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Presidente: VICENTE G”MEZ GARCÕA 
Secretario: DOMINGO MARTÕNEZ L”PEZ 
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MEMBROS ASISTENTES 

AM…RICO SANTIAGO SILVA 
EMILIO JOSE COSTA GARCIA 

JOS… LUIS SANTIAGO RODRÕGUEZ 
MANUEL PEREZ ARAUJO 

RAM”N CA—IZO MONTERO 
RA⁄L FERN¡NDEZ  FERN¡NDEZ 

 
MEMBROS AUSENTES 

DANIEL DE DIOS MANSO 
MARIA PIEDAD MATAS MATAS 

 
Pola presidencia declárase aberta a sesión e, en relación cos asuntos previstos na orde do día 
da mesma adóptanse os seguintes:                 
 

A C O R D O S : 
 

LECTURA E APROBACI”N DAS ACTAS DO PLENOS DE DATA 29/09 E 25/10/2011. 

 
Polo Sr. Presidente ·brese a sesiÛn e polo Sr. Secretario dase lectura ·s actas 
das sesiÛns de data 29/09 e 25/10/2011, que foron aprobadas. 
 

MODIFICACI”N DAS SEGUINTES ORDENANZAS: 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TAXAS POR PRESTACI”N DE SERVIZOS 
URBANÕSTICOS. 
 
ORDENANZA FISCAL DE TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO 
 
ORDENANZA FISCAL DE TAXA POLA SUMINISTRACI”N DE AUGA. 

 
1.- Con respecto á modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora de Taxas por 
prestación de Servizos urbanísticos, acórdase por Unanimidade dos asistentes: 
 
1º.- Modificar a Ordenanza Fiscal REguladora de Taxas por prestación de Servizos 



urbanísticos, no artigo 8. tal como se indica: 
- Licencia de apertura que non esixa cualificación: 100 €. 
- Licencia de Segregación de parcelas:    100 €. 
- Licencia de Agrupación de parcelas:      100 €. 
- Cambios de titularidade:   50 €. 
- Informes Urbanísticos:    30 €. 
- Expediente acreditativo da antigüidade das edificacións que figuran de alta no Catastro 
ou declaración de fora de ordenación das mesmas: o 2% da valoración catastral vixente. 
 
2º.- Expoñer dita Ordenanza modificada no Taboleiro de Anuncios  da Casa do Concello 
por un prazo de 30 días hábiles, previo anuncio  no B.O.P., ó efecto de que durante dito 
prazo  se podan  presentar polos interesados as reclamacións oportunas. 
3º.- No caso de que contra dito acordo non se presente ningunha reclamación, 
entenderáse que esta aprobación provisional para a ser definitiva. 
4º.- Publicar unha vez convertido en definitivo o acordo provisional a referida  
Ordenanza no BOP. 
 
Ordenanza Fiscal Reguladora de Taxas por prestación de Servizos 

Urbanísticos 
 

Artigo 1. 

En uso das facultades concedidas polos artigos 106 dá Lei 7/1985 do 2 de abril Reguladora 

dás bases de Réxime Local e de conformidade co que dispoñen os artigo do 15.1 dá Lei 

39/1988 do 28 de decembro Reguladora dás Facendas Locais ,se establecen ás Taxas por 

prestación de servizos urbanísticos que se rexirán pola presente Ordenanza Fiscal. 

Artigo 2. Constitúe ou feito impoñible dás Taxas: 

a) A actividade municipal tanto técnica como administrativa que tenda a verificar se todo-os 

actos de transformación ou utilización do solo ou subsó, de edificación, de construción ou de 

derrubamento de obras derivada do establecido na normativa Urbanística de Galicia e 

demais aplicación, tanto de ámbito autonómico, estatal ou local, son conformes coas 

previsións da lexislación e o plan vixentes. 

b) A actividade municipal tanto técnica como administrativa de prevención, control e 

verificación polo exercicio de actividades clasificadas ou de protección medio ambiental, 

apertura de establecementos comerciais, industriais e de prestación de servizos, instalacións 

e o seu funcionamento derivada do establecido na normativa Urbanística de Galicia e demais 

aplicación, tanto de ámbito autonómico, estatal ou local, tanto referida aquela, á primeira 



apertura do establecemento, como ás modificacións, ampliacións ou variacións do local, das 

súas instalacións, actividade e/ou titular. 

c) A actividade municipal tanto técnica como administrativa de xestión e intervención 

urbanística. 

d) A actividade municipal administrativa de información urbanística. 

e) Calquera outra actividade municipal prevista nos Plans, Normas ou Ordenanzas. 

 

Artigo 3. Suxeitos Pasivos. Responsables 

1. Son suxeitos pasivos das taxas en concepto de contribuíntes as persoas físicas e xurídicas, 

as herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades a que se refire o art. 35.4 da 

Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou no interese da cal redunden as prestacións a 

que se refire a presente Ordenanza. 

2. Terán a condición de substitutos do contribuínte, nas taxas establecidas polo 

outorgamento das licenzas urbanísticas previstas en normativa sobre chan e ordenación 

urbana, os construtores e contratistas de obras. 

Artigo 4. 

1. Responderán solidariamente das débedas tributarias as persoas e entidades a que 

se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios os administradores de feito ou de dereito, os 

adquirentes de bens afectos por lei ao pagamento da débeda tributaria, e as demais 

persoas ou entidades a que se refire o artigo 43 de Lei Xeral Tributaria. 

Artigo 5.Remuneración 

1. As presentes taxas devengarse cando se presente a solicitude ou a comunicación previa 

do interesado que inicie o expediente, que non se tramitará sen que se efectuara o 

pagamento ou coa incoación do oportuno expediente de oficio pola Administración, en 

cuxo caso nace a obriga do suxeito pasivo de aboar as taxas establecidas, sen prexuízo da 

imposición da sanción que corresponda ou a adopción das medidas necesarias. 

2. Cando por causas non imputables ao suxeito pasivo a actividade administrativa non se 

preste ou desenvolva, procederá a devolución do importe correspondente. 

3. A obriga de contribuír pola tramitación da licenza de actividades e de apertura 

enténdese por unidade de local, de actividade e de titular. 



Artigo 6. Exencións e bonificacións. 

Non poderán recoñecerse máis exencións ou bonificacións que as expresamente previstas 

nas normas con rango de lei ou as derivadas da aplicación dos tratados internacionais. 

Artigo 7.Bases Impoñibles, tipos de gravame e cotas 

A. De conformidade co establecido no Art. 24.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora 

das Facendas Locais aprobado por R.D.L.2/2004 do 5 de marzo, a cota tributaria polos 

servizos urbanísticos definidos no artigo 2 da presente Ordenanza Fiscal consistirá, en 

cada caso, e de acordo cos correspondentes epígrafes do artigo 8, en: 

a) A cantidade resultante de aplicar un tipo 

b) Unha cantidade fixa sinalada ao efecto, ou 

c) A cantidade resultante da aplicación conxunta de ambos os dous procedementos. 

Artigo 8.Tarifas 

 Epígrafe A) Licenzas urbanísticas 

     Por cada licenza de obras de edificación, demolición e calquera outra que sexa 

necesaria para a realización de construcións, instalacións ou obras, sobre o custo real e 

efectivo aplicarase o tipo 0,2 por 100 cunha cota mínima a ingresar de 15,00 euros 

Tipo de licenza .Tarifa 

Licencía de apertura que non esixa cualificación: 100 € 

Licencía ambiental de actividade clasificada:  300 € 

Informes urbanísticos:  30 € 

Licencia de segregación de parcelas:   100 € 

Licencia de Agrupación de Parcelas:  100 €. 

Cambios de titularidade:  50  €. 

Expediente acreditativo da antigüidade das edificacións que figuran de alta no Catastro 

ou declaración de fora de ordenación das mesmas:  o 2% da valoración catastral  vixente. 

Artigo 9.  Normas de xestión. Obrigas formais e materiais. 

As taxas por prestación de servizos urbanísticos aboaranse contra entrega do 

correspondente documento. 

Artigo 10. 

A inspección e recadación desta taxa realizarase de acordo co prevido na Lei Xeral 

Tributaria e nas demais disposicións ditadas para o seu desenvolvemento. 



Artigo 11.  

En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias así como á determinación das 

sancións que por estas correspondan a cada caso, se aplicará o Réxime regulado na Lei 

Xeral Tributaria e nas Disposicións que a complementan e desenvolve 

Disposición Final 

Única. A presente Ordenanza Fiscal e, no seu caso, as súas modificacións entrarán en 

vigor no momento da súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia e comezará 

a aplicarse a partir do 1 de Xaneiro seguinte, salvo que nestas se sinale outra data, 

permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación. 

 

2. No referente á modificación da Ordenanza Fiscal de R.S.U. acórdase por 
Unanimidade dos asistentes: 
1º.-  modificar a Ordenanza fiscal da taxa por recollida de lixo, no que se refire á cuota 
tributaria, no artigo 5º , quedando da seguinte maneira: 
Artigo 5º.- Cuota tributaria. 
 A cuota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, por unidade de local, que se 
determinará en función da naturaza e destino dos inmobles, e da categoría do lugar, 
praza, rúa ou vía pública onde esten ubicados aqueles. 
 A tal efecto, aplicaráse a seguinte tarifa: 
- Por cada vivenda: 46 €. 
- Por establecemento: 46 €. 
 
As cuotas sinaladas na Tarifa  teñen carácter irreducible e corresponden a un ano. 
 
2º.- Expoñer dita Ordenanza modificada no Taboleiro de Anuncios  da Casa do Concello 
por un prazo de 30 días hábiles, previo anuncio  no B.O.P., ó efecto de que durante dito 
prazo  se podan  presentar polos interesados as reclamacións oportunas. 
3º.- No caso de que contra dito acordo non se presente ningunha reclamación, 
entenderáse que esta aprobación provisional para a ser definitiva. 
4º.- Publicar unha vez convertido en definitivo o acordo provisional a referida  
Ordenanza no BOP. 
 
ORDENANZA FISCAL DA TAXA POR  RECOLLIDA DE LIXO.  
 
Artigo 1º.- Fundamentos e natureza. 
 
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 
106 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de 
conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988 de 28 de decembro, 
reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a “Tasa por recollida de Lixo”, 
que se rexirá pola presente Ordenanza Fiscal, cuias normas antenden ó preveñido no 



artigo 58 da citada Lei 39/1988. 
 
Artigo  2º.- Feito impoñible. 
1.- Consitúe o feito imponible da Taxa a prestación (175) do Servicio de recepción 
obligatoria (176) de recollida de lixo domiciliario e residuos sólidos urbáns de vivendas, 
aloxamentos e locais ou establecementos onde se execren actividades industriais, 
comerciais, profesionais, artísticas e de servicios. 
 
2.- A tal efecto, considéranse lixos domiciliarios e residuos sólidos urbáns os restos e 
desperdicios de alimentación ou detritus procedentes da limpeza normal de locais e 
vivendas e se exclúen de tal concepto os residuos de tipo industrial, escombros de obras, 
detritus humáns, materia e materiais contaminados, corrosivos, perigosos ou cuia 
recollida ou verquido esixa a adopción de especiais medidas hixiénicas, profilácticas ou 
de seguridade. 
 
Artigo 3º.- Suxeitos pasivos. 
1.- Son suxeitos pasivos contribuintes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que 
se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas e locais 
ubicados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas no que preste o servicio, xa sexa a 
título de propietario ou usufructuario, habitacionista, arrendatario ou, incluso de precario 
(178). 
2.- Terá a consideración de suxeito pasivo sustituto do contribuínte o propietario das 
vivendas ou locais, que poderá repercutir  no seu caso, as cuotas satisfeitas sobre os 
usuarios de aquelas, beneficiarios do servicio. 
 
Artigo 4º.- Responsables. 
1.- Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas 
físicas e xurídicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria. 
2.- Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, 
interventores ou liquidadores de quiebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos 
supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria. 
 
Artigo 5º.- Cuota tributaria. 
 A cuota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, por unidade de local, que se 
determinará en función da natureza e destino dos inmobles e da categoría do lugar, praza, 
rúa ou vía pública onde estean ubicados aqueles. 
 A tal efecto, aplicaráse a seguinte tarifa: 
 
Por cada vivenda:  46 Euros. 
Por establecementos: 46 Euros. 
 

Anualmente aumentaráse a tarifa na porcentaxe que aumente o custo de vida. 
 
 As cuotas  sinaladas na Tarifa teñen carácter irreducible e corresponden a un ano. 
 
Artigo 6º.- Devengo. 



 Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuir dende o momento no que se inicie 
a prestación do servicio, entendéndose iniciada, dada a natureza de recepción obrigatoria 
do mesmo, cando esté  establecido e en funcionamento o servicio municipal de recollida 
de lixo  nas rúas e lugares onde figuren as vivendas ou locais utilizados polos 
contribuíntes suxeitos á taxa. 
 Establecido e en funcionamento o referido servicio, as cuotas devengaránse 
dentro do primiero trimestre do ano. 
 
Artigo 7º.- Declaración e Ingreso. 
 As altas durante o exercicio produciránse dende o momento no que se inicie a 
prestación do servicio. 
 No caso de que dito servicio se  inicie a partir do 30 de xuño, cobraráse só a 
metade da tarifa que lle corresponda para ese ano. 
 
Artigo 8º.- Infraccións e sancións. 
 En todo o relativo á calificación de infraccións tributarias, así como das sancións 
que ás mesmas correspondan en cada caso, estaráse ó disposto nos artigos 77 e seguintes 
da Lei Xeral Tributaria. 
 
 
3. No que se refire á modificación da Ordenanza Fiscal de Taxa pola 
Subministración de Auga, acórdase por Unanimidade dos asistentes: 
1º.- Modificar a Ordenanza Fiscal da taxa pola Subministración de Auga no Artigo 6. 
Cota tributaria, aumentando o seguinte: 
. 
- Incluirase anualmente a subida do custo da vida. 
 
2º.- Expoñer dita Ordenanza modificada no Taboleiro de Anuncios  da Casa do Concello 
por un prazo de 30 días hábiles, previo anuncio  no B.O.P., ó efecto de que durante dito 
prazo  se podan  presentar polos interesados as reclamacións oportunas. 
3º.- No caso de que contra dito acordo non se presente ningunha reclamación, 
entenderáse que esta aprobación provisional para a ser definitiva. 
4º.- Publicar unha vez convertido en definitivo o acordo provisional a referida  
Ordenanza no BOP. 
 
ORDENANZA FISCAL DA TAXA POLA  SUMINISTRACION DE 
AUGA                                         
  Artigo 1.- Fundamento e natureza. 
  En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e o artigo 
106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade 
co que dispoñen os artigos 15 ó 19 da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das 
facendas locais, este Concello establece a taxa pola prestación de servizos ou a 
realización de actividades administrativas de competencia local por “distribución de auga 
a domicilio incluídos os enganches á rede e outras instalacións análogas”, que se rexera 
por esta ordenanza, atendendo as súas normas o que prevé o artigo 58 en relación co 
artigo 20.4.t), ambos da Lei39/88, de acordo coa modificación de réxime legal das taxas 



estatais e locais e de reordenacións patrimoniais de  carácter público. 
 
  Artigo 2.- Feito impoñible. 
  Constitúeo a actividade municipal que se desenvolve con motivo da distribución de auga 
potable a domicilio, o enganche de liñas á rede xeral. 
 
  Artigo 3.- Obriga de contribuír. 
  A obriga de contribuír nacerá no momento de prestarse o servizo, logo da 
correspondente solicitude e autorización do Concello. 
 
  Artigo 4.- Suxeito pasivo. 
  Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas, 
así como as entidades ás que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, que soliciten ou 
se beneficien dos servizos a que se refire esta ordenanza. 
  Consideraranse substituidos do contribuinte os propietarios das vivendas ou locais ós 
que se provexa do servizo, as cales poderán repercutir, se é o caso , as costas sobre os 
respectivos beneficiarios. 
 
  Artigo 5.- Base impoñible liquidable. 
  A base deste tributo consistuirase por: 
 - Na subministración ou distribución de auga: os metros cúbicos de auga que se 
consumira no inmoble onde estea o servizo; 
 - Nas acometidas á rede xeral: o feito da conexión á rede para cada local comercial ou 
vivenda individual. 
 
  Artigo 6.- Cota tributaria. 
  A contía da taxa que regula esta ordenanza será a que se fixa nas seguintes tarifas: 
1.- O importe desta taxa cando se trate de licenza ou autorización de acometida á rede 
xeral de abastecemento de auga a domicilio percibirase por unha soa vez e ascenderá á 
cantidade fixa de 150€. 
2.- O importe desta taxa  de abastecemento de auga a domicilio esixirase de acordo coas 
seguintes tarifas : 
- Unha cota fixa de 3 € por semestre. 
- Polo consumo de auga potable de 0 m3 a 90 m3, por semestre: 0,15 € /m3 
- Polo consumo de auga potable de 91 m3 a 120 m3, por semestre: 0,30 € / m3 
- Polo consumo de auga potable de 121 m3 a 180 m3, por semestre: 0,60 €/ m3 
- Polo consumo de auga potable de 181 m3 a 220 m3, por semestre: 1,20 €/m3 
-Polo consumo de auga potable de máis de 221 m3, por semestre:1,80 €/m3 
  3.- A fianza para responder por obras que se realicen na vía pública será fixada polo 
Concello. 
 
 Incluirase anualmente a subida do custo da vida. 
   
A contía resultante da aplicación das anteriores tarifas incrementarase co tipo impositivo 
do imposto sobre o valor engadido que resultase da aplicación. 
 



  Artigo 7.- Exencións, reducións e demais beneficios legalmente 
aplicables. 
  Non se recoñece ningún beneficio tributario agás os que sexan consecuencia dos que se 
establecen os tratados ou os acordos internacionais, ou os que expresamente prevén as 
normas con rango de lei. 
 
  Artigo 8.- Contador individual. 
1. Toda autorización para disfrutar do servicio de subministración de auga levará 

aparellada a obriga de instalar contador, debendo ser individual para cada vivenda, 
con acceso a dito contador dende a vía pública e a unha altura de rasante de 0,80 ata 
1,20 m, e deberá colocarse en sitio visible para que permita a clara lectura do 
consumo do mesmo. 

2. A acometida e o contador , debidamente homologado, serán instalados polo usuario 
nas condicións que lle marque o Concello e a súa supervisión, previa o seu 
funcionamento, do responsable municipal. 

3. Así mesmo colocarase unha chave de paso, estipulada polo Concello, entre a rede 
xeral e o contador a unha profundidade máxima de 40 cm. 

4. As avarías do contador comunicaránselle  ó Concello e súa reparación será por conta 
do usuario. 

5. Igualmente, as avarías,  apartir da chave de paso instalada na rúa que separa a rede 
pública da instalación do usuario, debe repara-las o propio usuario. 

 
  Artigo 9.-Usos permitidos. 
  A subministración de auga a domicilio confírenlle ó usuario do servicio a facultade de 
consumir auga para usos domésticos e industriais, entendéndose por usos domésticos 
todalas aplicacións para atender ás necesidades da vida e hixiene persoal, como a debida 
preparción de alimentos, limpieza persoal ,doméstica e lavado de roupa. 
  Enténdese por uso industrial a subministración de auga e calquer local que non teña a 
consideración de vivenda, incluindose neste concepto aquelas actividades intaladas ou 
anexas a vivenda, cortes, adegas, tendas, bares e semellantes.  
 
   Artigo 10.- Usos prohibidos. 
  Queda prohibida a utilización de auga da rede xeral e abastecemento para a rega de 
xardíns, predios ou lavados de automóviles así como a utilización da auga para recheo de 
piscinas. 
 
  Artigo11.- Carácter precario da cantidade da subministración. 
  1.- O Concello en ningún caso garante a cantidade de subministración, que sempre terá 
carácter de precario para os usuarios así como tampouco responde nin se responsabiliza 
dos posibles danos, prexuizos ou estragos que puidese causar nos bens dos mesmos a 
falta ou insuficiencia de caudal de auga. 
2.- O Concello, por resolución da alcaldía poderalle ordenar-lo corte da subministración 
de auga a calquera usuario que emprege a auga para usos prohibidos os que se refire o 
artigo anterior e tamén por derivacións , averias no contador non reparadas no prazo 
estipulado ou manipulación do mesmo. 



3.- A Alcaldía poderá ordena-lo corte se subministración por falta de pagamento por parte 
do usuario de tres recibos consecutivos. A rehabilitación farase despois do pagamento da 
débeda. 
  
  Artigo 12.- Responsables. 
  1.- Responderán con solidariedade das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas 
físicas e xurídicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria. 
  2.- Serán responsables subsidarios ou administradores das sociedades e os índicos, 
interventores ou liquidadores de creba, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos 
supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria. 
 
  Artigo 13.- Obriga do pagamento. 
  1.- A obriga do pagamento da taxa que regula esta ordenanza nace dende que se inicia a 
prestación do servicio,e a súa facturación e cobramento realizarase con periocidade 
semestral. 
  2.- O pagamento de dita taxa efectuarase no momento da prestación da correspondente 
factura ó obrigado a realizalo. 
  3.- As débedas por esta taxa poderán esixirse polo procedemento administrativo de 
constriximento, de acordo co Regulamento xeral de recadación. 
 
  Artigo 14.- Infraccións e sancións tributarias. 
  En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias e sancións, , ademais do que 
prevé esta ordenanza, ateranse ó que dispoñen os artigos 77 e seguintes da Lei xeral 
tributaria e demais normativa aplicable. 
  Disposición derradeira. 
  O texto desta ordenanza fiscal substitúe e derroga ó da anterior e entrará en vigor e será 
de aplicación ó día seguinte da súa publicación íntegra no BOP, permanecendo en vigor 
ata a súa modificación ou derogación expresas. 
 
 
 
 
 
 

ORDENANZA FISCAL DA TAXA POR EXPEDICI”N DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

 
Polo Sr. Alcalde dase conta da  Ordenanza fiscal reguladora da taxa por Expedición de 
documentos administrativos , e posta a votación acórdase por Unanimidade dos 
asistentes: 
 
1º.-  Aproba-la Ordenanza Reguladora da taxa por Expedición de Documentos 
administrativos, cuio texto se transcribe a continuación. 
 
2º.- Expoñer dita Ordenanza no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello polo prazo 
de 30 días, previo anuncio no B.O.P., ó efecto de que durante dito prazo se podan 
presentar  polos interesados as reclamacións oportunas. 



 
3º.- No caso de que contra dito acordo non se presente ningunha reclamación, 
entenderáse que esta aprobación provisional pasa a ser definitiva. 
 
4º.- Publicar unha vez convertido en definitivo o acordo provisional, a referida 
Ordenanza no BOP 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
ARTIGO 1. FUNDAMENTO E RÉXIME XURÍDICO  
 
No uso das facultades normativas outorgadas polos  artigos 133.2 e 142 da Constitución 
Española e artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local 
sobre potestade normativa en materia de tributos locais e de conformidade asemade co 
establecido no artifo 20.4.a) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que 
se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais regulase mediante a 
presente ordenanza fiscal a taxa pola expedición de documentos administrativos.  
 
ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE. 
 
1.Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade administrativa desenvolta con motivo 
da tramitación a instancia de parte de toda clase de documentos  que expida e de 
expedientes dos que entenda a Administración ou as Autoridades Municipais.  
2.Así, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentación administrativa 
que fora provocada, polo particular ou redunde no seu beneficio aínda que non mediara a 
solicitude expresa do interesado.  
3.Non estará suxeita a esta taxa a tramitación de documentos e expedientes necesarios 
para o cumprimento de obrigas fiscais, así como tamén as consultas tributarias, os 
expedientes de devolucións de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra 
resolucións municipais de calquera índole e os relativos á prestación de servizos ou 
realización de actividades de competencia municipal, e á utilización privativa ou o 
aproveitamento especial de bens de dominio público municipal, que estean gravados por 
outra taxa municipal ou polos que se esixa un prezo público por este Concello.  
 
ARTIGO 3. SUXEITO PASIVO.  
 
Son suxeitos pasivos a título de contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as 
entidades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen 
ou se beneficien da tramitación do documento ou expediente do que se trate.  
 
ARTIGO 4. RESPONSABLES.  
 
1.Responden solidariamente das obrigas tributarias as persoas ou entidades ás que se 
refire o artigo 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. 
2.Responderán de forma subsidiaria das obrigas tributarias as persoas ou entidades ás que 



se refire o artigo 43 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.  
 
ARTIGO 5. EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS.  
 
De conformidade co disposto no artigo 9 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, non se concederá ningunha exención nin bonificación na exaccción desta taxa, 
agás as expresamente previstas nas normas con rango de lei ou as derivadas da aplicación 
dos tratados internacionais.  
 
ARTIGO 6. COTA TRIBUTARIA.  
 
A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos 
documentos ou expedientes a tramitar de conformidade coa tarifa que contén o artigo 
seguinte.  
 
ARTIGO 7. TARIFA. 
 
A tarifa á que se refire o artigo anterior estructúrase nos seguintes epígrafes:  
CONCEPTO/EUROS 
 
EPÍGRAFE PRIMEIRO: FOTOCOPIAS E COMPULSAS  
 
1.Fotocopias en blanco e negro en tamaño A4 
………………………………………………….. 0,10 €  
 
2. Fotocopias en color en tamaño A4 
…………………..……………………………………….. 0,20 € 
 
3. Fotocopias en blanco e negro en tamaño A3 
…...……………………………………………..  0,20 €  
 4. Fotocopias en color en tamaño A3 
…………………..………………………………………  0,50 € 
 
5.Fotocopias de plano de catastro en tamaño A4 
………………...…………………………..…   0,50 € 
 
6. Fotocopias de plano de catastro en tamaño A3 
………………………...…………………….   1,00 € 
 
7.Fotocopias do Plan Xeral en blanco e negro en tamaño A4 
………...…………………………   0,50 € 
 
8. Fotocopias do Plan Xeral en color en tamaño A4 
………...……………………...................… 1,00 € 
 
9. Fotocopias do Plan Xeral en blanco e negro en tamaño 



A3………...…………………………   1,00 € 
 
10. Fotocopias do Plan Xeral en color en tamaño A3 
………...…………………….................… 2,00 € 
 
11.Fotocopias compulsadas en tamaño A4 en blanco y negro- as 5 primeiras 
…a……………….  0,20 € 
 
12. Fotocopias compulsadas en tamaño A4 en blanco y negro- a partir da 5ª   
a……………….….0,10 € 
 
13. Fotocopias compulsadas en tamaño A3 en blanco y negro- as 5 primeiras   
a……………..…...0,50 € 
 
14. Fotocopias compulsadas en tamaño A3 en blanco y negro- a partir da 5ª   
a……………….… 0,30 € 
 
15. Fotocopias compulsadas en tamaño A4 en color- as 5 primeiras  a 
……………………..…… 0,50 € 
 
16. Fotocopias compulsadas en tamaño A4 en color- a partir da 5ª   
a……………...………….    0,30 € 
 
17. Fotocopias compulsadas en tamaño A3 en color- as 5 primeiras  
a……………………..…… 1,00 € 
 
18. Fotocopias compulsadas en tamaño A3 en color- a partir da 5ª   
a……………...………….    0,70 € 
 
19.Envío de Fax 
…………………………………………………………………………..…      0,50 € 
 
EPÍGRAFE SEGUNDO: CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVIS  
 
1.Expediente de celebración de matrimonios civís 
……………………………………………….20,00 € 
 
EPÍGRAFE TERCEIRO: PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL  
 
1.Por cada consulta catastral 
…………………………………………………………………… 1,00 € 
 
2.Por cada consulta catastral con lindeiros 
……………………………………………………….2,00 € 
 
3.Por cada certificación catastral 



…………………………………………………………………5,00 € 
 
EPÍGRAFE CUARTO. 
 
1. Por expedición de licencia para uso especial de pistas parroquiais para sacar madeira, 
por cada Tm..................              
0,70 €. 
 
ARTIGO 8. OBRIGA DE CONTRIBUÍR.  
  
1.A obriga de contribuír nace cando se presente a solicitude que inicia a tramitación dos 
documentos e expedientes suxeitos ó tributo.  
2.Non xorde a obriga de contribuír cando a actividade administrativa estea suxeita a 
calquera outra taxa esixida por este Concello.  
 
 
ARTIGO 9. RÉXIME DE LIQUIDACIÓN E INGRESO.  
 
A taxa liquidarase polo funcionario que reciba a solicitude no momento de rexistrar a 
entrada da mesma e esixirase o pagamento nese mesmo momento. En todo caso, o 
pagamento será condición previa para poder retirar o documento solicitado.  
 
ARTIGO 10. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.  
 
En todo o referente á cualificación das infracccións tributarias e ás sancións rexerá o 
desposto na Lei xeral tributaria e nas disposicións que a complementen e desenvolvan.  
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
A presente ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día ó da súa publicación no Boletín 
Oficial da Provincia e será de aplicación a partir do día seguinte ó da súa publicación, 
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa.  
  
 
 
 
 
 

APROBACION DA CONTA XERAL DO ORZAMENTO EXERCICIO 2010. 

 
De seguido dase conta do expediente tramitado para a aprobaciÛn , no seu 
caso, da Conta Xeral do Orzamento correspondente Û exercicio de 2010, cos 
seus respectivos xustificantes. Vistos os informes favorables de SecretarÌa e 
IntervenciÛn, asÌ como o dictame  da ComisiÛn Especial de Contas, previa 
deliberaciÛn Û efecto, por Unanimidade dos asistentes, AcÛrdase aprobar a 
mencionada Conta nos termos nos que foi redactada. 



  
 Asimesmo, acÛrdase trasladar copia de dita Conta Xeral Û Consello de 
Contas de Galicia. 
 

MOCION PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE O PLAN 
CONCERTADO. 

 
Polo Voceiro do Grupo Municipal Socialista dase conta da MociÛn en relaciÛn 
co Plan Concertado, na que se propÛn a adopciÛn dos seguintes acordos: 
 
1.- Rectificar, a travÈs das medidas urxentes necesarias, os recortes 
implantados polo Goberno Galego no Plan Concertado e garantÌr, polo menos, a 
cobertura orzamentaria de 2009. 
 
2∫.- Garantir o mantemento dos programas, actuaciÛns e servizos dependentes 
do Plan Concertado que existÌan no ano 2009. 
 
3∫.- Facultar ao Alcalde-Presidente para exercitar as acciÛns legais que 
procedan en defensa dos dereitos sociais dos seus veciÒos/as. 
 
Posta a votaciÛn È aprobada por Unanimidade dos asistentes. 
 
 
 
E ó non haber máis asuntos que tratar, na data e hora que constan ó principio, levántase a 
sesión da que se estende esta acta que recolle o que se tratou e acordou, e que, o/a 
presidente/a asina comigo, o/a secretario/a, que dou fe. 

O presidente                                  O secretario 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
DILIXENCIA: Para facer constar que a precedente acta queda transcrita en papel timbrado da 
Comunidade Autónoma, ós folios do número__________________ ó __________________. 
                                                             
                                                             
En Castrelo do Val,  a ____ de ________________ de 2.00__                                                       
O SECRETARIO,  
 


