestados fóra da xornada laboral ou en días inhábiles (sábados, domingos e 

festivos) incrementaranse no 50%. 

3.5.- As exhumacións verificadas antes dos 5 anos incrementaranse no 

50%. 

3.6.- Cada un dos servicios prestados consideraranse independentes á hora 

de determina-la tarifa que lles correspondan e, no seu caso, facturaranse 

conxuntamente. 
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3.7.- O traslado de restos dentro do cemiterio considerarase incluída nas 

tarifas aplicadas en cada momento. 

3.8.- Sempre que sexa posible, para practica-la correspondente liquidación 

da taxa, cada solicitude deberá ser previamente informada polo persoal 

encargado do Servicio. 

 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 5 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con vinte votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do P.S.de G-PSOE, P.P., BNG e IVIL, un voto en contra do membro pertencente ó grupo 

político municipal, Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº 5, 

Reguladora da TAXA DE CEMITERIO MUNICIPAL , co incremento do 2,70% das tarifas, 

con rendondeo das cantidades resultantes na decena de céntimo de euro en 0 e 5. 
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 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 

 

5.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº6, DA TAXA 

DE REDE DE SUMIDOIROS.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola 

Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en 

sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 

 

“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 6, Reguladora da TAXA DA REDE DE SUMIDOIROS, conforme a que 

a modificación que se propón consiste:  

 1.- No incremento das tarifas nun 3,00% aproximadamente, correspondente ó IPC 

interanual agosto 2002-agosto 2003, con redondeo das cantidades resultantes na decena 

de céntimo de euro en 0 e 5. A proposta do incremento fundaméntase en que do estudio 

económico da Taxa derívase que é deficitaria para financia-lo servicio que se presta. 

2.- Na inclusión do uso de “OFICINAS” na Tarifa 1, pois figura omitida. 

3.- Na modificación da DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA da Ordenanza Fiscal 

relativas ás declaracións de altas no Censo ou Padrón, posto que se omitía os efectos das 

altas cando se trata de actividades económicas.  Esta Disposición quedará redactada da 

seguinte maneira: 

“Os suxeitos pasivos do contribuínte formularán as declaracións de alta 

nos censos ou padróns da Taxa e surtirán efectos tributarios no mesmo 
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momento de presentarse a declaración ou obtención da LICENCIA DE PRIMEIRA 

OCUPACIÓN ou INICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. As cantidades esixibles 

liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado e serán 

irreducibles polo período natural de tempo sinalado na TARIFA”. 

 4.- Na modificación da DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA da Ordenanza Fiscal 

relativa ás DECLARACIÓNS DE BAIXA no Padrón Fiscal da Taxa de Sumidoiros, pois 

omítense as obrigas de comunicación das alteracións de carácter físico, xurídico ou 

económico nos inmobles ou das actividades gravadas, así como das súas consecuencias.  

Esta Disposición quedará redactada da seguinte maneira: 

“DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE BAIXA E VARIACIÓNS 

1.- Os suxeitos pasivos substitutos do contribuínte formularán a 

DECLARACIÓN DE BAIXA no Censo ou Padrón da Taxa e surtirá efectos no 

período natural seguinte ó de facturación. 

2.- Os suxeitos pasivos e, no seu caso, o substituto do contribuínte, 

estarán obrigados a comunica-las variacións de orde físico, xurídico ou 

económico que se produzan nos inmobles ou actividades gravadas pola taxa.  

Estas comunicacións deberán efectuarse antes de que finalice o período natural 

de facturación que estea establecido e, en todo caso, dentro dos 15 días 

naturais seguintes ó mesmo. 

 O incumprimento do disposto no apartado anterior conlevará a obriga do 

pago da taxa sen que se teñan en conta estas alteracións”. 

5.- Na inclusión de dous novos parágrafos no artigo 5, sendo a súa 

redacción a  seguinte: 
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  “- Nos inmobles onde coexistan dúas ou máis actividades ou usos dos 

especificados nas Tarifas da Ordenanza tributarán pola tarifa máis alta que lles 

corresponda. 

- As comunidades de garaxes con máis dunha planta e/ou que integren 

edificios con división horizontal propia, facturarase sumando os importes que lles 

correspondería a cada un dos edificios ou plantas por separado”. 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 6 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con quince votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos 

municipais do P.S.de G-PSOE, BNG e IVIL, seis votos en contra dos membros 

pertencentes ós grupos políticos municipais do P.P. e Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra Ordenanza Fiscal nº 6, 

Reguladora da TAXA DA REDE DE SUMIDOIROS , co incremento do 2,70% das tarifas, 

con redondeo das cantidades resultantes na decena de céntimo de euro en 0 e 5. 
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Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 

 

6.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº7, DA TAXA 

POR LICENCIA DE AUTOTAXIS E DEMAIS VEHÍCULOS DE ALUGUER.- Pola Sra. 

Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, 

Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 

2003, do seguinte teor: 

 

“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 7, Reguladora da TAXA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS DE DEMAIS 

VEHÍCULOS DE ALUGUER,  conforme a que a modificación que se propón consiste no 

incremento do 3,00% das tarifas, correspondente ó IPC interanual agosto 2002 a agosto 

2003, con redondeo das cantidades resultantes na decena de céntimo de euro en 0 e 5, 

pois, segundo o estudio económico da Taxa, esta é deficitaria para financia-lo servicio 

que se presta. 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 7 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 
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VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con vinte votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do P.S.de G-PSOE, P.P., BNG e IVIL, un voto en contra do membro pertencente ó grupo 

político municipal, Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº 7, 

Reguladora da TAXA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS DE DEMAIS VEHÍCULOS DE ALUGUER 

, co incremento do 2,70% das tarifas, con redondeo das cantidades resultantes na 

decena de céntimo de euro en 0 e 5. 

 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 

 

 

7.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº8, DA TAXA 

POR LICENCIA URBANÍSTICAS.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido 

pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, 

en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 
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Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 8, Reguladora da TAXA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS, conforme a 

que a modificación que se propón consiste: 

1.- Na modificación do tipo único, establecido no artigo 6.1 da Ordenanza Fiscal, 

pasando do 0,60% ó 0,62%. 

2.- Na actualización da relación de prezos mínimos establecida na Ordenanza Fiscal 

para obras menores, conforme ó informe,  adxunto ó expediente, do Arquitecto Técnico 

Municipal. 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 8 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

 

VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con once votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do P.S.de G-PSOE e IVIL, dez votos en contra dos membros pertencentes ós grupos 

políticos municipais do P.P., BNG e Grupo Mixto (EU-IU), 
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ACÓRDASE: 

 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº 8, 

Reguladora da TAXA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS, co incremento do 0,60% ó 0,62% 

das tarifas, con redondeo das cantidades resultantes na decena de céntimo de euro en 0 

e 5. 

 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 

 

8.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº9, DA TAXA 

POR RECOLLIDA E RETIRADA DE VEHÍCULOS DA VÍA PÚBLICA E OUTROS.- Pola 

Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime 

Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de 

outubro de 2003, do seguinte teor: 

 

“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 9, Reguladora da TAXA POR RECOLLIDA E RETIRADA DE VEHÍCULOS 

DA VÍA PÚBLICA, ALMACENAXE DOS MESMOS E INMOBILIZACIÓN POR 

PROCEDEMENTOS MECÁNICOS DENTRO DO TERMO MUNICIPAL, NOS CASOS QUE 

PROCEDA, conforme a que a modificación que se propón consiste no incremento das 

tarifas no 3,00%, correspondente ó IPC interanual agosto 2002 a agosto 2003, con 
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redondeo das cantidades correspondentes ós céntimos de euro na unidade de euro pois, 

deste modo, facilitarase o cobro por parte dos axentes de servicio. 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 9 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

 

VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con vinte votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do P.S.de G-PSOE, P.P., BNG e IVIL, un voto en contra do membro pertencente ó grupo 

político municipal, Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº 9, 

Reguladora da TAXA POR RECOLLIDA E RETIRADA DE VEHÍCULOS DA VÍA PÚBLICA, 

ALMACENAXE DOS MESMOS E INMOBILIZACIÓN POR PROCEDEMENTOS MECÁNICOS 

DENTRO DO TERMO MUNICIPAL, NOS CASOS QUE PROCEDA , co incremento do 2,70% 
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das tarifas, con redondeo das cantidades correspondentes ós céntimos de euro na 

unidade de euro. 

 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 

9.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº11, DO 

IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame 

emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de 

Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 

 

“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 11, Reguladora do IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES, conforme a 

que a modificación que se propón consiste: 

 PRIMEIRA.- Na modificación do tipo de gravame aplicable ós inmobles de natureza 

urbana establecido no artigo 2 da Ordenanza Fiscal, e que pasa do 0,46% ó 0,47%. 

 SEGUNDA.- Na aprobación dun novo artigo 3 relativo a BENEFICIOS FISCAIS.  

Regúlanse as seguintes bonificacións no Imposto sobre Bens Inmobles de Natureza 

Urbana:  

 “ARTIGO 3.- BENEFICIOS FISCAIS 

 Bonificacións aplicables ós inmobles de natureza urbana: 

 1.- Terán dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra do Imposto, sempre 

que así se solicite polos interesados antes do inicio das obras, os inmobles que constitúan 

o obxecto da actividade das empresas de urbanización, construcción e promoción 
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inmobiliaria, tanto de obra nova, como de rehabilitación equiparable a esta, e non figuren 

entre os bens do seu inmobilizado.  O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá 

dende o período impositivo seguinte a aquel no que se inicien as obras ata o posterior á 

terminación das mesmas, sempre que durante este tempo se realicen obras de 

urbanización ou construcción efectiva, e sen que, en ningún caso, poida exceder de tres 

períodos impositivos. 

 Os interesados acompañarán á súa solicitude fotocopia do DNI/NIF/CIF, fotocopia 

do acordo municipal de concesión da licencia municipal de obra, certificación técnica do 

inicio das obras, fotocopia do/s recibo/s do Imposto sobre Bens Inmobles do inmoble 

para o que se solicita a bonificación. 

 2.- Terán dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra do Imposto, durante 

os tres períodos impositivos seguintes o do outorgamento da cualificación definitiva, as 

Vivendas de Protección Oficial e as que resulten equiparables a estas conforme á 

normativa da Comunidade Autónoma. 

 A bonificación prevista no apartado anterior aplicarase durante tres anos máis a 

favor dos titulares catastrais que, na data do devengo do tributo, sexan menores de 

trinta anos. Os interesados deberán dirixi-las súas solicitudes ó Concello antes do 

devengo do imposto, e irán acompañadas da fotocopia do DNI e fotocopia do recibo do 

Imposto sobre Bens Inmobles do inmoble para o que se solicita a bonificación.  A non 

presentación da solicitude antes do devengo do imposto conleva a perda do dereito á 

bonificación, aplicándose, no seu caso, nos períodos posteriores que proceda. 

 3.-Terán dereito a unha bonificación do 50% da cota íntegra do imposto os 

suxeitos pasivos (pai, nai ou titor) titulares de familia numerosa, relativa á vivenda que 

constitúa a residencia habitual da familia, sempre e cando cumpran coas seguintes 

condicións: 
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a) Contar con ingresos netos per cápita, no exercicio da solicitude, inferiores a 

3.500,00 €. 

b) Que a súa residencia habitual sexa vivenda de protección oficial e non dispoña 

de máis bens ou propiedades urbanas. 

Esta bonificación concederase para cada exercicio, debendo solicitala os suxeitos 

pasivos antes do 1 de xaneiro do exercicio en que deba surtir efectos, e aportarán os 

seguintes documentos: 

- Certificado de empadroamento da familia. 

- Certificado de bens, expedido por Facenda. 

- Título de familia numerosa vixente a 1 de xaneiro do exercicio en 

que deba de surtir efectos a bonificación. 

- Declaración de IRPF dos integrantes da familia:  No caso de que 

calquera ou todos os integrantes da familia non formulasen declaración de IRPF, 

acompañarán á solicitude certificación negativa da AEAT. 

Para a determinación dos ingresos netos per cápita, ós exclusivos efectos desta 

bonificación, dividiranse os ingresos netos computables a efectos do IRPF de tódolos 

membros da familia entre o número daqueles.  Nos casos excepcionais (por razón de 

minusvalía) de familias numerosas con dous fillos, computaranse tres fillos en lugar de 

dous a efectos do cálculo do rendemento neto per cápita. 

As solicitudes deberán ser informadas polos Servicios Sociais do Concello”. 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de Fondos. 

O Sr. Rivera Mallo pregunta ó Técnico de Rendas sobre os ingresos a maiores que 

supón para o Concello a modificación desta Ordenanza e canto poden supoñe-las 

bonificacións previstas. 
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O Técnico de Rendas contesta que, neste intre non dispón dos datos que solicita o 

Sr. Rivera Mallo. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 11 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con once votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do P.S.de G-PSOE e IVIL, dez votos en contra dos membros pertencentes ós grupos 

políticos municipais do P.P., BNG e Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº 11, 

Reguladora do IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES , co incremento do0,46 ó  0,47% das 

tarifas, con redondeo das cantidades resultantes na decena de céntimo de euro en 0 e 5. 

 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 
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10.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº12, DO 

IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.- Pola Sra. Secretaria dáse 

lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, 

Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do 

seguinte teor: 

“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal 12, Reguladora do IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

MECÁNICA, conforme a que a modificación que se propón consiste:  

 1.- No incremento das tarifas arredor do 3,00%, con redondeo das cantidades 

resultantes na decena de céntimo de euro en 0 e 5, o que supón a aplicación dun 

coeficiente de incremento do 1,38 sobre as tarifas do Art. 96.1 da Lei 39/88 de 28 

decembro,  reguladora das Facendas Locais. 

2.- Na  modificación  dos  Artigos  4.1.d),  4.2  e  incorporación  dun  apartado   

4.3.  A redacción das modificacións propostas son as seguintes: 

“4.1.d) Os vehículos para persoas de mobilidade reducida, entendendo por tales os 

vehículos cunha tara non superior a 350 kg. , e que, pola súa construcción non poidan  

alcanzar  en  chan unha   velocidade superior a 45 km/h., proxectado e construído 

especialmente (e non simplemente adaptado) para o uso de persoas con algunha 

disfunción ou incapacidade física.  En canto ó resto das súas características técnicas, 

equipararanse ós ciclomotores de 3 rodas.   

Así mesmo, están exentos os vehículos matriculados a nome de 

minusválidos para o seu uso exclusivo, aplicándose a exención en tanto se 

manteñan estas circunstancias, tanto os vehículos conducidos por persoas con 
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discapacidade, como os destinados ó seu transporte.  Presúmese que o vehículo 

é conducido por persoa con discapacidade cando esta última conste como 

conductor/a habitual na póliza do seguro do vehículo. 

 As exencións previstas nos dos parágrafos anteriores non resultarán aplicables ós 

suxeitos pasivos beneficiarios das mesmas por máis dun vehículo simultaneamente. 

 A efectos do disposto neste epígrafe, terán a consideración de persoas 

con minusvalía quen teña esta condición legal en grao igual ou superior ó 

33%”. 

 “4.2. PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE BENEFICIOS FISCAIS:   

4.2.1.- Para poder gozar das exencións a que se refiren as letras d) e f) do 

apartado 1 deste artigo, os interesados deberán insta-la súa concesión, indicando as 

características do vehículo, a súa matrícula e causa do beneficio.   

4.2.2.- Para o outorgamento da exención prevista ós vehículos conducidos por 

persoas con discapacidade, o suxeito pasivo deberá aporta-lo certificado de minusvalía 

emitido polo órgano competente, carné de conducir e copia da póliza do seguro do 

vehículo onde constará aquel como conductor habitual. 

4.2.3.- Para o caso de vehículos destinados a transporte de persoas con 

discapacidade, o suxeito pasivo do imposto deberá aportar certificado de minusvalía emitido 

polo órgano competente e xustifica-lo destino do vehículo coa ficha técnica do mesmo, onde 

figurará a adaptación de aquel para o transporte de persoas con discapacidade”. 

“4.3. CERTIFICACIÓN: 

Declarada a exención do vehículo polo Concello expedirase a correspondente 

certificación do acordo municipal” 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 
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Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 12 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

 

VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con quince votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos 

municipais do P.S.de G-PSOE, BNG e IVIL, seis votos en contra dos membros 

pertencentes ós grupos políticos municipais do P.P. e Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da  Ordenanza Fiscal nº 12, 

Reguladora do IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA , co incremento 

do 1,34% ó 1,37% das tarifas, con redondeo das cantidades resultantes na decena de 

céntimo de euro en 0 e 5. 

 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 
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11.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº13, DO 

IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS.- Pola Sra. 

Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, 

Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 

2003, do seguinte teor: 

 

“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 13, Reguladora do IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, 

INSTALACIÓNS E OBRAS, conforme a que a modificación que se propón consiste:  

 1.- Na modificación do tipo único do gravame establecido no artigo 3.4 da 

Ordenanza Fiscal, pasando do 2,70% ó 2,80%. 

2.- Na actualización da relación de prezos mínimos establecida na Ordenanza Fiscal 

para obras menores, conforme ó informe, adxunto ó expediente, do Sr. Arquitecto-

Técnico Municipal. 

 3.- Na modificación do artigo 4 da Ordenanza Fiscal, relativo á BENEFICIOS 

FISCAIS, ampliando os supostos de bonificación contidos no artigo 4.1 e 4.2 coas 

seguintes: 

 “Artigo 4.3: Á solicitude dos interesados, e previos os informes dos Técnicos 

Municipais, a Comisión Municipal de Goberno poderá conceder unha bonificación de ata o 

95%  a favor das construccións, instalacións ou obras nas que se incorporen sistemas 

para o aproveitamento técnico ou eléctrico da enerxía solar para o autoconsumo. A 

aplicación desta bonificación estará condicionada a que as instalacións para producción 

de calor inclúan colectores que dispoñan da correspondente homologación da 

Administración competente. 
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 Artigo 4.4:  Á solicitude dos interesados, e previos os informes dos Técnicos 

Municipais, a Comisión Municipal de Goberno poderá conceder unha bonificación de ata o 

50% a favor das construccións, instalacións ou obras referentes ás vivendas de 

protección oficial, sempre e cando o uso ou destino das mesmas sexa o do seu aluguer. 

 Artigo 4.5:  Á solicitude dos interesados, e previos os informes dos Técnicos 

Municipais, a Comisión Municipal de Goberno poderá conceder unha bonificación de ata o 

90% a favor das construccións, instalacións ou obras que favorezan as condicións de 

acceso e habitabilidade dos discapacitados. 

 Artigo 4.6:  A Comisión Municipal de Goberno determinará, en cada caso, se todas 

ou algunhas das bonificacións reguladas neste artigo son ou non aplicables 

simultaneamente.  Se o foran, aplicaranse de forma simultánea e sucesiva, segundo a 

orde na que aparezan reguladas”. 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 13 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

 

VOTACIÓN E ACORDO 
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Con once votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do P.S.de G-PSOE e IVIL, dez votos en contra dos membros pertencentes ós grupos 

políticos municipais do P.P., BNG e Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº 13, 

Reguladora do IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS , co 

incremento do 2,70% ó 2,80% das tarifas, con redondeo das cantidades resultantes na 

decena de céntimo de euro en 0 e 5. 

 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 

 

12.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº15, DA TAXA 

POLO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE A DOMICILIO.- Pola Sra. Secretaria dáse 

lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, 

Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do 

seguinte teor: 

 

“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 15, Reguladora da TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE A 

DOMICILIO, conforme a que a modificación que se propón consiste no incremento das 
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tarifas do 2003 no 2,8%, correspondente ó IPC interanual xullo 2002 a xullo 2003, mailo 

2,33% correspondente á amortización dunha serie de obras de abastecemento, 

executadas neste ano, por un importe total de 368.642,00 €. 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 15 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con once votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do P.S.de G-PSOE e IVIL, dez votos en contra dos membros pertencentes ós grupos 

políticos municipais do P.P., BNG e Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº 15, 

Reguladora da TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE A DOMICILIO , co 

incremento do 2,80% máis 2, 33%, das tarifas, con redondeo das cantidades resultantes 

na decena de céntimo de euro en 0 e 5. 
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Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 

 

13.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº16, DA TAXA 

POR UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS EXISTENTES NOS MERCADOS.- Pola Sra. 

Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, 

Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 

2003, do seguinte teor: 

 

“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 16, Reguladora da TAXA POR UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS 

EXISTENTES NOS MERCADOS DO CONCELLO, conforme a que a modificación proposta 

consiste no incremento das tarifas no 3,00%, correspondentes ó IPC interanual agosto 

2002 a agosto 2003, con redondeo das cantidades resultantes na decena de céntimo de 

euro en 0 e 5, pois, segundo o estudio económico da Taxa, esta é deficitaria para 

financia-lo servicio que se presta. 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 16 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 
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VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con vinte votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do P.S.de G-PSOE, P.P., BNG e IVIL, un voto en contra do membro pertencente ó grupo 

político municipal, Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº 16, 

Reguladora da TAXA POR UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS EXISTENTES NOS 

MERCADOS DO CONCELLO , co incremento do 2,70% das tarifas, con redondeo das 

cantidades resultantes na decena de céntimo de euro en 0 e 5. 

 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 

 

14.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº20, DA TAXA 

POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO CON MERCADORÍAS E, 

OUTROS.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa 

de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 

27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 
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“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 20, Reguladora da TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO 

PÚBLICO CON MERCADORÍAS, MATERIAIS, ENTULLOS, VALADOS, GRÚAS, ANDAMIOS E 

OUTRAS INSTALACIÓNS ANÁLOGAS, conforme a que a modificación que se propón 

consiste: 

 1.- No incremento das tarifas actualmente en vigor contidas na Ordenanza no 3%, 

correspondentes ó IPC interanual agosto 2002-agosto 2003. 

 2.- Na inclusión dun apartado 5 do artigo 5 da Ordenanza Fiscal e consistente na 

fixación dun suposto de non suxeición á taxa. A súa redacción será a seguinte:  “Non 

estará suxeita á taxa regulada nesta Ordenanza os supostos de ocupacións ou voo de 

terreos que, conforme á normativa urbanística correspondente, deban ser cedidos polos 

seus propietarios de forma gratuíta ó Concello”. 

 3.- No establecemento dos seguintes MÍNIMOS de facturación: 

3.1.- Nas ocupacións  de vía pública con valado de cerre para calquera obra 

de.........................................................30,00 €/mes. 

 3.2.-  Nas ocupacións con andamios voados................20,00 €/mes. 

 4.- Nas ocupacións de vía pública con materiais para obras ou para a súa carga e 

descarga, co establecemento dos seguintes MÍNIMOS, ós que se sumará o importe 

correspondente á superficie de vía pública ocupada.  A redacción do apartado 3 do Artigo 

5 da Ordenanza Fiscal quedará da seguinte maneira: 

 “3. OCUPACIÓNS DE VÍA PÚBLICA CON MATERIAIS PARA OBRAS OU PARA A SÚA 

CARGA E DESCARGA:: 

 3.1.- OCUPACIÓNS CON SOLICITUDE DOS INTERESADOS: 

a) Cota fixa................................................................10,00 € 
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b) Por cada m² de vía pública que se ocupe, previa sinalización polas 

autoridades municipais.................................................0,42 €/día 

3.2.- CANDO AS SOLICITUDES NON SE AXUSTEN Ó SOLICITADO: 

a) Cota fixa......................................................10,00 € 

b) A cada  m² de vía pública ocupada en exceso  aplicaráselle 

un recargo do 50% sobre a tarifa establecida no punto 3.1.b) 

3.3.- OCUPACIÓNS SEN SOLICITUDE: 

a) Cota fixa.....................................................15,00 € 

b) A cada m² de vía pública ocupada  aplicaráselle un recargo 

do 100% sobre a tarifa establecida no punto 3.1.b)”. 

5.- Por último, na modificación do Artigo 2 da Ordenanza correspondente á 

determinación do suxeito pasivo.  O citado artigo quedará redactado da seguinte 

maneira: 

“Son suxeitos pasivos da taxa regulada nesta Ordenanza Fiscal as persoas ou 

entidades ás que se lles outorguen as licencias de obras como promotores das mesmas 

ou quen se beneficie dos aproveitamentos se se efectuaron sen autorización e 

independentemente de quen, no seu caso, as solicitara”. 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaría Xeral e do Interventor de Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 20 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 
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VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con vinte votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do P.S.de G-PSOE, P.P., BNG e IVIL, un voto en contra do membro pertencente ó grupo 

político municipal, Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº 20, 

Reguladora da TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO CON 

MERCADORÍAS, MATERIAIS, ENTULLOS, VALADOS, GRÚAS, ANDAMIOS E OUTRAS 

INSTALACIÓNS ANÁLOGAS , co incremento do 2,70% das tarifas, con redondeo das 

cantidades resultantes na decena de céntimo de euro en 0 e 5. 

 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 

 

15.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº21, DA TAXA 

POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO CON POSTOS, BARRACAS, E 

OUTROS.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa 

de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 

27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 
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“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 21, Reguladora da TAXA POR OCUPACIÓN POSTOS, BARRACAS, 

CASETAS DE FEIRA, ESPECTÁCULOS OU ATRACCIÓNS LOCALIZADAS EN TERREOS DE 

USO PÚBLICO E INDUSTRIAS AMBULANTES E RODAXE CINEMATOGRÁFICO, conforme a 

que a modificación proposta consiste no incremento das tarifas en vigor no 3,00%, 

correspondente ó IPC interanual agosto 2002 a agosto 2003. 

 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 21 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con vinte votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do P.S.de G-PSOE, P.P., BNG e IVIL, un voto en contra do membro pertencente ó grupo 

político municipal, Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº  21, 

Reguladora da TAXA POR OCUPACIÓN POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE FEIRA, 
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ESPECTÁCULOS OU ATRACCIÓNS LOCALIZADAS EN TERREOS DE USO PÚBLICO E 

INDUSTRIAS AMBULANTES E RODAXE CINEMATOGRÁFICO , co incremento do 2,70% das 

tarifas, con redondeo das cantidades resultantes na decena de céntimo de euro en 0 e 5. 

 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 

 

16.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº23, DA TAXA 

POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS E OUTROS.- Pola Sra. 

Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, 

Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 

2003, do seguinte teor: 

 

“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 23, Reguladora da TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS 

DAS BEIRARRÚAS E AS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO, CARGA E 

DESCARGA DE MERCADORÍAS, conforme a que a modificación que se propón consiste: 

 1.- No incremento das tarifas en vigor no 3,00%, correspondente ó IPC interanual 

agosto 2002-agosto 2003. 

 2.- No establecemento dos seguintes MÍNIMOS de facturación nas RESERVAS DE 

ESPACIO correspondentes ás tarifas establecidas por día no artigo 5  2.1, 2.4 e 2.5, en 

10 €; e o 2.6 en 5 €. 

48 



 

   
 

 

 3.- Na inclusión de dous novos parágrafos ó artigo 5.1, a redacción dos cales será 

a seguinte: 

 “- Nos inmobles onde coexistan dúas ou máis actividades ou usos dos 

especificados nas Tarifas da Ordenanza tributarán pola tarifa máis alta que lles 

corresponda. 

- As comunidades de garaxes con máis dunha planta e/ou que integren edificios con 

división horizontal propia, facturarase sumando os importes que lles correspondería a 

cada un dos edificios ou plantas por separado”. 

4.- Na supresión do apartado 2.2 do artigo 5.2. 

5.- Na inclusión dun novo parágrafo ó artigo 5.2. A redacción do cal será a 

seguinte: 

“As reservas de espacio correspondentes ó 2.1 e 2.4 aplicaranse as seguintes regras: 

a) CON SOLICITUDE DOS INTERESADOS: Aplicarase a tarifa establecida en cada 

momento pola Ordenanza en vigor. 

 b) CON SOLICITUDE SEN AXUSTARSE Á MESMA:  A cada m² de vía pública ocupada en 

exceso  aplicaráselle un recargo do 50% sobre a tarifa en vigor, sen que poida facturarse 

por un importe inferior ó mínimo establecido. 

 c) SEN SOLICITUDE:  A cada m² de vía pública ocupada aplicaráselle un recargo do 

100% sobre a tarifa establecida, sen que poida facturarse por un importe inferior ó mínimo 

establecido”. 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de 

Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 
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Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 23 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con vinte votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do P.S.de G-PSOE, P.P., BNG e IVIL, un voto en contra do membro pertencente ó grupo 

político municipal, Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº 23, 

Reguladora da TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS E AS 

RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO, CARGA E DESCARGA DE 

MERCADORÍAS , co incremento do 2,70% das tarifas, con redondeo das cantidades 

resultantes na decena de céntimo de euro en 0 e 5. 

 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 
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17.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº24, DA TAXA 

POR UTILIZACIÓN DE COLUMNAS, CARTEIS E OUTRAS INSTALACIÓNS.- Pola Sra. 

Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, 

Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 

2003, do seguinte teor: 

 

“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 24, Reguladora da TAXA POR UTILIZACIÓN DE COLUMNAS, CARTEIS 

E OUTRAS INSTALACIÓNS PARA EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS, conforme a que a 

modificación que se propón consiste no incremento das tarifas en vigor no 3,00%, 

correspondente o IPC interanual agosto 2002 a agosto 2003. 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 24 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

VOTACIÓN E ACORDO 
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Con vinte votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do P.S.de G-PSOE, P.P., BNG e IVIL, un voto en contra do membro pertencente ó grupo 

político municipal, Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº 24, 

Reguladora da TAXA POR UTILIZACIÓN DE COLUMNAS, CARTEIS E OUTRAS 

INSTALACIÓNS PARA EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS, co incremento do 2,70% das tarifas, 

con redondeo das cantidades resultantes na decena de céntimo de euro en 0 e 5. 

 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 

 

18.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº25, DA TAXA 

POR TOLDOS, MARQUESIÑAS, SAÍNTES, BEIRÍS E RÓTULOS.- Pola Sra. Secretaria 

dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, 

Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do 

seguinte teor: 

“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa 

modificación da Ordenanza Fiscal nº 25, Reguladora da TAXA POR TOLDOS, 

MARQUESIÑAS, SAÍNTES, BEIRÍS E RÓTULOS, conforme a que a modificación 

que se propón consiste: 
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 1.- No incremento das tarifas en vigor no 3,00%, correspondente ó IPC interanual 

agosto 2002-agosto 2003, con redondeo das cantidades resultantes na decena de 

céntimo de euro en 0 e 5. 

 2.- No establecemento dun mínimo de facturación que será o de 15,00 €/ano para 

calquera dos conceptos facturados pola taxa, correspondentes a toldos, rótulos e 

marquesiñas. 

 3.- Na modificación do artigo 2 da Ordenanza, correspondente á determinación do 

suxeito pasivo da taxa.  O citado artigo quedará redactado da seguinte maneira: 

 “ARTIGO 2 

 1.- Son suxeitos pasivos contribuíntes da taxa regulada nesta Ordenanza, 

as persoas ou Entidades ás que ó seu favor se lles outorguen as licencias, ou 

quen se beneficie do aproveitamento, se se procedeu sen a oportuna 

autorización. 

 2.- No seu caso, terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte 

o propietario do inmoble ou local,  quen poderá repercuti-las cotas satisfeitas sobre os 

usuarios daquelas”. 

 4.- Na modificación do artigo 5 e 6.7, consistente na supresión do rateo trimestral 

nos supostos de baixa no Padrón Fiscal.  O artigo 6.7 quedará redactado como segue: 

 “ARTIGO 6.7 

 A presentación de baixa producirá efectos a partir do día primeiro do período 

natural seguinte ó de facturación sinalado na estructura da tarifa.  Sexa cal sexa a causa, 

a non presentación da baixa, determinará a obriga de continuar pagando a taxa. 

 As baixas quedarán condicionadas á retirada dos toldos, rótulos e marquesiñas, 

debendo  comunicarse por escrito ó Concello, e sempre antes do 15 de xaneiro do 

exercicio seguinte”. 
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Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de 

Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 25 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con vinte votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do P.S.de G-PSOE, P.P., BNG e IVIL, un voto en contra do membro pertencente ó grupo 

político municipal, Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº 25, 

Reguladora da TAXA POR TOLDOS, MARQUESIÑAS, SAÍNTES, BEIRÍS E RÓTULOS , co 

incremento do 2,70% das tarifas, con redondeo das cantidades resultantes na decena de 

céntimo de euro en 0 e 5. 

 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 
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19.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº26, DA TAXA 

DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame 

emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de 

Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor:  

 

“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 26 , Reguladora da TAXA DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS, 

conforme a que a modificación que se propón consiste:  

 

 1.- No incremento dun 2,8% sobre as tarifas do ano 2003, correspondente ó IPC 

interanual xullo 2002 a xullo de 2003. 

 2.- No incremento dun 15,04% sobre as tarifas do ano 2003, por incremento dos 

custos de instalación do silo e a xestión dos lodos da EDAR, por peche do vertedoiro 

municipal. 

 3.- Na modificación do primeiro parágrafo do artigo 5 da Ordenanza Fiscal, que na 

actualidade dispón:  “A cota tributaria que se esixirá pola prestación dos servicios de 

depuración, determinarase en función da cantidade de auga, medida en metros 

cúbicos, utilizada no inmoble. Para tal efecto aplicarase a seguinte tarifa:”.  A nova 

redacción será a seguinte: “Artigo 5   

 1.- A cota tributaria que se esixirá pola prestación do servicio de depuración, 

determinarase en función da cantidade de auga consumida no inmoble, medida en metros 

cúbicos, cando exista contrato de subministro e contador, e aplicarase a tarifa para 
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abonados sen contador ou sen servicio de abastecemento nos demais casos.  A tal efecto 

aplicaranse as seguintes tarifas:”. 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaría Xeral e do Interventor de Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 26 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con once votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do P.S.de G-PSOE e IVIL, dez votos en contra dos membros pertencentes ós grupos 

políticos municipais do P.P., BNG e Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº 26 , 

Reguladora da TAXA DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS, co incremento do 2,80%  e 

15,04% das tarifas, con redondeo das cantidades resultantes na decena de céntimo de 

euro en 0 e 5. 

 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 
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resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 

 

20.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº29, DO 

IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó 

dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e 

Especial de  Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 

 

“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 29, Reguladora do IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 

conforme a que a modificación que se propón consiste: 

En dar unha nova redacción ós actuais artigos 1, 2 e 3 da vixente 

Ordenanza Fiscal,  que  na  actualidade  dispoñen  o  seguinte: “Artigo 1.- De 

acordo co establecido nos artigos 60.1, 86 e 87 da Lei 39/88, de 28 de 

decembro, Reguladora das Facendas Locais, modificada polo Real Decreto-Lei 

4/90 e pola Lei 6/91 e disposicións regulamentarias que as desenvolven, este 

imposto será de esixencia obrigatoria neste municipio, sendo as cotas mínimas 

as establecidas polo Goberno, mediante Real Decreto Lexislativo 1175/90 e as 

sucesivas leis de Presuposto Xerais do Estado.  Artigo 2.- En aplicación do artigo 

88 da Lei citada, neste termo  municipal as cotas a que se refire o artigo 

anterior, serán determinadas mediante a aplicación do coeficiente único 1,45.   

Artigo 3.- En aplicación do artigo 89 da repetida Lei, para determina-la cota 

final esixible ás actividades, considerando a situación física dentro do termo 

municipal do establecemento onde se desenvolven, establecese a escala de 
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índices que se aplicará sobre a cota a que se refire o artigo precedente, o 1 en 

todo o termo municipal”. 

 

A nova redacción será a seguinte, conforme ó disposto na vixente normativa 

reguladora das Facendas Locais e, especificamente, nos artigos 87 e 88 da Lei 39/88, de 

28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais, para o Imposto de Actividades 

Económicas, segundo nova redacción dada ós mesmos pola Lei 51/2002, de 27 de 

decembro, de reforma da Lei 39/88: 

 “Artigo 1.- NATUREZA E FUNDAMENTO 

1.- O Imposto sobre Actividades Económicas é un tributo directo de 

carácter real, establecido con carácter obrigatorio na Lei 39/88, de 28 de 

decembro, Reguladora das Facendas Locais. 

2.- De conformidade co artigo 60.1 b), 15.2 e 16 da citada Lei 39/88, o 

Concello de Vilagarcía de Arousa acorda a imposición e ordenación deste 

tributo, segundo as normas que contén a presente ordenanza, en concordancia 

co disposto nos artigos 79 a 92, ambos inclusive, da Lei 39/88 e demais 

disposicións que resultan de aplicación. 

Artigo 2.- COEFICIENTE DE PONDERACIÓN 

Sobre as cotas municipais fixadas nas tarifas do imposto aplicarase, en todo caso, 

un coeficiente de ponderación en función do importe neto da cifra de negocios do suxeito 

pasivo, de conformidade co disposto no artigo 87 da Lei 39/88: 

Importe neto da cifra 

De negocios en euros 

Coeficiente 

Ponderación 
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Dende      1.000.000,00   ata    5.000.000,00 

............................................ 

1,29 

Dende     5.000.000,01   ata  10.000.000,00 

............................................ 

1,30 

Dende   10.000.000,01  ata 

50.000.000,00............................................. 

1,32 

Dende  50.000.000,01  ata 

100.000.000,00............................................ 

1,33 

Máis de 

100.000.000,00............................................ 

1,35 

Sen cifra neta de 

negocio........................................................................... 

1,31 

 

 Artigo 3.- ÍNDICES DE SITUACIÓN 

 1.- Sobre as cotas modificadas pola aplicación do coeficiente de ponderación, o 

Concello de Vilagarcía de Arousa establece a seguinte escala de índices que ponderan a 

situación física do local, atendendo ás categorías das rúas nas que radique, conforme ó 

establecido na Ordenanza Fiscal Nº 28 Reguladora da Categoría das rúas do Concello. 

 

ÍNDICES DE SITUACIÓN CATEGORÍA DAS RÚAS 

0,5 Para rúas de 1ª, 2ª e 3ª categoría. 

0,4 Para rúas de 4ª e 5ª categoría. 

 2.- Cando algunha rúa, por omisión, non figure na Ordenanza Nº 28, aplicaráselle, 

provisionalmente, o índice de situación máis baixo. 
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 3.- Para determina-lo coeficiente de situación, cando sexan varias as vías públicas 

á que dea a fachada dun establecemento ou local, tomarase o índice de situación que 

corresponda á vía de categoría superior, sempre que neste exista acceso directo e de 

normal utilización ó recinto. 

 4.- No suposto de que, por atoparse en sotos, plantas interiores, etc., os 

establecementos ou locais carezan propiamente de fachadas á rúa, aplicarase o índice de 

situación correspondente á categoría da rúa onde se atope o lugar de entrada ou acceso 

principal”. 

 Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de 

Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 29 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con dezaseis votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos 

municipais do P.S.de G-PSOE, P.P.,  e IVIL, un voto en contra do membro pertencente ó 

grupo político municipal, Grupo Mixto (EU-IU), e catro abstencións, dos membros 

pertencentes ó grupo político municipal do BNG, 

 

ACÓRDASE: 
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 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra e a emenda presentada polo 

voceiro do Grupo de Goberno da Ordenanza Fiscal nº 29, Reguladora do IMPOSTO SOBRE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

 

 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 

 

21.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº31, DA TAXA 

POR SERVICIOS ESPECIAIS OU TRANSPORTES.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó 

dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e 

Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 

“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal Nº 31, Reguladora da TAXA POR SERVICIOS ESPECIAIS OU 

TRANSPORTES, conforme a que a modificación que se propón consiste no incremento do 

3,00% das tarifas, con redondeo das cantidades resultantes na decena de céntimo de 

euro en 0 e 5, pois segundo o estudio económico da Taxa, esta é deficitaria para 

financia-lo servicio que se presta. 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 
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En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 31 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

VOTACIÓN E ACORDO 

 

Con vinte votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do P.S.de G-PSOE, P.P., BNG e IVIL, un voto en contra do membro pertencente ó grupo 

político municipal, Grupo Mixto (EU-IU), 

 

ACÓRDASE: 

 Aprobar provisionalmente a modificación íntegra da Ordenanza Fiscal nº 31, 

Reguladora da TAXA POR SERVICIOS ESPECIAIS OU TRANSPORTES , co incremento do 

2,70% das tarifas, con redondeo das cantidades resultantes na decena de céntimo de 

euro en 0 e 5. 

 Este acordo provisional exporase ó público, a efectos de reclamacións durante o 

prazo de trinta días como mínimo, posteriormente adoptarase acordo definitivo para 

resolve-las reclamacións presentadas, e se non se presentaran entenderase 

definitivamente adoptado este acordo. 

 

22.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº32, DA TAXA 

POLA UTILIZACIÓN DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.- Pola Sra. Secretaria dáse 

lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, 

Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do 

seguinte teor: 
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“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 32, Reguladora da TAXA POLA UTILIZACIÓN DA ESCOLA MUNICIPAL 

DE MÚSICA, conforme a que a modificación que se propón consiste no incremento do 

3,00%  das tarifas, correspondente ó IPC interanual agosto 2002 a agosto 2003,  con 

redondeo das cantidades resultantes na decena de céntimo de euro en 0 e 5, pois 

segundo o estudio económico da Taxa, esta é deficitaria para financia-lo servicio que se 

presta. 

Dáse conta, así mesmo, do informe da Secretaria Xeral e do Interventor de Fondos. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 32 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 

 

Polo Sr. Alcalde retírase esta ordenanza da Orde do día da presente sesión 

 

E non habendo mais asuntos que tratar, polo Sr. Alcalde, levántase a sesión, 

sendo as vinteunha horas e corenta e cinco minutos, da que se estende a presente acta, 

e eu como Secretaria dou fe.  
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