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ORDENANZAS FISCAIS E PREZOS PUBLICOS 2007

0.- ORDENANZA XERAL
1.- IMPOSTOS
1.01 Imposto sobre bens inmobles.
1.02 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica*.
1.03 Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana*.
1.04 Imposto sobre construccións, instalacións e obras.
1.05 Imposto sobre actividades económicas.
2.- CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS
2.06 Contribucións especiais.
3.- TAXAS
3.07 Taxa pola expedición de documentos administrativos*.
3.08 Taxa pola licencia de autotaxi e demais vehículos de aluguer*.
3.09 Taxa polas licencias urbanísticas.
3.10 Taxa pola licencia de apertura de establecementos.
3.11 Taxa polo servicio de extinción de incendios*.
3.12 Taxa de cemiterio municipal*.
3.14 Taxa polo saneamento e depuración de augas residuais*.
3.15 Taxa pola subministración de auga e conservación de contadores*.
3.16 Taxa por prestación do servicio de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos.
3.17 Taxa polo estacionamento de vehículos de tracción mecánica nas vías públicas municipais*.
3.18 Taxa pola retirada e recollida de vehículos de tracción mecánica nas vías públicas municipais*.
3.19 Taxa pola utilización dos servicios da estación de autobuses.
3.20 Taxa pola ocupación de terreos de uso público con mercadorías materiais de construcción,
escombros, valos, puntais, soportes, andamios e outras instalacións análogas*.

* Modificacións aprobadas por acordo plenario do 26 de outubro de 2006. Publicadas no BOP de
A Coruña de 29 de decembro de 2006.
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3.21 Taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e por reserva da vía pública para
aparcamento exclusivo. 3.22 Taxa pola ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras
con finalidade lucrativa.
3.23 Taxa por postos e casetas de venda, espectáculos ou atraccións situados en terreo de uso
público e por venda de artesanía nas rúas, venda ambulante e rodaxe cinematográfica*.
3.24 Taxa pola apertura de exploracións ou regos en terreos de uso público e calquera remoción do
pavimento ou beirarrúas da vía pública.
3.25 Taxa polas ocupacións do subsolo, solo e saíntes sobre a vía pública.
3.26 Taxa pola prestación de servicios especiais de vixiancia de espectáculos ou transportes*.
3.28 Taxa pola prestación do servicio de celebración de matrimonios civís*.
4.- PREZOS PUBLICOS
4.27 Prezo público pola prestación de servicios e realización de actividades nos pavillóns
deportivos*.
4.29 Prezo público pola prestación do servicio de axuda no fogar.
4.30 Prezo público pola prestación dos servicios da Escola Municipal de música*.
4.31 Prezo público pola venda de libros, impresos e publicacións; e pola realización de actividades,
xornadas, cursos ou similares.

* Modificacións aprobadas por acordo plenario do 26 de outubro de 2006. Publicadas no BOP de
A Coruña de 29 de decembro de 2006.

