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DISPOSICIÓN FINAL

ARTIGO 6.—INFRACCIONS E SANCIONS

A presente Ordenanza entrará en vigor unha vez
transcorridos os prazos que sinala o artigo 17 do
RDL 2/2004 TRLRFL, permanecendo en vigor en
tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresas

No relativo a infraccións tributarias desta Ordenanza así como a súa cualificación e as sancións
procedentes estarase ó disposto na Ordenanza Fiscal Xeral, Lei Xeral Tributaria, Lei 1/98 de dereitos
e garantías dos contribuíntes e restante normativa
de aplicación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA
POLA PRESTACION DO SERVICIO

DISPOSICIONS FINAIS

3. No non previsto na presente Ordenanza serán
de aplicación as disposicións contidas na Ordenanza Fiscal Xeral do Concello e restante
lexislación tributaria aplicable.

DE CELEBRACION DE CASAMENTOS
CIVÍS NO CONCELLO
ARTIGO 1.—FEITO IMPOÑIBLE

4. A Presente modificación entrará en vigor o
día seguinte da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia de Pontevedra, permanecendo en vigor en tanto non se acorde a
súa modificación.

1.—Constituirá o feito impoñible desta taxa o
conxunto de actuacións relativas a celebración de
casamentos civís no Concello tales como:
a) Utilización do Concello para a celebración.
b) Outras relacionadas coas anteriores.
ARTIGO 2.—SUXEITOS PASIVOS

Serán suxeitos pasivos, obrigados o pagamento
da taxa reguladora desta Ordenanza, os beneficiarios do Servizo, entendéndose por tales os contribuíntes, que quedan obrigados solidariamente.
ARTIGO 3.—EXENCIONS E BONIFICACIONS

Agás o disposto en normas de rango legal e tratados internacionais, non se admitirán exencións e
bonificacións na taxa regulada na presente Ordenanza.

ANEXO Á ORDENANZA DA TAXA POLAS ENTRADAS DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRAVÍAS E RESERVAS DE
VÍA PUBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, PARADA
DE VEHÍCULOS, CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS
DE CALQUERA CLASE

1.
1.1.

Estación de Servicio

………………………

83,07

1.2.

Talleres e similares que non se dediquen a garaxe
público como actividade principal … … … … …

66,68

1.3.

Garaxes:

1.3.1. Por cada vehículo de capacidade en garaxes
industriais de aluguer en:

ARTIGO 4.—COTA

1.—Corresponderá abonar pola prestación do
servicio regulado nesta ordenanza a tarifa fixa de
107,12 Euros.
2.—No caso de que se celebre o acto en día festivo ou domingo (segundo disponibilidade), a cota
terá un recargo do 50%.

2.—Os solicitantes do servizo realizarán, simultaneamente coa solicitude, o ingreso na recadación
Municipal do importe da taxa sinalado no artigo 4
desta Ordenanza practicando a correspondente autoliquidación en impreso regulamentario que facilitará o Rexistro Xeral do Concello.
3.—No suposto de que, con posterioridade á presentación da solicitude e antes da fixación da data
da cerimonia, os solicitantes desistisen do servizo
solicitado, procederá a devolución de oficio do 75%
do importe sinalado no artigo 4 desta ordenanza.

a) Zona de primeira

………………………

24,31

b) Zona de segunda

………………………

16,27

c) Zona de terceira … … … … … … … … … …

7,95

1.3.2. Por cada vehículo de capacidade en garaxes privados,
de establecementos comerciais, industriais
ou de servicios para uso exclusivo do seu persoal
ou clientes, e entrada a ditos establecementos:

ARTIGO 5.—DEVENGO E INGRESO

1.—A taxa regulada na presente Ordenanza devengarase no momento en que se inicie a prestación
do Servizo, entendéndose por tal inicio a recepción
da solicitude no Rexistro Xeral do Concello.

A estructura e contía desta Taxa será a seguinte:

a) Zona de primeira

………………………

25,38

b) Zona de segunda

………………………

17,33

c) Zona de terceira … … … … … … … … … …

9,01

1.3.3. Ademais ata 4 m. lineais de entrada ou saída

…

33,36

1.3.4. Por cada m.l. máis … … … … … … … … … …

16,55

1.4.

As cotas de apartado 1.3 terán unha reducción
do 10, 20 e 30% cando a capacidade do garaxe sexa
superior a 10, 20 e 30 vehículos respectivamente.
Debendo corrixirse os descontos para evitar que o importe
a pagar por cada grupo sexa inferior ó precedente.

1.5.

Reservas da vía pública para aparcamento exclusivo.
Será concedida por acordo da Comisión de Goberno, soamente en casos excepcionais, preferentemente para edificios afectos a un servicio público; ou carga e descarga de
mercadorías.

Esixirase por cada metro lineal ou fracción ó ano:
1.5.1. Na zona primeira

…………………………

89,88

1.5.2. Na zona segunda……………………………… …

45,40

