
ORZAMENTO DE INGRESOS

CAPÍTULO 4. PARTIDA CONCEPTO CRÉD. INICIAL MODIFICACIÓN CRÉD. DEFINITIVO

461.01 Transferencia Deputación 0 29.138,12 29.138,12

Total modificación gastos: 29.138,12 euros.

Total modificación ingresos: 29.138,12 euros.

Na Illa de arousa, a 30 de xaneiro de 2013.—O alcalde, José Manuel Vázquez Vázquez. 2013001092
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M E I S

E D I c T O

O Pleno do concello de Meis, en sesión ordinaria realizada o día 29 de xaneiro de 2013, acordou a
aprobación inicial e modificación da Ordenanza fiscal da taxa pola prestación do servizo da escola
infantil 0-3 do concello de Meis.

En cumprimento do disposto no artigo 17 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, o acordo provisional exporase ao
público no taboleiro de anuncios do concello, estando os expedientes a disposición dos interesados na
Secretaría deste concello, durante o prazo de 30 días hábiles, que comenzará a contar dende o día
seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que poidan presentarse,
no seu caso, as reclamacións que se estimen pertinentes.

No caso de que non se presentasen reclamacións no prazo indicado, de conformidade co apartado 3
do artigo 17 do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, entenderase definitivamente aprobada,
sen necesidade de novo acordo plenario.

Meis, 31 de xaneiro de 2013.—O alcalde, José Luis Pérez Estévez. 2013000993
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MOAÑA

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA REGULADORA DE PREZOS PÚBLICOS 

POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ATENCIÓN Á INFANZA DO PROGRAMA AQUELAR 

DO CONCELLO DE MOAÑA

O Pleno da corporación, en sesión ordinaria celebrada o 27 de decembro de 2012, adoptou acordo de
aprobación definitiva da ordenanza reguladora de prezos públicos pola prestación do servizo de atención
á infanza do programa aquelar do concello de Moaña. De conformidade co artigo 70.2 da Lei 7/1985,
de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e do artigo 196.2 do ROF (RD 2568/1986), publícase
o texto íntegro da Ordenanza cas modificacións introducidas logo das alegacións presentadas, para que,
transcorrido o prazo de 15 días a partir do seguinte ao da súa publicación, entre en vigor:

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO CORRESPONDENTE Ó SERVIZO DE ATENCIÓN 

Á INFANCIA DO PROGRAMA AQUELAR

ARTIgO 1º.—FUNDAMENTO E NATUREzA

No uso das facultades concedidas no capítulo VI do texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, aprobada polo Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, de conformidade co establecido
nos artigos 15 e seguintes do referido texto legal,o municipio de Moaña, acorda a imposición dun PREZO
PÚBLIcO pola prestación do servicio do Punto de atención á Infancia: PROGRaMa aQuELaR que se
rexirá pola presente ordenanza.
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ARTIgO 2º.—FEITO IMPOÑIBLE

constitúe o feito impoñible do prezo público a estancia ou asistencia dos/as usuarios/as de entre 4
meses e 3 anos aos servizos do Punto de atención á Infancia aQuELaR de este Municipio.

ARTIgO 3º.—SUxEITOS PASIVOS

Están obrigados solidariamente ao pagamento das cantidades que se establecen, en calidade de
contribuinte, os pais/nais ou titores legais dos nenos/as en situación de alta no PROGRaMa aQuELaR.

ARTIgO 4º.—COTA TRIBUTARIA

O prezo público que se debe pagar ao concello polo disfrute dos servizos do programa aQuELaR
axustaranse as seguintes tarifas:

—  prezo/hora (solta): 1,00 €.

—  bono 20 h.: 16,00 € (0,80 €/h.)

—  bono 40 h.: 24,00 € (0,60 €/h.)

—  bono 80 h.: 32,00 € (0,40 €/h.)

Os bonos así establecidos non terán data de caducidade.

ARTIgO 5º.—ExENCIÓNS E BONIFICACIÓNS

ademais das exencións e bonificacións legalmente esixibles, o concello de Moaña aplicará as
seguintes bonificacións:

—  Bonificación do 95% da tarifa ás familias cuxos membros estean todos en situación de
desemprego e non perciban prestación de desemprego, ou beneficiarios da RISGa.

—  Bonificación do 50% da tarifa ás familias cuxa renda conxunta dividida entre o número de
membros da unidade familiar sexa igual ou inferior ao 75% do IPREM.

—  Bonificación do 50% para as vítimas da violencia de xénero.

No caso de moficarse calquera dos requisitos polos que se concede a bonificación, o solicitante deberá
comunicar ao organismo competente o cambio na situación económica ou familiar que motivou a
dedución para que a partir desa data se proceda ao pago íntegro da cota.

ARTIgO 6º.—DEVENgO E xESTIÓN DO PAgAMENTO

a obrigación do pagamento do prezo público regulado nesta ordenanza nace dende que se inicie a
prestación do servizo, para estes efectos, o interesado deberá presentar a pertinente instancia no Rexistro
do concello de Moaña dirixida ao responsable da xestión do programa,xunto coa achegará a seguinte
documentación:

DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIzAR A SOLICITUDE DE INSCRICION

1.— Instancia

2.— certificado de empadroamento no concello de Moaña

3.— Fotocopia do libro de familia

4.— Fotocopia do DNI do pai/nai ou titor legal.

5.— Outra documentación que estimen oportuna para acreditar calquera das circunstancias que se
aducen para acollerse ás tarifas bonificadas.

DOCUMENTACION NECESARIA PARA A FORMALIzACION DA MATRICULA DO PROgRAMA
AqUELAR

1.— Documento de aceptación de matrícula e autorizacións.
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2.— certificado médico do neno/a conforme está san e non ten enfermidade infecto-contaxiosa.

3.— Fotocopia cartilla de vacinación.

4.— 2 fotografías tamaño carné

O responsable da xestión do programa emitirá o oportuno informe con carácter previo á Resolución
da alcaldía de alta como usuario do servizo(ou de denegación daquela), na que se indicará o importe do
prezo público a aboar, que será notificada ó interesado.

O prezo público deberá facerse efectivo,en calidade de depósito previo, na Recadación Municipal ou
nas entidades bancarias colaboradoras deste concello.

No impreso do ingreso deberá constar como ordenante o nai/pai ou titor legal e como concepto
"aQuELaR", e a identificación do neno/a ,xunto co importe correspondente ao abono.

O xustificante do ingreso xunto coa Resolución da alcaldía,darán acceso ó interesado ó servizo,que
se prestará non termos recollidos naquela.

cando por causas non imputables ó interesado,non se chegue a prestar o servizo, procederá a
devolución do prezo aboado.

PRIORIDADE NO ACCESO AO SERVIzO

con motivo de manter o carácter asistencial e social do programa terán prioridade no acceso ao
servizo aquelas familias que acrediten estar en calquera das seguintes circunstancias:

—  Beneficiarios do RISGa.

—  Vítimas de violencia de xénero.

—  Familias cuxa renda conxunta total da unidade familiar dividida entre o número de membros
que configuran dita unidade sexa igual ou inferior ao 75% do IPREM.

ARTIgO 7º.—REgULACIÓN SUPLETORIA

En todo o non disposto na presente ordenanza aplicarase a regulación contida na Lei 58/2003, Xeral
tributaria,de 17 de decembro e no texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

DISPOSICIÓN ÚLTIMA

a presente ordenanza, unha vez aprobada definitivamente, será públicada íntegramente no Boletín
Oficial da Provincia e comenzará a aplicarse unha vez publicada e transcorrido o prazo de 15 días
previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, permanecendo
en vigor mentras non se acorde a súa derogación ou modificación.”

Moaña, a 5 de xaneiro de 2013.—O alcalde, José Fervenza costas. 2013001045
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MO S

Corrección de erro

Detectado erro na publicación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa polos servizos que se prestan
nas piscinas municipais de Mos, publicada no B.O.P. número 232 de 3 de decembro de 2012, ó abeiro do
establecido no artigo 105.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, rectifícase dita publicación:

Páxina nº 23 do BOP, artigo 5º. 2, onde dí:

“2. abonos (20 baños, caducan aos 3 meses):”
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