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Transcorrido o prazo de pago en período volunt ario, iniciarase o procedem ent o execut ivo e o administ rat ivo
de const rinx iment o, e devengarán as débedas os recargos do período execut ivo así como os correspondent es
xuros de m ora en virt ude dos art igos 26, 27 e 28 da Lei Xeral Tribut aria.
No caso do canon da auga a falt a de pago no período volunt ario suporá a súa esix encia direct am ent e pola vía
de const rinxim ent o pola Consellería de Facenda da Xunt a de Galicia.
O present e anuncio t en caráct er de not if icación colect iva ó amparo do est ablecido no art igo 201.3 da Lei
58/ 2003, de 17 de decem bro.
Foz, a 18 de xaneiro de 2017.- O ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA
R. 0238

LÁNCARA
Anuncio
INFORM ACIÓN PÚBLICA
O Pleno do Concello de Láncara en sesión ext raordinaria realizada o 24/ 11/ 2016 acordou aprobar
inicialm ent e a modif icación da Ordenanza f iscal n.º 10 reguladora da t axa pola prest ación de servizos
urbaníst icos do Concello de Láncara. O cit ado acordo f oi ex post o ó público polo prazo de 30 días hábiles
mediant e anuncio publicado no BOP de Lugo de 03/ 12/ 216 sen que durant e ese prazo se present ase
reclamación algunha, polo que se ent ende def init ivo o acordo inicialment e adopt ado co t ex t o que se t ranscribe:
“ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS DO
CONCELLO DE LÁNCARA
Ar t i g o 1º .-Fu n d am en t o e nat u r eza.
En uso das f acult ades concedidas nos art igos 133.2 e 142 da Const it ución e polo art igo 106 da Lei 7/ 19 85 ,
do 2 de abril, reguladora das bases de réx im e local , e de conf orm idade co dispost o nos art igos 15 a 19 do Real
decret o lexislat ivo 2/ 2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o t ex t o ref undido da Lei reguladora das f acendas
locais, e art igo 133 da Lei 5/ 1997, do 22 de xullo, da Adm inist ración local de Galicia, est e Concello est ablece as
Tax as pola prest ación de servizos urbaníst icos na present e ordenanza, as normas da cal at enden ó prevido nos
art igos 20.4 e 57 do Real decret o lexislat ivo 2/ 2004 , do 5 de m arzo, polo que se aproba o t ex t o ref undido da
Lei reguladora das f acendas locais.
Ar t i g o 2°.- Fei t o i m p oñi b l e.
Const it úe o f eit o impoñible dest a t axa a prest ación dos servizos t écnicos e adm inist rat ivos previos á
concesión das licenzas que, precept ivam ent e, deban solicit arse do Concello para a ex ecución de calquera clase
de const rucións e obras ou inst alacións dent ro do t ermo municipal , así como a prest ación dout ros servizos
urbaníst icos, así como aqueles out ros act os suxeit os a procedement os de int ervención dist int os da licenza de
conf ormidade co art igo 84 da Lei 7/ 1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réx im e local.
Ent re os procedement os de int ervención se inclúen os procedement os est ablecidos con caráct er xeral na
lexislación para a declaración responsable e a comunicación previa, así com o os supost os de act uacións
com unicadas para as int ervencións de sinxela t écnica e escasa ent idade const rut iva e económica.
Así m esmo const it úe feit o impoñible dest a t axa a realización de act uacións adm inist rat ivas de inspección,
cont rol e verif icación da apert ura de act ividades económ icas somet idas ao réxime de declaración responsable
Ar t i g o 3.- Su x ei t o p asi vo
a) Est án obrigados ó pagament o dos dereit os e t axas previst os nest a ordenanza as persoas f ísicas ou
xurídicas solicit ant es e/ ou t it ulares da respect iva licenza ou docum ent o.
b) Os solicit ant es e/ ou t it ulares da licenza deberán f acer const ar na solicit ude nom e, DNI, ou CIF, domicilio
f iscal do dono do t erreo, dono das obras e empresa const rut ora. En relación con est a últ im a, en caso de non
est ar designada, achegarase no m oment o da súa designación.
c) Responderán solidariament e cos sux eit os pasivos os propiet arios ou posuidores, así como os
arrendat arios, chegado o caso, dos inm obles nos que se realicen as obras, inst alacións ou const rucións. No
supost o dos arrendat arios só poderá esix irse a responsabilidade solidaria dos propiet arios ou posuidores, se as
obras f osen execut adas coa súa conf ormidade e sen abuso de dereit o.
d) Serán subst it ut os do cont ribuínte os prom ot ores e os cont rat ist as.
Ar t ícu l o 4°.- Ob r i g a d e con t r i b uír e d even g o.
A t axa devengarase cando inicie a prest ación do servizo a adm inist ración municipal, coa recepción da
solicit ude de licenza, declaración responsable, com unicación previa ou/ e a correspondent e iniciación do
ex pedient e
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Unha vez nacida a obriga de cont ribuír, non se verá af ect ada en m odo algún pola denegación da licenza
solicit ada, por com unicacións ou declaracións responsables inspeccionadas con result ado desfavorable, nin
t ampouco pola renuncia ou desist iment o do solicit ant e unha vez concedida a licenza ou present ada a
com unicación ou declaración responsable.
Ar t ícu l o 5°.- Tar i f as.
-

As t arif as a aplicar por cada expedient e, por unha soa vez, serán as seguint es:

-

Expedient es de licenza de const rucións e obras, 50 euros.

-

Expedient es de com unicación previa de obras m enores, 25 euros.

-

Expedient e de comunicación previa e declaración responsable de inicio de act ividades ou cam bios non
subst anciais, 25 euros.

-

Expedient es de licenzas de parcelacións e segregacións, 50 euros.

-

Expedient es de licenza de primeira ocupación, 50 euros.

-

Aut orización de cart eis de publicidade visible dende a vía pública. A colocación de cart eis de publicidade
visible dende a vía pública devengarán a cant idade de 20 euros por met ro cadrado de cart el.

-

Aut orización de cambio de uso das vivendas e locais, 50 euros.

Ar t i g o 6°.-Ex en ci ón s.
Est án exent as dest a t axa as solicit udes de licenza de const rucións, inst alacións e obras das que sexa dono o
Est ado, as Com unidades Aut ónomas ou as Ent idades Locais cando est ean exent as do impost o de const rucións,
inst alacións e obras.
Ar t i g os 7°. Deven g o.
1. A present e t axa devéngase e nace a obrigación de cont ribuír cando se inicie a act ividade municipal que
const it úe o feit o impoñible. Para est es efect os, ent enderase iniciada dit a act ividade na dat a de present ación da
solicit ude de licenza ou no m om ent o da present ación da comunicación previa ou declaración resposable.
2. Se as obras se inician ou execut an sen licenza previa ou sen present ar a comunicación previa, a t ax a
devengarase ao iniciarse a act ividade municipal para det erm inar se aquelas son ou non aut orizables, con
independencia da inst rución do expedient e administ rat ivo para a aut orización ou derriba das obras.
Ar t i g o 8°.-Nor m as d e x est i ón .
As t axas esix irase en réx im e de aut oliquidación, no m om ent o de present ar a solicit ude o int eresado, e no
caso de que se present e de of icio, por liquidación pract icada pola Adm inist ración t ribut aria local.
A aut oliquidación, x unt o cos proxect os de obras e demais docum ent ación necesaria, para a det erminación
das cot as, deberá present arse, ant es do seu ingreso, nas of icinas do Concello, para comprobar que se efect uou
conf orme a cant o se prevén na present e Ordenanza.
Cando os servizos m unicipais comproben que se realizou unha const rución, inst alación ou obra sen obt er a
previa licenza precept iva ou sen obt er a ef icacia da com unicación previa, considerarase o act o de comprobación
com o a iniciación do t rám it e dest a últ im a, con obrigación do sux eit o pasivo de abonar a Tax a est ablecida, sen
perx uízo da im posición da sanción que corresponda pola inf racción urbaníst ica comet ida ou da adopción das
medidas necesarias para o rest ablecement o da act ividade urbaníst ica.
caso, a cant idade dif erencial que result e.
Ar t i g o 9º .-In f r acci ón s e san ci ón s.
Para t odo o relat ivo á cualif icación das inf raccións t ribut arias e á im posición das sancións correspondent es,
rex erá o dispost o nos art igos 178 e seguint es da Lei 58/ 2003 , do 17 de decem bro, Xeral Tribut aria.
DISPOSICIÓN FINAL.
A present e Ordenanza Fiscal ent rará en vigor o día seguint e ó da súa publicación no
Provincia, permanecendo en vigor ment res non se m odif ique ou derrogue expresam ent e.

Bolet ín Of icial da

DISPOSICIÓN DERROGATORIA.
A present e Ordenanza Fiscal derroga a publicada no BOP de Lugo de 30 de maio de 2012.
Cont ra o acordo polo que se aproba est a ordenanza poderá int erpoñerse recurso cont enciosoadm inist rat ivo
nas f orm as e prazos que est ablecen as norm as reguladoras de dit a x urisdición.”
A Pobra de San Xiao (Láncara), 23 de x aneiro de 2017.- O alcalde, Darío A. Piñeiro López
R. 0239

