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1.6.1.-VIXENTES

2,29

1.6.2.-De censos anteriores
9,55
1.6.3.-As certificacións que se expidan para os efectos de matriculación
nos colexios públicos de EXB, FP, BUP e Conservatorio de Música-Escola
de Musica, sitos neste termo municipal, que serán gratuítas:
1.7.-Certificacións Catastrais de fincas rústicas ou urbanas
10,77
1.8.-Declaracións xuradas, autorizacións e comparecencias
3,82
1.9.-Compulsas de documentos:
1.9.1.-PRIMEIRO PREGO

1,75

1.9.2.-Segundo prego e seguintes, sempre que pertenzan ó mesmo documento por prego
0,38
1.9.3.-As compulsas para matriculación nos centros que se sinalan nos
apartados 1,63, e para opositar a convocatorias de prazas deste concello,
serán gratuítas.
1.10.-Por calquera outro documento ou expediente non expresamente tarifado
3,82
1.11.-Esbozos orixinais de atestados de tráfico feitos pola P. Local 15,39
1.12.-Copias de fotografías, idem. anterior
1,92
1.13.-Anuncios de particulares no BOP, prensa, etc, que terán que aboar
,previamente, na Tesourería Municipal o custe da publicación.
1.14.-FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OBRANTES NESTA
ADMINISTRACIÓN, POR CADA UN

0,12

1.15.-Copia total de planos e ordenanzas do PXOU:
a) por exemplar
354,51
b) por folla solta
3,93
1.16.-Copia total de planos e ordenanzas do PCH:
a) por cada exemplar
287,08
b) por folla solta
1,70
1.17.-Fotocopia de ordenanzas e regulamentos municipais,
por cada exemplar
4,31
1.18.-Disco para estacionamento na zona azul
0,60
1.19.-Volantes de empadroamento
0,75
2.-As débedas non satisfeitas en voluntaria esixiranse pola vía de constrinximento.
Anexo á Ordenanza da Taxa de Recollida do Lixo
A estrutura e contía desta Taxa Ó ANO, será a seguinte:
1.-No casco urbano:
EUROS/ANO
1.-Actividades profesionais, sen ter en conta a superficie do local e pequenos
negocios con superficies inferiores a 40 m2, excluídos os non incluídos
noutros apartados
132,31
1.2.-Fondas, pensións, surtidores e outros locais comerciais,cunha superficie superior a 40 m2 ou inferior a 90 m2 e non incluídos noutros apartados
233,36
1.3.-Comercio polo miúdo de calquera clase de productos alimenticios e
bebidas en xeral cunha superficie inferior a 90 m2
378,22
1.4.-Pensións e outros establecementos cunha superficie de 90 a 250 m2,
excluídos os comercios polo miúdo de cala calquera de productos alimenticios e bebidas en xeral
630,27
1.5.-Industrias, restaurantes, cines,e comercio polo miúdo de calquera clase
de productos alimenticios e bebidas en xeral cunha superficie ata 250 m2
756,30
1.6.-Ídem anterior superficie de mais de 250 m2
1.483,10
1.7.-Supermercados, hoteis, areas comerciais, entidades financeiras, e
945,33
similares, cunha superficie de 90 ata 250 m2
1.8.-Entidades financeiras cunha superficie de mais de 250 m2 1.853,92
1.9-Vivendas
84,79
2.-Fóra da delimitación do Casco Urbano:
2.1.-Locais comerciais con superficie inferior a 250 m2, sinalarlles unha
tarifa anual de
126,17
2.2.-Entidades financeiras, discotecas, pubs e similares de superficie ata
984,71
250 m2
2.3.-Entidades financeiras, discotecas, pubs e similares de superficie supe1.931,13
rior a 250 m2
2.4.a)- Talleres, almacéns e fábricas industriais, emprazados fóra de zonas
sinaladas no PXOM como polígonos industriais sinalarlle unha tarifa anual
de
189,33

2.4.b) Ídem anterior, emprazados dentro de zonas sinaladas no PXOM como
polígonos industriais, sinalarlles un tarifa anuais seguintes, segundo a súa
superficie:
189,33€
Ata 250 m2
De 251 a 500 m2
230,35€
442,98€
De 501 a 750 m2
De 751 a 1000 m2
549,30€
1.160,61€
De 1001 a 1250 m2
1.568,15€
De 1251 a 1500 m2
De 1501 a 1750 m2
1.971,26€
2.653,45€
De mais de 1750 m2
2.5.-Balnearios
1.893,25
2.6.-Casa de turismo rural e similares cunha superficie
de 90 m2 a 250 m2
88,34
176,66
2.7.-Idem. anterior de máis de 250 m2 de superficie
2.8.-Vivendas
55,33
3.-No casco urbano ou fóra da delimitación do mesmo:
* Urbanizacións, como no casco urbano
3.1.-Estacións de servicio, de autobuses
787,84
3.2.-Comercio mixto ou integrado en grandes superficies ou hipermercados,
hoteis, hostais, moteis, cunha superficie superior a 250 m2 e ata 300 m2,
sinalarlles unha tarifa anual
3.786,60
3.3.-Ídem anterior, de mais de 300 m2 e ata 400 m2, sinalarlles unha tarifa
anual de
5.679,85
3.4.-Ídem anterior, de mais de 400 m2 e ata 1000 m2, sinalarlles unha tarifa
anual de
7.536,25
3.5.-Ídem anterior, de mais de 1000 m2, sinalarlles unha tarifa de
8.835,37
4.-As débedas non satisfeitas en voluntaria serán satisfeitas na vía de constrinximento.
5.-A alta no padron farase ó titular da vivenda ou ó seu cónxuxe, debendo
ser en ámbolos dous casos, o mesmo que figure no Padrón da Taxa de
subministro de auga e no caso do exercicio de actividades comerciais,
industriais ou profesionais, ás persoas naturais ou xurídicas que figuren de
alta no IAE.
A alta terá efectos dende o momento da solicitude, que formule a parte
interesada, para conexión de auga, apertura de establecemento, ou dende
o comezo do desenvolvemento da actividade.
6.-As cotas sinaladas anteriormente por local ou vivenda, serán independentes aínda que pertenzan ó mesmo propietario e teñan comunicación
interior.
7.-A cota anual liquidarase por períodos trimestrais.
Anexo á Ordenanza da Taxa de Sumidoiros, así como de tratamento e depuración de augas residuais, incluída a vixilancia especial de sumidoiros particulares.
1.-A estrutura e contía desta taxa será a seguinte:
1.1-Por utilización de servicio
€/ ano € /trim.
1.1.1.-Por cada vivenda
44,05
11,01
1.1.2.-Establecementos comerciais e mercantís, non sinalados nos epígrafes
seguintes
139,99
35,00
1.1.3.-Cafeterías e bares
248,27
62,07
1.1.4.-Restaurantes con servizo de cafetería ou bar
495,63
123,91
1.1.5.-Hoteis, hostais, sen cafetería, bar ou restaurante e empresas, de menos
de 10 camas ou obreiros
248,27
62,07
1.1.6.-Ídem. anterior, entre 10-20 camas ou obreiros
427,57
106,89
1.1.7.-Ídem anterior con máis de 20 camas, discotecas, “pubs” similares; e,
empresas cun número superior a 20 obreiros
495,63
123,91
1.1.8.-Hoteis hostais con cafetería ou bar, con menos de con menos de 20
camas
498,40
124,60
1.1.9.-Ídem anterior , con máis de 20 camas
580,70 145,17
1.1.10.-Hoteis, Hostais, con mais de 20 camas e restaurante
644,96
161,24
1.1.11.-Ídem.anterior, o exceso por cama e obreiro
28,91
7,23
1.1.12.-Establecementos de comercio ó por maior ou por menor de calquera
clase de produto alimenticio ou bebidas en réxime de autoservicio ou mixto en
almacén ou supermercados cando a súa superficie sexa inferior a 120 m2
434,82
108,71
1.1.13.-Ídem anterior superior a 120 m2
543,82
135,88

