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delimitación de espazos anteriormente citada,
atendendo ás circunstancias de cada caso concreto,
baseándose en razóns de oportunidade turística,
social, históricas, etc.
III.—REXIMEN SANCIONADOR
ARTIGO 20.—INFRACCIÓNS

1.—Considérase infraccións o incumprimento
dos requisitos, condicións, obrigacións ou prohibicións á presente ordenanza e disposicións legais regulamentarias establecidas respecto diso. Corresponderá ao Iltm Sr Alcalde a facultade para ordenar a adopción das medidas correctoras que sexan
necesarias para axustar a instalación a ordenanza,
así como o exercicio da potestade sancionadora.
2.—As infraccións clasifícanse en:
a) Leves.
b) Graves.
c) Moi graves.
3.—Considéranse infraccións leves:
a) Non limpar diaria e adecuadamente a zona
da ocupación.
b) Non exhibir a autorización municipal na
zona da terraza.
c) Excederse ata en medía hora do horario
legal.
4.—Considéranse infraccións graves:
a) A reincidencia nas faltas leves.
b) A instalación de equipos reproductores musicais.
c) A ocupación da vía pública sen a previa instalación da tarima debidamente protexida e
sinalizada.
d) Ocupar a vía pública excedéndose no número
de mesas ou superficie autorizada na licencia.
e) Ocupar a vía pública excedéndose no tempo
autorizado na licencia.
f) A instalación de sombrillas sen axustarse ás
condicións establecidas na presente ordenanza.
g) Efectuar instalacións eléctricas na terraza
sen a preceptiva autorización municipal.
h) Excederse ata nunha hora do horario legal.
i) Ocasionar danos na vía pública por importe
inferior a 1.000 euros.
j) Non desmontar a instalación finalizado o período autorizado.
k) Non respectar as condicións especiais determinadas para terrazas.
5.—Considéranse infraccións Moi Graves:

d) Ocasionar danos na vía pública por importe
superior a 1.000 euros.
6.—Responsables
Serán responsables de tales infraccións os titulares das licencias concedidas ou os titulares do establecemento que procedan á súa instalación sen
autorización.
7.—Sancións:
a) As leves, con multa de ata 300 euros.
b) As graves, multa de 301 a 600 euros.
c) As moi graves, multa entre 601 e 900 euros
e/ou revocación da licencia esa tempada.
8.—O procedemento sancionador será o establecido na vixente Lei 30/1992, de 26 de novembro, de
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e
do Procedemento Administrativo Común e no RD
1398/1993, de 4 de agosto, polo que se establece o
Regulamento do Procedemento para o exercicio da
Potestade Sancionadora.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada a ordenanza fiscal reguladora
das taxas pola ocupación de terreos de uso público
municipal con mesas, cadeiras, tribunas, taboados
e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa actualmente en vigor en todo o que se contradiga con ésta.
ENTRADA EN VIGOR

Avixencia da presente ordenanza comenzará o
día seguinte de haberse anunciado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra a súa aprobación
definitiva.”
Caldas de Reis, a 26 de maio de 2010.—O Alcalde, Juan Manuel Rey Rey.
2010006099
——————

ANUNCIO
De conformidade cos artigos 17.3 e 17.4 do RDL
2/2004, de 5 de Marzo, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
publícase o texto da modificación da “Ordenanza
Fiscal reguladora da Taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar”, aprobada definitivamente,
unha vez rematado o período de exposición pública
sen que se tiveran presentado reclamacións, debendo quedar redactada:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA
PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

a) A reincidencia nas infraccións graves.
b) Calquera ocupación da vía pública que poida
provocar ou dar orixe a alteracións do tráfico
peonil ou rodado.
c) Ocupación sen autorización.

ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA

A cota tributaria consistirá nunha cantidade
fixa por usuario, quedando fixada por hora de servicio prestado da seguinte maneira:
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— Libre concorrencia:

9,50 €/hora

ARTIGO 4.—RESPONSABLES.

— Persoas dependentes:

9,50 €/hora

4.1. Responderán solidariamente da débeda as
persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da
Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
4.2. Responderán subsidiariamente da débeda as
persoas ou entidades a que se refire o artigo 43 da
Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

— Días festivos:

12,00 €/hora

Caldas de Reis, a 26 de maio de 2010.—O Alcalde, Juan Manuel Rey Rey.
2010006100
  

ARTIGO 5.—CONTÍA

CANGAS
ANUNCIO
Aprobada inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión de data do 25 de setembro de 2009 a
“Ordenanza do prezo público do Servizo Municipal
de Axuda no Fogar (SAF) no Concello de Cangas”,
e sometida ao trámite de exposición pública mediante anuncio publicado no B.O.P. nº 72, de data
do 19 de abril de 2010, e non téndose formulado reclamacións á mesma, por Resolución de Alcaldía de
data do 1 de xuño de 2010 queda aprobada definitivamente a devandita ordenanza, a cal se publica
aos efectos da súa entrada en vigor, e en cumprimento do establecido no artigo 70.2, da Lei 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime
Local, sendo o texto íntegro da mesma o seguinte:
ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO
POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO MUNICIPAL
DE AXUDA NO FOGAR (SAF)
NO CONCELLO DE CANGAS

ARTIGO 1º—NATUREZA E FUNDAMENTO

No uso das facultades concedidas polos artigos
133.2 e 142 da Constitución Española, polo artigo
106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladoras bases
do réxime local, de conformidade co previsto nos
artigos 41 a 47 e 127 do Real Decreto Lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora de Facendas locais, o
Concello de Cangas establece o prezo público pola
prestación do Servizo de Axuda no Fogar.
ARTIGO 2º—CONCEPTO

O prezo público regulado nesta ordenanza constitúe unha prestación patrimonial de carácter público que se satisfará polas persoas usuarias que
voluntariamente soliciten a prestación do Servizo
de Axuda no Fogar e lles sexa concedida de acordo
co previsto no regulamento do servizo.

5.1 O prezo por hora pola prestación do servizo
establécese, para o ano 2009, en 9,62 € e estará suxeito a posibles revisións anuais.
5.2. O custe dos servizos ou axudas complementarias que se puideran prestar, engadírase á anterior cifra.
ARTIGO 6.—DETERMINACIÓN DA ACHEGA
DO USUARIO

Ademais das achegas do Concello de Cangas, da
Administración Xeral do Estado e da Comunidade
Autónoma de Galicia, o Servizo de Axuda no Fogar
financiarase coas achegas das persoas usuarias do
mesmo en función da súa capacidade económica de
acordo co establecido no artigo 7º da Lei 13/2008,
do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia e
do artigo 18º da Orde do 22 de xaneiro de 2009,
pola que se regula o servizo de axuda no fogar.
Os criterios para determinar a participación das
persoas usuarias no financiamento serán os seguintes:
1. Persoas usuarias da Modalidade A ou de
libre concorrencia (persoas e/ou familias, que
sen ter recoñecida a valoración de dependencia ao abeiro da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal
e de Atención as Persoas en Situación de Dependencia, a súa situación persoal e/ou familiar se encadre no marco das problemáticas
concretas previstas na ordenanza reguladora
do servizo):
a. Cando a capacidade económica da persoa
usuaria sexa igual ou inferior ao Indicador
Público de Rendas de Efectos Múltiples
(IPREM), quedará exenta da obriga de participar no custe do servizo.
b. Nos demais supostos aplicarase a seguinte
táboa de pagamento do servizo.
Capacidade económica
Igual ou inferior 100% do IPREM

Copagamento do SAF
Exento

Entre o 100% e o 150% do IPREM

10% custo do SAF

Entre o 150% e o 200% do IPREM

12% custo do SAF

Entre o 200% e o 250% do IPREM

15% custo do SAF

3.1. Están obrigados ao pagamento do prezo público regulado nesta ordenanza as persoas usuarias
do Servizo de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cangas.

Entre o 250% e o 300% do IPREM

20% custo do SAF

Entre o 300% e o 350% do IPREM

30% custo do SAF

Entre o 350% e o 400% do IPREM

40% custo do SAF

Entre o 400% e o 450% do IPREM

50% custo do SAF

3.2. No caso de que estas carezan de capacidade
de obrar, a obriga recaerá sobre quen ostente a súa
representación legal ou, no seu caso, sobre quen
exerza de feito o seu coidado.

Entre o 450% e o 500% do IPREM

60% custo do SAF

Superior o 500 % do IPREM

65% custo do SAF

ARTIGO 3.—OBRIGADOS AO PAGAMENTO

IPREM = Indicador de rendas de efectos múltiples.

