
 
 

 
 
 

AO PLENO  DO CONCELLO DE NIGRÁN 
 

 
O que subscribe, José Cuevas Raposo, con documento de 

identidade xxxxxxxxxx e domicilio en rúa xxxxxxxxxxxx (Nigrán) en 
representación de Esquerda Unida de Nigrán. 
 

 
EXPON: 

 
Que aprobada provisionalmente polo pleno do Concello de Nigrán, 

na sesión ordinaria celebrada o 28-04-2014, a Modificación da ordenanza 
fiscal reguladora da taxa pola entrada de vehículos ao través de 
beiravías e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada 
de vehículos, e por carga e descarga de mercadorías de calquera clase, 
e publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do día 14-05-
2014 o anuncio da exposición pública, en base ao disposto no artigo 18 
na Lei Reguladora das Facendas Locais, formula as seguintes  

 
 

R E C L A M A C I Ó N S : 
 
PRIMEIRA.- De correccións lingüísticas.  
No título e no artigo 1 da Ordenanza debese cambiar a frase: “ao través 
de beirarrúas” por  “a través de beirarrúas”. E no artigo 7 apartado 3 a 
frase: “seguinte á solicitude ou alta de oficio” por “seguinte á solicitude ou 
á alta de oficio” 
 
SEGUNDA.- No artigo 5 de Cuota tributaria. 
 

No apartado a) de entradas a través de beirarrúas, conviría incluír tamén 
aqueles casos de entradas que, aínda carecendo de beirarrúa por 
cuestións técnicas, están situadas en tramos descontinuos entre 
beirarrúas destinados ao paso de peóns. 
   

Tanto no apartado a) entradas a través beirarrúas como no b) entradas 
sen beirarrúas nas catro epígrafes de entrada destinada a garaxes de 
comunidades e privados para uso exclusivo de vivendas, facendo un 



cálculo de custo por vehículo, pode comprobarse que as tarifas vanse 
abaratando na medida que a entrada é para un maior número de 
vehículos, o que non é xusto e equitativo, aparte de non gardar 
proporcionalidade entre os dous apartados de entradas que para unhas 
epígrafes serían o dobre do importe e para outras non.  
Para resolver algo este desequilibrio nas tarifas deberíanse incrementar 
lixeiramente o importe das entradas de máis prazas de vehículos, e 
aínda así seguiría sendo mais favorable a estas, así como fixar en xeral 
como norma o dobre do importe do apartado a) respecto ao do b). 
 

Respecto ás entradas aos distintos tipos de establecementos nuns casos 
establecese por metro lineal/ano e noutros por praza/ano, estes últimos 
probablemente pensando tamén nos negocios do Parque Empresarial de 
Porto do Molle. Pero pode darse o caso que moitos dos establecementos 
que se citan no punto 4 dispoñan de poucas prazas de aparcamento, co 
que lle resultaría así una tarifa máis barata que aplicándolle o punto 2 por 
ancho da entrada. A modo de exemplo a maioría das pequenas naves 
industriais en Porto do Molle teñen só tres prazas de aparcamento e polo 
tanto lle correspondería pagar 15 €, mentres que un establecemento 
comercial ou doutro tipo incluído no punto 2 por unha entrada de 4 
metros lineais lle correspondería pagar 100 €, co que se produciría un 
trato inxusto e de desigualdade entre os distintos tipos de negocios.  
Para resolver esta contradición deberíase incluír no punto 2 tamén os 
establecementos industriais e no punto 4 establecer un mínimo de máis 
de 20 prazas. Así aplicando o punto 2 ou 4 o importe sería moi similar. 
 

Este último criterio de establecer un mínimo de 20 prazas tamén sería 
aplicable ao apartado c) Aparcamentos abertos ao público. 
 

Respecto ao apartado d) Por reserva de vía pública sería importante 
incluír tamén “parada de vehículos”, porque o concepto ademais de estar 
no titulo da propia ordenanza pode darse o caso que fora necesario 
aplicalo. 
 

Finalmente no apartado e) Por cada placa de vado permanente, as 
gratuítas deberíase limitalas á primeira entrega, para evitar o abuso por 
perdida ou cambio por deterioro da placa que actualmente se dan. 
 
En base a esta argumentación, o ARTIGO 5.- CUOTA TRIBUTARIA 
quedaría redactado da seguinte maneira: 
 

a) Entradas a través de beirarrúas ou tramos descon tinuos entre 
beirarrúas destinados ao paso de peóns: 
 

1.- Entrada a garaxes de comunidades e privados, para uso  
exclusivo de vivendas, metro lineal/ano: 

1.a) Até 3 vehículos.              6 € 
1.b) Entre 4 e 10 vehículos.       20 € 
1.c) Entre 11 e 20 vehículos.      36 € 
1.d) Máis de 20 vehículos.       52 € 
 



2.- Entrada a establecementos industriais, comerciais,  
talleres de reparación, limpeza ou lavado de vehículos  
que non se dediquen a garaxes públicos, metro lineal/ano.  26 € 

 

3. Entrada a estacións de servizo ou revisión de vehículos, 
metro lineal/ano.         36 € 

 

4.-Entrada para máis de 20 prazas a superficies comerciais,  
edificios administrativos, naves industriais, exposición,  
venta ou aluguer de vehículos, hoteis, residencias,  
restaurantes, por praza/ano.         5 € 
 

b) Entradas sen beirarrúas para as que se solicite reserva exclusiva 
de espazo para entrada de vehículos: 
 

1.- Entrada a garaxes de comunidades e privados, para uso  
exclusivo de vivendas, metro lineal/ano: 

1.a) Até 3 vehículos.              3 € 
1.b) Entre 4 e 10 vehículos.       10 € 
1.c) Entre 11 e 20 vehículos.      18 € 
1.d) Máis de 20 vehículos.       26 € 
 

2.- Entrada a establecementos industriais, comerciais,  
talleres de reparación, limpeza ou lavado de vehículos  
que non se dediquen a garaxes públicos, metro lineal/ano.  13 € 

 

3. Entrada a estacións de servizo ou revisión de vehículos, 
metro lineal/ano.         18 € 

 

4.-Entrada para máis de 20 prazas a superficies comerciais,  
edificios administrativos, naves industriais, exposición,  
venta ou aluguer de vehículos, hoteis, residencias,  
restaurantes, por praza/ano.         3 € 
 

c) Aparcamentos de máis de 20 prazas abertos ao  
público, por praza/ano.          5 € 
 

d) Por reserva da vía pública para aparcamento excl usivo, 
parada de vehículos, e carga e descarga de mercador ías, 
por m2/ano.         30 € 
 

e) Por cada placa de vado permanente, excluídas as do 
apartado a) que serán gratuítas na primeira entrega .  25 € 
 
TERCEIRA.- No artigo 7 de Período impositivo e devengo. 
No apartado 4 en relación coas baixas no padrón non sería de recibo 
aplicar a normativa urbanística vixente a edificacións feitas a amparo das 
NN.SS. de Planeamento Municipal e anteriores a estas que, na maioría 
dos casos, non era obrigado dispor de prazas de aparcamento. Razón 
polo que debería sustituirse a frase “que terá especialmente en conta a 
normativa urbanística aplicable” por “que terá en conta a normativa 
urbanística aplicable na data de construcción do inmoble”. 



 
CUARTA.- No artigo 8 de Normas de xestión 
Neste artigo contemplase para acompañar ás solicitudes, entre outras, a 
indicación da superficie do aproveitamento (que pode ser efectivo para 
as reservas de vía pública) pero nada se indica referido ás entradas a 
través de beirarrúas, que serían a gran maioría das solicitudes, nas que é 
fundamental coñecer o ancho da entrada, e para as que actualmente os 
servizos técnicos municipais xa requiren unha fotografía. 
 

Por outra parte a redacción: “efectuada a liquidación tributaria e realizado 
o ingreso da taxa, entregarase o suxeito pasivo a placa de Vado” é moi 
ambigua e non queda claro si se refire á liquidación anual da taxa pola 
entrada ou á taxa pola entrega da placa de vado, mais aínda si se tan en 
conta que estas últimas nalgúns casos son gratuitas. 
 

Sería importante nas normas de xestión deixar claro que no caso de 
estar inscrito un suxeito pasivo no padrón da taxa e estar pagando a 
mesma, de solicitar a placa de vado permanente o contribuínte se 
conceda esta automaticamente sen necesidade de que os técnicos 
municipais informen a solicitude. 
 

Tamén sería conveniente establecer que nos casos de concederse a 
placa de vado permanente para unha entrada, pero que se deran 
dificultades para realizar o xiro de entrada, por haber habitualmente 
vehículos estacionados na outra beira da vía fronte á entrada,  o concello 
garantiría a posibilidade de realizar o mencionado xiro aplicando as 
medidas de sinalización oportunas. 
  
En base ao exposto, o ARTIGO 8.- NORMAS DE XESTIÓN quedaría 
redactado da seguinte maneira: 
   As persoas ou entidades interesadas na concesión ou autorización 
para realizar os aproveitamentos sobre o dominio público municipal 
indicado nesta ordenanza fiscal deberán presentar no rexistro xeral do 
Concello solicitude, indicando según o caso, os metros lineais de entrada 
ou a superficie de aproveitamento, acompañada de plano de situación no 
termo municipal e fotografía da entrada ou do lugar do aproveitamento. 
   Os servizos técnicos municipais informarán e tramitarán cada 
solicitude, e unha vez concedida, se procede, a correspondente licenza 
ou autorización, efectuada a liquidación tributaria e realizado o ingreso da 
taxa nos casos contemplados no artigo 5 apartado e) desta ordenanza, 
entregarase ao suxeito pasivo a placa de “Vado permanente” co número 
de licenza correspondente. 
   No caso de que un suxeito pasivo contribuínte da taxa non dispoña da 
placa de “vado permanente”, e a solicite, concederáselle esta sen 
necesidade de que os servizos técnicos municipais informen a solicitude. 
   O pintado da entrada de cor amarelo no pavimento será a conta dos 
solicitantes. No caso  de que fora necesario outro pintando especial ou 
sinalización vertical na calzada para garantir o xiro para poder entrar ou 



nos casos contemplados no artigo 5 apartado d) desta ordenanza serán 
realizados polo concello e poderán cargarse os importes polos gastos 
ocasionados aos solicitantes. 
      
 

Por todo o exposto,   S O L I C I T A: 
 
Que tendo por presentado este escrito se admita, e en virtude das 
reclamacións presentadas se proceda a modificar a ordenanza fiscal  
reguladora da taxa arriba indicada nos termos propostos. 
 

 
 
 

Nigrán, a 16 de xuño do 2014 
 

 
 
 
 

Asdo. :  José Cuevas Raposo 


