ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE
VILANOVA DE AROUSA CELEBRADA O DÍA 30 DE MARZO DE 2012.
ASISTENTES

Alcalde: Gonzalo Durán Hermida
Concelleiros/as:
Partido Popular (P.P): Julio Varela Núñez; Áurea Bermúdez Oubiña; Ana María Carballa
Magariños; María Rosa Rodríguez Lago; José Luis Novo Galbán; Nuria Morgade Pouso;
Alejandro Costa Piñeiro; Benito Portas Blanco e José Portas Núñez; Dorinda Rosa Pérez
González.
Xustificou a súa ausencia o concelleiro do PP D. Manuel Sineiro Cores.
Secretario Xeral: Javier Bouzada Romero.
============
No Salón de Sesións da Casa Consistorial, sendo as 09,00 horas do día 30 de marzo
de 2012, previa convocatoria, reúnense en primeira convocatoria os señores/as
concelleiros/as integrantes do Pleno da Corporación relacionados co obxecto de
celebrar sesión extraordinaria do Pleno da Corporación.
Antes de dar comezo o Pleno a concelleira do BNG Dª Mª do Carme Alfonso Leiro pide a
palabra para manifestar que o Pleno foi convocado de xeito ilegal ao non poder dispor
os concelleiros de tempo suficiente para examinar a documentación toda vez que o seu
grupo político recibiu a documentación ás 8,30 horas da mañá.
A continuación toma a palabra o concelleiro do PSdeG-PSOE D. José Luis Tourís Oubiña
para manifestar o mesmo que a concelleira do BNG.
Acto seguido todos eles se levantan da mesa e toman asento entre o público
advertíndolle o alcalde que se abandonaban a

sesión non podían intervir posteriormente no debate desde o sitio asignado ao
público.
asuntos:

Acto seguido o Sr. Alcalde abre a sesión na que se trataron os seguintes

1º.- XUSTIFICACIÓN E RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA SESIÓN

Polo Sr. Alcalde se manifesta que antes do día 31 de marzo de 2012 o concello debe
remitir ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o Plan de Axuste aprobado
polo Pleno da Corporación e que ata ben entrado o día de onte non se tiña rematada e
debidamente documentada a proposta, de aí a urxencia da sesión e a tardanza en
convocar a todos os concelleiros, incluídos os de propio grupo de goberno que
tampouco tiveron tempo de examinala.
Unha vez xustificada a urxencia o Pleno acordou ratificar a mersma por 11 votos
a favor en ningún en contra.
2º.- APROBACIÓN DO PLAN DE AXUSTE PREVISTO NO ARTIGO 7 DO REAL DECRETO
LEI 4/2012 DO 24 DE FEBREIRO.

Polo Secretario Xeral dáse lectura á seguinte proposta da Alcaldía: “De acordo co
previsto no Real Decreto Lei 4/2012, de 24 de febreiro, polo que se determinan obrigas
de información e procedementos necesarios para establecer un mecanismo de
financiamento para o pago a provedores das entidades locais, proponse ao Pleno da
Corporación Local a aprobación do Plan de Axuste requirido para a concertación da
operación de endebedamento prevista na dita norma, e que se achega con esta
proposta. Vilanova de Arousa, 29 de marzo do 2012. O Alcalde. Gonzalo Durán
Hermida. “
Sometido o asunto a votación foi aprobado por 11 votos a favor en ningún en contra
polo que o Pleno acorda:
Aprobar o Plan de Axuste requirido para a concertación da operación de
endebedamento prevista no Real Decreto Lei 4/2012, de 24 de febreiro, polo que se
determinan obrigas de información e procedementos necesarios para establecer un
mecanismo de financiamento para o pago a provedores das entidades locais.
3º.- INFORMACIÓN SOBRE A RELACIÓN CERTIFICADA DE ACREDORES DO CONCELLO
(ARTIGO 3 DO REAL DECRETO LEI 4/2012 DO 24 DE FEBREIRO).

Acto seguido se procede a dar a información requirida no artigo 3 do Real
Decreto Lei 4/2012 do 24 de febreiro que contén a relación certificada de acredores do
concello a 31 de decembro de 2011 por un importe de 3.427.522,61 euros
4º.- APROBACIÓN INICIAL
ORDENANZAS FISCAIS.-

DAS

MODIFICACIÓNS

PARCIAIS

DAS

SEGUINTES

4.1. Ordenanza reguladora da taxa por servizos de distribución de auga, gas,
electricidade e outros abastecementos públicos incluídos os
dereitos de enganche de liñas e colocación e utilización de contadores e instalacións
análogas, cando ditos servizos ou subministro sexan prestados por entidades

locais.

Polo Secretario Xeral dáse lectura á seguinte proposta da Alcaldía:
“Debido a publicación da nova Ordenanza fiscal reguladora la taxa por abastecemento
de auga potable en alta da Mancomunidade do Salnés, publicada no BOP nº 238 do 14
de decembro de 2011, na que se contempla a subida do prezo da auga en alta que
pasa a ser de 0,18€/m3 e, tendo en conta os gastos directos do concello en
reparacións, procede modificar as tarifas da Taxa por servizos de distribución de auga,
gas, electricidade e outros abastecementos públicos incluídos os dereitos de enganche
de liñas e colocación e utilización de contadores e instalacións análoga, cando ditos
servizos ou subministro sexan prestados por Entidades Locais, co fin de repercutir nos
usuarios ditos custos, de acordo coa Memoria económica que se achega ó expediente.
Sobre a base de que este Concello conta coa habilitación que, en calidade de
Administración Pública de carácter territorial, lle confire o art. 4.° 1. a) de la Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Réxime Local (en adiante LBRL).
Así mesmo, o artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLFL),
recoñece esta potestade ás entidades locais.
Por todo o anterior, proponse a adopción do seguinte acordo:
Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza municipal reguladora
da Taxa por servizos de distribución de auga, gas, electricidade e outros
abastecementos públicos incluídos os dereitos de enganche de liñas e colocación e
utilización de contadores e instalacións análoga, cando ditos servizos ou subministro
sexan prestados por Entidades Locais.
TARIFAS
Abonados domésticos
Mínimo: 15 m3/abon.mes …………………………………………………… 0,33742436 €/m3
1º bloque: de 15 a 25 m3/ab. Mes ………………………………… 0,41256068 €/m3
Excesos …………………………………………………………………………… 0,47874151 €/m3
Abonados comerciais
Mínimo: 15 m3/abon.mes ……………………………………………….. 0,41256068 €/m3
Excesos ………………………………………………………………………….. 0,47874151 €/m3

Abonados industriais
Mínimo: 40 m3/abon.mes ……………………………………………………0,41256068€/m3
1º bloque: de 40 a 100 m3/ab.mes …………………………………. 0,47874151€/m3
Excesos ……………………………………………………………… …..……….. 0,54172613€/m3
Obras
Mínimo: 100 m3/abon.mes ………………………………………………. 0,47874151€/m3
Excesos ………………………………………………………………………………
0,54172613 €/m3
Cota mensual
Abonados domésticos …………………………………………..…………..2,40816€/ab.mes
Restantes abonados ………………………………………………………5,4923175€/ab.mes
Cota por conservación de contadores e acometidas
Cota por cons.de contador ……………………………………………………0,305 €/ab.mes
Cota por cons.de acometida …………………………………………………..0,293 €/ab.mes
Xestión de Cobro a Impagados

4,03 €/ud.

Xestión de Cobro de recibos devoltos de banco

4,80 €/ud.

Desprecintado de contador
Conexión

á

rede

de

17,47 €/ud.
abastecemento
19,40 €/ud.

e

precintado

de

racores

As anteriores tarifas non inclúen o IVE.
Prezos de acometidas
Æ Acometida
Terra(A)
Asfalto(B)
¾”
169,58 €
224,14 €
1”
186,46 €
240,01 €
1 ½”
246,94 €
300,49 €
2”
293,55 €
346,12 €
Incremento no prezo da acometida para lonxitudes superiores a 5 m.

Baldosa- acera(C)
269,76 €
285,63 €
346,12 €
392,73 €

Acomet. de máis de 5 mts.
(A) incremento Euro/metro
(B) incremento Euro/metro
(C) incremento Euro/metro

2”
25,79
35,09
38,98

¾”
9,23
20,24
24,29

1”
10,81
21,81
25,79

1 ½”
15,37
25,18
29,06

Prezo de instalación de contador
Instalación de contador de 13 mm.en batería de contador ou similar.
Contador de 13 mm.
Válvula antiretorno
Pezas de conexión
TOTAL 76,18€/ud
Tarifa de contadores (sen colocación)
Æ13mm
Æ15mm
Æ20mm
Æ25mm
Æ30mm
Æ40mm
Æ50mm
Æ65mm

56,78 €
63,93 €
78,05 €
127,11 €
177,70 €
275,55 €
601,87 €
746,12 €

Estes prezos incrementaranse no I.V.E. correspondente.
As Tarifas por alta inicial no servicio e segunda e sucesivas altas non
experimentarán subida algunha, permanecendo os prezos en vigor:
Tarifas por alta inicial no servizo
120,20 €
Por segunda e sucesivas altas
15,03 €
En Vilanova de Arousa, o 28 de marzo de 2012. O Alcalde. Gonzalo Durán
Hermida.”
Sometido o asunto a votación foi aprobado por 11 votos a favor en ningún
en contra polo que o Pleno acorda:
Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza municipal reguladora da
Taxa por servizos de distribución de auga, gas, electricidade e outros abastecementos
públicos incluídos os dereitos de enganche de liñas e colocación e utilización de
contadores e instalacións análoga, cando ditos servizos ou subministro sexan prestados
por Entidades Locais.
TARIFAS
Abonados domésticos
Mínimo: 15 m3/abon.mes
…………………………………………………… 0,33742436 €/m3
3
1º bloque: de 15 a 25 m /ab. Mes ………………………………… 0,41256068 €/m3
Excesos …………………………………………………………………………… 0,47874151 €/m3

Abonados comerciais
Mínimo: 15 m3/abon.mes
……………………………………………….. 0,41256068 €/m3
Excesos ………………………………………………………………………….. 0,47874151 €/m3
Abonados industriais
Mínimo:40 m3/abono mes
1º bloque: de 40 a 100 m3/ab.mes
Excesos
0,54172613€/m3

0,41256068€/m3
0,47874151€/m3

Obras
Mínimo: 100 m3/abon.mes
Excesos
€/m3

0,47874151€/m3
0,54172613
Cota mensual

Abonados domésticos
Restantes abonados

2,40816€/ab.mes
5,4923175€/ab.mes

Cota por conservación de contadores e acometidas
Cota por cons.de contador
€/ab.mes
Cota por cons.de acometida
€/ab.mes

0,305
0,293

Xestión de Cobro a Impagados

4,03 €/ud.

Xestión de Cobro de recibos devoltos de banco

4,80 €/ud.

Desprecintado de contador
Conexión

á

rede

de

17,47 €/ud.
abastecemento
19,40 €/ud.

e

precintado

de

racores

As anteriores tarifas non inclúen o IVE.
Prezos de acometidas
Æ Acometida
¾”

Terra(A)
169,58 €

Asfalto(B)
224,14 €

Baldosa- acera(C)
269,76 €

1”
1 ½”
2”

186,46 €
246,94 €
293,55 €

240,01 €
300,49 €
346,12 €

285,63 €
346,12 €
392,73 €

Incremento no prezo da acometida para lonxitudes superiores a 5 m.
Acomet. de máis de 5 mts.
(A) incremento Euro/metro
(B) incremento Euro/metro
(C) incremento Euro/metro

¾”
9,23
20,24
24,29

1”
10,81
21,81
25,79

1 ½”
2”
15,37
25,79
25,18
35,09
29,06
38,98

Prezo de instalación de contador
Instalación de contador de 13 mm.en batería de contador ou similar.
Contador de 13 mm.
Válvula antiretorno
Pezas de conexión

TOTAL

76,18€/ud

Tarifa de contadores (sen colocación)
Æ13mm
Æ15mm
Æ20mm
Æ25mm
Æ30mm
Æ40mm
Æ50mm
Æ65mm

56,78 €
63,93 €
78,05 €
127,11 €
177,70 €
275,55 €
601,87 €
746,12 €

Estes prezos incrementaranse no I.V.E. correspondente.
As Tarifas por alta inicial no servicio e segunda e sucesivas altas non
experimentarán subida algunha, permanecendo os prezos en vigor:
Tarifas por alta inicial no servizo
120,20 €
Por segunda e sucesivas altas
15,03 €.

4.2. Ordenanza reguladora da taxa de sumidoiros e depuración de augas
residuais.

Polo Secretario Xeral dáse lectura á seguinte proposta da Alcaldía:
“Con motivo da ampliación do obxecto do contrato de xestión do servizo
de sumidoiros, xa que se inclúe o mantemento e conservación

dos novos bombeos ubicados en distintas zonas do municipio, o que supón o
incremento dos custos na prestación do servizo nun total de 44.345,68€ ó ano, é polo
que procede unha actualización das tarifas aplicadas.
Ademais nos custos de prestación do servizo, se inclúen os gastos
asumidos polo propio Concello en melloras e ampliacións da rede, que hai que
repercutir igualmente nas tarifas.
Finalmente, as contías actualmente vixentes hai que actualizalas segundo o IPC de
xullo de 2010 a xullo de 2011.
O estudo económico que se achega co presente expediente, conclúe que
coa subida proposta non se superan os custos totais do servizo, incluídos os
anteriormente citados.
Sobre a base de que este Concello conta coa habilitación que, en calidade
de Administración Pública de carácter territorial, lle confire o art. 4.° 1. a) de la Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Réxime Local (en adiante LBRL).
Así mesmo, o artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais
(TRLFL), recoñece esta potestade ás entidades locais.
Por todo o anterior, proponse a adopción do seguinte acordo:
Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza reguladora da Taxa de
sumidoiros e depuración de augas residuais, quedando fixadas as tarifas da seguinte
forma:

USUARIOS
GRUPO I
Vivendas
(por
unidade),
comercios
menores(ata
2
empregados), oficinas, locais en galerías, locais valeiros e
semellantes.
GRUPO II
Consultas (médicos,avogados,etc.), academias, comercios
maiores (máis de 2 empregados), perruquerías, talleres de
motos e bicicletas, oficinas bancarias e semellantes.
GRUPO III
Tabernas,
bares,
cafeterías,
pubs,
clubs
nocturnos,
restaurantes, hospederías(ata 20 habitacións), churrasquerías,
hamburgueserías, fábricas de pan, pastelerías, carnicerías,
pescaderías e semellantes.
GRUPO IV
Talleres de coches e barcos, tintorerías e lavanderías,
imprentas, hospederías(de máis de 20 habitacións), adegas(ata
100.000 litros de producción) e semellantes.

COTA
SUMID.

51,49

103,04

180,25

257,50

GRUPO V
Centros médicos, clínicas, piscinas unifamiliares, cines e
teatros, laboratorios, discotecas e salas de festa, bingos,
adegas (de 100.000 a 500.000 litros de producción) e
semellantes.
309,06
GRUPO VI
Industrias cárnicas, prefabricados de formigón, fábricas de
productos de pedra, estacións de servicio-lavado e engrase,
depuradores de mariscos, campings, piscinas de uso público
(non de explotación municipal), adegas industriais (de máis de
500.000 litros de producción) e semellantes.
386,28
GRUPO VII
Cocederos de productos do mar, fábricas de conservas e
semellantes.
2.977,89

En Vilanova de Arousa, o 29 de marzo de 2012.O Alcalde. Gonzalo Durán Hermida.”
Sometido o asunto a votación foi aprobado por 11 votos a favor en
ningún en contra polo que o Pleno acorda:
Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza reguladora da Taxa
de sumidoiros e depuración de augas residuais, quedando fixadas as tarifas da
seguinte forma:
COTA
USUARIOS
GRUPO I
Vivendas
(por
unidade),
comercios
menores(ata
2
empregados), oficinas, locais en galerías, locais valeiros e
semellantes.
GRUPO II
Consultas (médicos,avogados,etc.), academias, comercios
maiores (máis de 2 empregados), perruquerías, talleres de
motos e bicicletas, oficinas bancarias e semellantes.
GRUPO III
Tabernas,
bares,
cafeterías,
pubs,
clubs
nocturnos,
restaurantes, hospederías(ata 20 habitacións), churrasquerías,
hamburgueserías, fábricas de pan, pastelerías, carnicerías,
pescaderías e semellantes.
GRUPO IV
Talleres de coches e barcos, tintorerías e lavanderías,
imprentas, hospederías(de máis de 20 habitacións), adegas(ata
100.000 litros de producción) e semellantes.

SUMID.

51,49

103,04

180,25

257,50

GRUPO V
Centros médicos, clínicas, piscinas unifamiliares, cines e
teatros, laboratorios, discotecas e salas de festa, bingos,
adegas (de 100.000 a 500.000 litros de producción) e
semellantes.
309,06
GRUPO VI
Industrias cárnicas, prefabricados de formigón, fábricas de
productos de pedra, estacións de servicio-lavado e engrase,
depuradores de mariscos, campings, piscinas de uso público
(non de explotación municipal), adegas industriais (de máis de
500.000 litros de producción) e semellantes.
386,28
GRUPO VII
Cocederos de productos do mar, fábricas de conservas e
semellantes.
2.977,89
5º.- APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR
RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).-

Polo Secretario Xeral dáse lectura á seguinte proposta da Alcaldía:
“Tendo en conta o tempo transcorrido desde a última modificación
da Ordenanza reguladora da taxa pola prestación do servizo público de recollida,
transporte, tratamento e eliminación de residuos, e o desfase na normativa de
aplicación e nas tarifas, con relación ós custos que supón para o Concello e de acordo
coa Memoria económica que se achega ó expediente.
Sobre a base de que este Concello conta coa habilitación que, en
calidade de Administración Pública de carácter territorial, lle confire o art. 4.° 1. a) de
la Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Réxime Local (en adiante
LBRL).
Así mesmo, o artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais
(TRLFL), recoñece esta potestade ás entidades locais.
Por todo o anterior, proponse a adopción do seguinte acordo:
Aprobación inicial da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola
prestación do servizo público de recollida, transporte, tratamento e eliminación de
residuos co contido proposto no Anexo que se achega. En Vilanova de Arousa, o 29 de
marzo de 2012. O Alcalde. Gonzalo Durán Hermida.”
Sometido o asunto a votación foi aprobado por 11 votos a favor en ningún
en contra polo que o Pleno acorda:

Aprobación inicial da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo
público de recollida, transporte, tratamento e eliminación de residuos co contido do
Anexo:
ANEXO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE
TRANSPORTE, RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
ARTIGO 1º: FUNDAMENTO E NATUREZA

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución española,
e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e
de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, de
5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, o Excmo. Concello de Vilanova de Arousa establece a taxa pola prestación do
servizo de recollida do lixo, a que se refire o artigo 20.4.s) do citado Real decreto
lexislativo, que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal, atendendo as súas normas ó
prevido no artigo 57 da citada Lei 2/2004.
Artigo 2. FEITO IMPOÑIBLE

1. Constitúe o feito impoñible desta taxa, a prestación do servizo, de recepción
obrigatoria, de recollida, do lixo domiciliario e residuos sólidos urbanos de vivendas,
aloxamentos e locais ou de establecementos onde se exerzan actividades industriais,
comerciais, profesionais, artísticas e de servizos, e inmobles desocupados.
2.- A tal efecto, considérase lixo domiciliario e residuos sólidos urbanos os restos e
desperdicios de alimentación ou detritus procedentes da limpeza normal de vivendas
ou locais. Exclúense de tal concepto os residuos de tipo industrial, entullos de obras,
detritus humanos, materias e materiais contaminados, corrosivos, perigosos ou dos
que a súa recollida ou vertedura esixa a adopción de especiais medidas hixiénicas,
profilácticas ou de seguridade.
3. Non estarán suxeitos á taxa os inmobles declarados ruinosos ou que teñan a
condición de soar ou terreo.
ARTIGO 3. SUXEITOS PASIVOS

1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades sen
personalidade xurídica ás que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen asvivendas, aloxamentos e locais ou
establecementos situados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas nos que se preste
o servizo, calquera que sexa o título polo que o fagan.

Asemade, terán a consideración de suxeitos pasivos contribuíntes os propietarios de
vivendas, locais ou establecementos desocupados.
2. Terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte, o propietario dos
inmobles, que poderán repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios
daqueles, beneficiarios do servizo.
ARTIGO 4. RESPONSABLES

Os supostos de responsabilidade, xa sexa subsidiaria ou solidaria, serán os previstos
na normativa tributaria.
ARTIGO 5. BENEFICIOS FISCAIS

1.- Non se impoñerá a taxa a aquelas vivendas ou locais que se atopen a máis
distancia dun radio de 250 metros do contenedor máis próximo e sexa posible ter un
en distancia máis próxima.
2.- Só se admitirán nesta Taxa as exencións e bonificacións que veñen establecidas en
Tratados ou Acordos Internacionais, ou en normas con rango de Lei.
ARTIGO 6. COTA TRIBUTARIA

A cota tributaria da taxa que se establece, será a que figura, por grupos de produtores
ou posuidores de residuos, na tarifa anexa á presente Ordenanza.
En casos especiais, poderanse formalizar convenios de recollida de lixo, cos interesados
que así o soliciten, fixándose nos mesmos o importe da taxa que se vaia a aboar pola
prestación do servizo.
ARTIGO 7. DEVENGO

1. Devéngase a Taxa e nace a obrigación de contribuír dende o momento no que se
inicie a prestación do servicio de recollida, téñase ou non solicitada dita
prestación, entendéndose comezado, dada a natureza de recepción obrigatoria
do mesmo, cando estea establecido e en funcionamento o servicio municipal de
recollida do lixo domiciliario nas rúas ou lugares onde figuren as vivendas ou
locais propiedade dos suxeitos pasivos, sendo esixibles, en virtude do permitido
polo apartado 4) do artigo 31, da Lei 10/97, de R.S.U.G., a partir do primeiro día
da prestación efectiva de dito servizo, sexa ou non solicitado polos contribuíntes.
2. Prevéndose a cobranza da taxa por períodos cuadrimestrais, o devengo desta será
tamén por cuadrimestres naturais, independentemente do mes do cuadrimestre no que
se produza a alta.
Para o caso de baixa, os efectos produciranse a contar do cuadrimestre seguinte a
aquel no que esta se produza, e sempre previa petición da parte
interesada.empregados polo contribuíntes suxeitos á Taxa.

ARTIGO 8º.—DECLARACIÓN E LIQUIDACIÓN

1º.- Para o caso de solicitarse a prestación do servizo, a taxa esixirase en réxime de
autoliquidación no intre de presentación de dita solicitude, causando alta o contribuínte
no padrón do cuadrimestre seguinte.
Toda alta, baixa ou modificación no servizo, será obxecto de declaración polo
interesado. A solicitude de alta deberá acompañarse:
a) Identificación do contribuínte (aportando copia DNI).
b) Identificación do substituto do contribuínte, se non fora o mesmo (aportando
copia DNI).
c) Copia do título de propiedade do inmoble e, no seu cas,o copia do título polo
que se faga a ocupación (contrato de arrendamento ou do título polo que se
constitúa o dereito).
2º.- Si se prestase o servizo sen mediar solicitude, darase de alta de oficio no padrón,
practicándose e notificándose ó interesado a oportuna liquidación, vindo este obrigado
a efectua-lo seu ingreso ou incorrendo, en caso contrario, no correspondente
procedemento de prema.
Para os efectos do establecido no apartado precedente, considéranse inmobles
obrigados a contribuír, sempre que cumpran as condicións establecidas no artigo 2 da
presente ordenanza, os que se atopen en calquera das seguintes circunstancias:
a) Os incluídos no padrón do Imposto sobre Bens Inmobles ou que teñan
solicitado a alta no mesmo.
b) Aqueles que excederan o prazo máximo concedido pola licenza de obras para
a construcción dos mesmos, aínda cando non obtiveran a correspondente licenza de
primeira ocupación.
c) Aqueles que conten con subministro eléctrico ou de comunicacións.
3.- Si se solicita a modificación por cambio no suxeito pasivo ou no uso, deberá
aportarse os documentos que xustifiquen tal modificación, a fin de que no expediente
obren os datos que se sinalan no apartado anterior.
4.- Si se solicita a baixa deberá acompañarse documentación acreditativa de que o
inmoble foi declarado ruinoso ou que adquiriu a condición de solar ou terreo, ou o título
de transmisión do inmoble, salvo que, nesteúltimo caso, se solicite a modificación no
suxeito pasivo. Fora dos supostos sinalados, non se admitirá baixa algunha.
5.- Os suxeitos pasivos, e no seu caso, o substituto do contribuínte, estará obrigado
acomunicar as variación de orde físico, xurídico ou económico que se produzan nos
inmobles ou actividades gravadas pola taxa. Dita declaración deberá efectuarse antes
de que finalice o cuadrimestre natural de facturación.
6.- En canto ó ingreso da taxa do padrón que se confeccionará con periodicidade
cuadrimestral quedará suxeito á tramitación ordinaria, para o seu ingreso, ó igual que
as demais taxas establecidas por este Concello, tramitación que se levará a cabo polo
ORAL, organismo ó que se lle ten encargada a cobranza dos tributos municipais.

ARTIGO 9º.—INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

1º.—En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións
que ás mesmas correspondan en cada caso, estarase ó disposto na Lei Xeral Tributaria.
2º.—No relativo ás responsabilidades, infraccións, e sancións de carácter non
tributario, estarase asemade ó disposto polos artigos 36 e seguintes da Lei 10/97, de
22 de agosto, de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
PRIMEIRA.—Os productores ou posuidores de residuos sólidos urbanos deberán

entregar, ou depositalos debidamente embolsados, dentro dos contedores.
En todo caso, o posuidor de residuos estará obrigado a mantelos, mentres se atopen
no seu poder, en condicións axeitadas de salubridade e seguridade.
SEGUNDA.—Toda persoa que produza ou posúa residuos sólidos susceptibles de

xeraren efectos nocivos sobre o solo, a flora ou a fauna, de degradaren o contorno ou
a paisaxe, de contaminaren o aire ou as augas, de xeraren malos olores, e, en xeral,
de atentaren contra a saúde humana ou o medio ambiente, está obrigada a realizar ou
poñe-las condicións para que se realice a súa eliminación conforme ó preceptuado na
Lei 10/97, de R.S.U.G.
TERCEIRA.—Os productores ou posuidores de residuos sólidos que polas súas especiais

características poidan producir trastornos nas operacións de recollida, transporte,
almacenamento, valorización, tratamento ou depósito controlado, estarán obrigados a
proporcionar ó Concello información completa sobre a súa orixe, cantidade e
características.
Para o caso de que o productor ou posuidor de residuos llos entregue a persoa física ou
xurídica que non posúa a condición de xestor, deberá responder solidariamente con ela
de calquera prexuízo que poida producirse, así como das sancións que lle puidesen ser
impostas.
CUARTA.- Para o ano 2012 o cobro da presente taxa será por períodos semestrais e a

partir do 1 de xaneiro de 2013, será cuadrimestral, de acordo co previsto no artigo 7
da presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL

A presente Ordenanza Fiscal, unha vez publicada integramente no Boletín Oficial da
Provincia, entrará en vigor ó día seguinte, permanecendo en vigor ata a súa
modificación ou derrogación expresa.
DISPOSICIÓN DERROGATORIA

Queda derrogada a Ordenanza reguladora da taxa por recollida, tratamento
eliminación de residuos sólidos urbanos, aprobada polo pleno da corporación en sesión
de 20 de xaneiro de 2004.

TARIFAS ANUAIS

GRUPOS

RECOLLIDA TRATAMENTO
I Vivendas
II Comercios menores (ata 3 empregados),
oficinas en xeral, consultas (médicos,
avogados, etc), academias, axencias de
viaxes, xestorías, perruquerías, talleres
menores (motos, bicicletas, etc), quioscos,
postos de xeados, pequenos ultramarinos,
administración de loterías, expendedurías de
quinielas, estancos e semellantes
III Bares e tabernas, pequenos hospedaxes
(ata 10 habitacións) e casas rurais,
panaderías, pastelerías, carnicerías,
pescaderías, comercios de froitas, tintoreríaslavanderías, comercios de prantas, abonos,
floristerías, etc., tendas de animais,
laboratorios, comercios en xeral de máis de 3
empregados
IV Cafeterías, centros médicos, clínicas,
farmacias, restaurantes, churrasquerías,
hamburgueserías, bocaterías (ata 100 m2 de
superficie), , cines, teatros, imprentas e
serigrafías (ata 250 m2 de superficie), hoteis
(de 11 a 20 habitacións), empresas
funerarias. Prefabricados de formigón.

TOTAL

62,47

39,03

101,50

110,78

69,22

180,00

215,39

134,61

350,00

276,93

173,07

450,00

Adegas (ata 50.000 litros de producción),
hoteis (de 21 a 30 habitacións), cafeterías
categorías especial, pubs, restaurantes (ata
100 m2). Estacións de servicio. Lavado e
engrase. Ferreterías, moblerías e tendas de
electrodomésticos (ata 250 m2). Aserradeiros
de pedra. Almacéns-venda de materiais de
construcción.
VI Adegas (de 50.001 a 100.000 litros de
producción), hoteis (de 31 a 50 habitacións),
cafeterías categorías especial, pubs,
restaurantes (ata 100 m2). Estacións de
servicio. Lavado e engrase. Ferreterías,
moblerías e tendas de electrodomésticos (ata
250 m2). Aserradeiros de pedra. Almacénsvenda de materiais de construcción. Talleres
de reparación e venda de vehículos ou
barcos.
VII Discotecas e salas de festas.
Supermercados, moblerías e tendas de
electrodomésticos (de máis de 250 m2 e ata
1000 m2). Hoteis de máis de 50 habitacións.
Campings. Adegas (de máis de 100.000 litros
de producción) Restaurantes con salóns para
bodas e banquetes (de máis de 300 m2).
Entidades bancarias
VIII Matadoiros. Fábricas de conservas.
Cocedeiros e depuradoras de marisco e
industrias cárnicas
IX. Grandes superficies (supermercados,
moblerías e tendas de elctrodomésticos e
centros comerciais de mais de 1000 m2 de
superficie)

553,84

346,16

900,00

923,07

576,93

1.500,00

1.538,45

961,55

2.500,00

2.769,21

1.730,79

4.500,00

3.692,28

2.307,72

6.000,00

6º.- APROBACIÓN DA CONTA XERAL DO CONCELLO CORRESPONDENTE AO ANO
2010.-

Polo Secretario Xeral dáse lectura á seguinte proposta da Alcaldía:
“Considerando que a Conta Xeral do exercicio 2010 foi exposta
ao público desde o 9 ata o 29 de febreiro de 2012, para que puidesen presentarse
reclamacións, reparos ou observacións, e que non se presentaron ningunha, segundo
consta no certificado de Secretaría Xeral.
Realizada a tramitación legalmente establecida, proponse a adopción do seguinte
ACORDO:
Primeiro.- Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2010, integrada pola da
propia Entidade local, así como os seus anexos e xustificantes.

Segundo.- Render ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas a Conta Xeral
correspondente ao exercicio 2010, debidamente aprobada.. Vilanova de Arousa, 8 de
xullo de 2011. O Alcalde.”
Sometido o asunto a votación foi aprobado por 11 votos a favor en ningún
en contra polo que o Pleno acorda:
Primeiro.- Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2010, integrada pola da
propia Entidade local, así como os seus anexos e xustificantes.
Segundo.- Render ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas a Conta
Xeral correspondente ao exercicio 2010, debidamente aprobada.

E non habendo máis asuntos de que tratar polo Sr. Alcalde se levantou a
sesión sendo as 09,15 horas, do que se estende o presente acta da que como
Secretario Xeral certifico e dou fe.

