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9) ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE

ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

ARTIGO 7º.—DEVENGO

Devéngase a Taxa cando se inicie a prestación de cales-
quera dos servizos que determiñan a realización do feito im-
poñible. Enténdese iniciada a prestación unha vez avisada a
grúa.

ARTIGO 8º.—NORMAS DE XESTIÓN.

O cobro desta Taxa efectuarase con anterioridade á reco-
llida do vehículo do depósito municipal ou, no lugar habili-
tado ao efecto, ou de producirse o desenganche do vehículo
transportador se estivese en fase de traslado ao depósito.

Para o cobro utilizaranse recibos con importe preimpre-
sos ou recibos con autocalco debidamente numerados, de-
bendo a persoa encargada do cobro de entregar o recadado
justificando coa copia do recibo. Se o servizo se contrata a
unha empresa privada, a facturación da empresa comproba-
ranse coas copias dos recibos correspondentes.

O devengo das taxas polos servizos prestados é indepen-
dientemente da sanción que proceda impoñer conforme ao
procedemento establecido.

A Administración Municipal non é responsable dos
danos e desperfectos que o vehículo poida experimentar con
motivo das actuacións de inmovilización, transporte, retira-
da ou depósito, agás que poida demostrarse que o persoal
dependente ou que traballo por conta do Concello incurrise
en culpa ou neglixencia.

DISPOSICIÓN FINAL

A modificación da presente Ordenanza entrará en vigor
ao dia seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Pro-
vincia e comezará a aplicarse a partir do un de Xaneiro de
2008, permanecendo en vigor ata a sua modificación ou de-
rrogación expresa.

Contra a presente ordenanza cabe recurso contencioso.—
administrativo na forma e prazos determinados na Lei 29/98
de Xurisdicción Contencioso-administrativa. 

En virtude dos artigos 59.1 e 78 e seguintes do Real De-
creto 2/2004, de 5 de marzo por o que se aproba o Texto Re-
fundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e según o
disposto nas Leis de Orzamentos do Estado quedan fixados
nos termos que se establecen nos artigos correspondentes
desta Ordenanza as normas reguladoras do Imposto sobre
Actividades Económicas.

ARTIGO PRIMEIRO: NATUREZA E FEITO IMPOÑIBLE

O imposto sobre actividades económicas é un tributo direc-
to, de carácter real, cuxo feito impoñible está consituido por o
exercicio, en territorio nacional, de actividades profesionais,
empresariais ou artísticas que se exerzan nun local determina-
do estean ou non especificadas na tarifa do imposto.

ARTIGO SEGUNDO: ACTIVIDADE ECONÓMICA GRAVADA

Considerase que unha actividade se exerce con carácter
empresarial, profesional ou artístico cando supoña a ordea-
ción por conta propia dos medios de producción ou de recur-
sos humanos ou de ambos coa finalidade de intervir na pro-
ducción ou distribución de bens e servizos

O contido das activiades gravadas está definido nas tari-
fas do imposto.

ARTIGO TERCEIRO: SUXEITOS PASIVOS

Son suxeitos pasivos deste imposto as persoas físicas ou
xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributraria sempre que se
realicen en territorio nacional calquera das actividades que
orixinan o feito impoñible.

ARTIGO CUARTO: COTA TRIBUTARIA

A cota tributaria será a resultante de aplicar as tarifas
do imposto de acordo cos preceptos contidos nesta lei e as
disposicións que a complementen e desarrollen, e os coefi-
cientes e bonificacións previstos por a lei, e, no seu caso
acordados por cada concello e regulados nas ordenanzas res-
pectivas.

As tarifas do imposto, nas que se fixarán as cotas míni-
mas, así como a instrucción para a súa plicación aprobaran-
se por real decreto lexislativo do Goberno.

Asimesmo, as tarifas do imposto poderá fixar cotas pro-
vinciais ou nacionais sinalando as condicións nas que as ac-
tividades poderán tributar por ditas cotas e fixando o seu
importe, tengo en conta o seu respectivo ámbito espacial.

ARTIGO QUINTO: COEFICIENTE DE PONDERACION

Aplicarase sobre as cotas municipais, provinciais ou na-
cionais fixadas nas tarifas do imposto e estará determinado
en función do importe neto da cifra de negocio según os coe-
ficientes establecidos por o artigo 86 do Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo.

ARTIGO SEXTO: COEFICIENTE DE SITUACIÓN

Sobre as cotas modificadas os concellos poderán estable-
cer unha escala de coeficientes que pondere a situación fis-
cal do local dentro de cada termo municipal atendendo a ca-
tegoría de rúa na que radique. O mencionado coeficiente si-
tuarase no 2 no Nucleo Urbano e no 1,5 no resto.

ARTIGO SÉPTIMO

Os supostos de non suxección, exencións e bonificacións
obrigatorias e potestativas son os determinados por os arti-
gos 81, 82 e 88 do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

Disposición final: esta Ordenanza entrará en vigor o dia
seguinte da sua publicación no Boletín Oficial da Provincia
e aplicarase a partir do un de xaneiro de 2008 ata a súa de-
rrogación ou modificación.

Contra a presente ordenanza cabe recurso contencioso.—
administrativo na forma e prazos determinados na Lei 29/98
de Xurisdicción Contencioso-administrativa. 

10) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA

PRESTACION DO SERVIZO DE CELEBRACION DE

CASAMENTOS CIVÍS

ARTIGO 1º. NATUREZA E FUNDAMENTO

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e
142 da Constitución, polo artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local, e de conformi-
dade co disposto nos artigos 25 e 57 do TRLRHL aprobado
por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, acorda a
imposición e ordenación da Taxa pola prestación do servizo
de celebración de casamentos civís.

ARTIGO 2º. FEITO IMPOÑIBLE

1.—Constituirá o feito impoñible desta taxa o conxunto
de actuacións relativas á celebración de casamentos civís, tal
como:

a) Organización do acto.
b) Utilización do Salón de Actos da Casa do Concello

para a celebración.
c) Outras relacionadas coas anteriores.

2.—Non se inclúen nesta taxa: 
— A tramitación do expediente gubernativo previo ó

matrimonio civil.
— A expedición posterior do Libro de Familia que co-

rrespondo ó Xulgado de Paz.
— Adorno floral 
— Música, coros e outros análogos.


