
PREZO PÚBLICO Núm. 2
REGULADOR DO PREZO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVIZOS COAS MÁQUINAS-FERRAMENTAS 
DE PROPIEDADE MUNICIPAL ÓS PARTICULARES QUE O SOLICITEN.

Artigo 1: Concepto
De conformidade co previsto no art. 117, en relación co art. 41-A, ámbolos dous 
da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais, este Concello 
establece o prezo público pola prestación de servicio coas máquinas ferramentas 
de propiedade municipal ós particulares que o soliciten. 

Artigo 2: Obrigados ó pagamento 
Están  obrigados  ó  pagamento  de  dereitos  ós  particulares  que  soliciten  os 
servicios das  referidas máquinas.  No escrito  de solicitude  farán constar  ó 
Núm.ero  de  horas  de  utilización,  satisfacendo  por  anticipado  o  importe  da 
liquidación que se practique. 

Artigo 3:  Servizo obxecto deste prezo 
Os  servizos  que  se  prestarán  en  aplicación  da  presente  ordenanza  serán  os 
seguintes:

 Servizos prestados coa pá mecánica Caterpiller.
 Servizos prestados coa pá mecánica Poclain.
 Servizos prestados co pistón.
 Servizos prestados co compresor.
 Servizos prestados co vehículo succionador-impulsor.
 Servizos prestados con camións.
 Apertura de portas polo servizo de bombeiros.


Artigo 4: Contía  
A tarifa do presente prezo público será a que resulte de aplicar o custo/hora de 
persoal necesario para prestar o servizo conforme á seguinte valoración:

Categoría €/hora
Peón 10,11
Chofer 12,19
Oficial Industrial 12,19

En cada liquidación practicada por aplicación deste prezo público, ademáis das 
tarifas anteriores hase incluír:

Conceptos €
Utilización das máquinas-ferramentas 20,79
Servizos prestados cos vehículos impulsor e impulsor-
succionador 42,34

Apertura de porta cos elementos propios do parte dos 
bombeiros (por cada apertura)

100,0
0

Artigo 5 : Administración e cobramento
O  devengo  do  presente  prezo  público  iniciase  coa  solicitude  dos  servizos, 
quedando suxeito o rexime de autoliquidacións asistidas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Unha vez aprobado polo Pleno do Concello o establecemento do presente prezo 
público e a súa correspondente ordenanza, delégase na Comisión de Goberno do 
Concello a facultade de modificalo nos termos previstos no art. 48 da Lei 39/88, 
de 28 de decembro. 

DISPOSICIÓN FINAL 
A  redacción  da  presente  ordenanza  fiscal  entrará  en  vigor  o  día  da  súa 



publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), e permanecerá en vigor ata a 
súa modificación ou derrogación expresa.


