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De conformidade co disposto nos artigos 15.2, 59.1 e 72 
da citada nonna a ordenación do imposto sobre bens in
mobles rexerase polo disposto na Texto Refundido da Lei 
reguladora das Facendas Locais en concordancia co dis
posto nas nonnas reguladoras do Catastro Inmobiliaria. 

Artigo 2. Tipo de gravame. Recargo por inmobles ur
banos de uso residencial desocupados con carácter per
manente. 

Os tipos de gravame aplicables no Concello de Bueu 
quedan fixados nos seguintes tennos: 

O tipo de gravame para os bens inmobles urbanos 
será o 0,4 %. 

O tipo de gravame para os bens inmobles rústicos 
será o 0,3 %. 

O tipo de gravame para os bens inmobles de ca
racterísticas especiais será o 0,715 %. 

Tratándose de inmobles de uso residencial que se ato
pen desocupados can carácter permanente, por cumplir 
as condicións que se detenninen regulamentariamente, 
esixirase un recargo sobre a cota líquida do imposto do 
50 %. O recargo devengarase o 31 de decembro e liquida
rase anualmente polo Concello, unha vez contrastada a 
desocupación do inmoble, xuntamente co acto adminis
trativo polo que aquela sexa declarada. 

ARTIGO 3. BONIFICACIÓNS 

Terán dereito a unha bonificación do 75 % na cota ín
tegra do imposto, sempre que así se solicite polos intere
sados antes do inicio das obras, os inmobles que consti
túan o obxeto da actividade das empresas de urbaniza
ción, construcción e promoción inmobiliaria tanto de 
obra nova como de rehabilitación equiparable a ésta, e 
non figuren entre os bens do seu inmobilizado . O prazo 
de aplicación desta bonificación comprenderá desde o 
período impositivo seguinte a aquel no que se inicien as 
obras ata o posterior a tenninación das mesmas, sempre 
que durante ese tempo se realicen obras de w'banización 
ou construcción efectiva, e sen que, en ningún caso, poda 
exceder de tres perfodos impositivos. 

Terán dereito a unha bonificación do 50 % na cota fn
tegra do imposto, durante os tres períodos impositivos 
seguintes ó do outorgamento da cualificación definitiva, 
as vivendas de protección oficial e as que resulten equi
parables a es tas conforme á normativa da Comunidade 
Autónoma. Dita bonificación concederase a petición do 
interesado e poderá efectuarse en calquera momento an
terior á terminación dos tres períodos impositivos de du
ración da mesma e surtirá efectos, no seu caso, desde o 
perfodo impositivoseguinte aquel en que se solicite. Unha 
vez esgotada a bonificación do 50 %, estas vivendas go
zarán durante tres ejercicios mais dunha bonificación do 
50 % na cota íntegra. 

ARTIGO 4. INFRANCIÓNS E SANCIÓNS 

No relativo á cualificacións de Infrancións Tributa
rias, así como Ó relativo ás sancións que correspondan en 
cada caso, estarase ó disposto na Lei Xeral Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor, unha 
vez aprobada con carácter definitivo polo Pleno do Con
cello, ó día seguinte da súa publicación no Bolettn Oficial 
da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modifica
ción ou derogación expresas. 
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ORDENANZA FlSCAL N' 2 REGULADORA DO 
IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ARTIGO 1. NATUREZA E FUNDAMENTO 

O imposto sobre actividades económicas é un tributo 
directo de carácter real establecido con carácter obliga
torio no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
que aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Fa
cendas Locais (TRLRFL en adiante). 

De conformidade co disposto nos artigos 15.2, 59.1 a 
ordenación do imposto sobre actividades económicas re
xerase polo disposto nos artigos 78 a 91 do TRLRFL, 
polas nonnas que os complementen e desenrolen, e pola 
presente Ordenanza Fiscal. 

ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE 

O feito impoñible deste imposto está constituido polo 
mero exercicio en territorio nacional, de actividades em
presariais, profesionais ou artísticas, exerzánse ou non 
en local determinado e estean ou non especificados nas 
tarifas do imposto. Considérase que unha actividade se 
exerce con carácter empresarial, profesional ou artístico 
cando supón a ordeación por conta propia de medios de 
producción e de recursos humanos, ou de un deles coa fi
nalidade de intervir na producción e distribución de bens 
e servicios. Ós efectos da definición concreta do feito im
poñible estarase ó disposto no artigo 78 do TRLRFL, no 
Real Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de setembro e 
no Real Decreto Legislativo 1259/1991 de 2 de outubro 
que aproban as tarifas e instrucción do Imposto sobre 
Actividades Económicas. 

O exercicio das actividades gravadas comprobarase 
por calquera medio admisible en dereito, polos contem
plados no artigo 3 do Código de Comercio. 

ARTIGO 3. NON SUXEICION 

Non constitúe feito impoñible deste imposto o exerci
cio das seguintes actividades: 

- A enaxenación de bens integrados no activo fixo das 
empresas que figurasen debidamente inventaria
dos como tal inmobilizado, con máis de dous anos 
de antelación á data de transmisión, e a venda de 
bens de uso particular e privado do vendedor, 
sempre que os tiñesen utilizado durante igual pe
ríodo de tempo. 

- A venda dos productos que se reciben en pago de 
traballos persoais ou servicios profesionais. 

- A exposición de artigos co fin exclusivo de decora
ción ou adorno do establecemento. Pola contra, 
estará suxeita ó imposto, a exposición de artigos 
para regalo ós clientes. 

- Cando se trate de venda ó miúdo, a realización dun 
só acto ou operación illada. 

- As actividades agrícolas, gandeiras dependentes, fo
restais e as pesqueiras. 

ARTIGO 4. SUXEITO PASIVO 

Son suxeitos pasivos deste imposto as peroas físicas 
ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 
da Lei 58/2003, de 17 de decembre, Xeral Tributaria 
sempre que realicen en territorio nacional calquera das 
actividades que originan o feito impoñible. 
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ARTIGO 5. EXENCIONS 

1. As exencións no Imposto sobre Actividades Econó
micas serán as reguladas no artigo 82 do TRLRFL. 

2. Ós efectos da exención prevista no apartado b) do 
punto 1, estaráse Ó seguinte: 

Non se entenderá que se produce o inicio do exer
cicio dunha actividade cando a mesma se desen
volvera anteriormente baixo outra titularidade, 
circunstancia que se entenderáque concorre, entre 
outros supostos, nas casos de fusión, escisión ou 
aportación de ramas de actividade. 

Entenderase, igualmente , que a actividade era 
exercida anteriormente baixo outra titularidade, 
nos seguintes supostos: 

a) transfonnación de sociedades. 

b) que o titular que se da de alta sucedera a explota
ción da actividade a un familiar vinculado a el por 
liña directa u colateral ata o segundo grado en 
consanguinidade ou afinidade. 

c) cando o titular que se da de alta fose unha Comu
nidade de Bens ou Sociedade, na que os comunei
ros ou socios exerceran anterionnente unha activi
dade empresarial das comprendidas na sección I!! 
das tarifas. 

Os efectos do outorgamento desta bonificación, 
entenderase que o suxeito pasivo non inicia a acti
vidade nos seguintes supostos, entre outros: 

a) cando a alta sexa consecuencia dun cambio nun 
epígrafe a outro dentro das actividades clasifica
das na sección 1" das Tarifas,sexa este cambio vo
luntario, por imperativo legal ou para emendar 
unha cualificación anterionnente errónea. 

b) cando a alta signifique unha ampliación de activi
dade empresarial por estar xa de alta en algún 
epígrafe da Sección I!! das Tarifas. 

c) cando a alta sexa consecuencia da apertura dun 
novo local afecto a unha actividade que xa se está 
exercendo. 

3. A exención por inicio de actividade regulada no 
presente apartado b) será de aplicación ós suxeitos pasi
vos que inicien o exercicio da actividade a partir do 1 de 
xaneiro de 2003 . 

4. Os suxeitos pasivos a que se refiren os parágrafos 
a) , d), g) e h) do artigo 82.1 non estarán obrigados a pre
sentar declaración de alta na matrícula do imposto. 

5. As exencións previstas nos parágrafos b), e) e f) do 
citado artigo 82.1 terán carácter rogado e concederanse, 
cando proceda, a instancia de parte. 

ARTIGO 6. BONIFICACIONS OBRIGATORIAS E POTESTATIVAS 

1. Sobre a cota do imposto aplicaranse, en todo caso, 
as bonificacións de carácter obligatorio previstas no arti
go 88.1 do TRLRFL. 

2. A presente Ordenanza Fiscal establece as seguintes 
bonificacións potestativas ó amparo do disposto no arti
go 88.2 e 88.3 do TRLRFL: 

a) Os suxeitos pasivos que inicien o exercicio de cal
quera actividade empresarial a partir do 1 de xa
neiro do ano 2003, e tributen por cota municipal, 
gozarán trala exención regulada no artigo 82.l.b), 
durante os cinco exercicios seguintes dunha boni
ficación do 30 %. Para poder gozar desta bonifi
cación requísese que a actividade económica non 
fora exercida anterionnente nos tennos estableci-
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dos no TRLRFL e do artigo 3.2 desta Ordenanza. 
O período de aplicación desta bonificación cadu
cará transcurridos cinco anos desde o remate da 
exención prevista no artigo 82.1.b) do TRLRFL. 

b) Os suxeitos pasivos que tributen por cota municipal 
e incrementen nun 10 %, ou porcentaxe superior, o 
promedio do seu cadro de persoal de traballadores 
con contrato indefinido, durante o periodo impositi
vo inmediato anterior ó de aplicación da bonifica
ción en relación co período anterior a aquél, terán 
unha bonificación do 25 % na cota do imposto. 

3. Os suxeitos pasivos que consideren ter dereito á 
bonificación por inicio de actividade recollida no aparta
do anterior 2.a) e cumplan tódos os requisitos estableci
dos a tal efecto, presentarán solicitude expresa de bonifi
cación achegando: 

Declaración xurada de non ter ejercido actividade 
empresarial con anterioridade nin suceder na ac
t ividade a familiar vinculado a él por liña directa 
ou colateral ata o segundo grado de consanguini
dade ou afinidade. 

Escritura de constitución para o caso de Socieda
des e Comunidades de Bens. 

A concesión deste beneficio fiscal surtirá efectos para 
o exercicio seguinte a aquel en que se formule. 

4. As bonificacións potestativas reguladas neste arti
go aplicaranse de forma simultánea e sucesiva. 

ARTIGO 7. COTA TRIBUTARIA 

1. A cota tributaria será o resultado de aplicar sobre 
as cotas municipais, provinciais ou nacionais fixadas nas 
tarifas do imposto o coeficiente de ponderación estable
cido no punto 2 deste artigo e, no seu caso, o coeficiente 
de situación previstas no punto 3 deste artigo. 

2. Sobre as cotas detenninadas nas tarifas do imposto 
aplicarase, en todo caso, un coeficiente de ponderación 
determinado en función do importe neto da cifra de ne
gocios, tal e como se define no artigo 82.1.c) do TRLRFL, 
do suxeito pasivo de cordo co seguinte cadro: 

Importe neto de cifra de negocio. (€ ) 

De 1.000.000,00 hata 5.000.000,00 

De 5.000.000,00 hasta 10.000.000,00 

De 10.000.000,00 hasta 50.000.000,00 

De 50.000.000,00 hasta 100.000.000 ,00 

Más de 100.000.000,00 

Sin cifra neta de negocio 

coeficiente 

1,29 

1,30 

1,32 

1,33 

1,35 

1,31 

3. De conformidade co previsto no artigo 87 do 
TRLRFL, sobre as cotas municipais de tarifa incremen
tadas pola aplicación do coeficiente de ponderación reco
llido no apartado 2 anterior, o Concello de Bueu estable
ce a seguinte escala de coeficientes que ponderan a situa
ción física do local , atendendo á categoría da TÚa en que 
radique: 

Categoría da TÚa 

l' 
2' 

Coeficiente de situación 

1,95 
1,80 

Os efectos da clasificación establecida entenderase 
por: 

Categoría 1!!. O casco urbán de Bueu e o resto do mu
nicipio non comprendido na categoría 21 . 
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Categoría 21 . A zona comprendida nas parroquias de 
Cela, Beluso e Hermelo. 

4. Para a determinación do coeficiente de situación, 
cando sexan varias as vías públicas a que dea a fachada 
dun establecemento QU local, tomarase o coeficiente que 
corresponda á vía de categoría superior, sempre que 
nesta exista, aínda en forma de chaflán, acceso directo de 
de normal utilización ó recinto. 

No suposto de que, por atoparse en sotos, prantas in
teriores, etc., os establecementos ou locais carezan pro
piamente de fachadas á lÚa, aplicarase o coeficiente de 
situación correspondente á rúa onde se atope o lugar de 
entrada ou acceso principal. 

5. Se unha mesma actividade se exerce en varios lo
cais, o suxeito pasivo estará obrigado a satisfacer tantas 
cotas como locais nos que exerza a actividade. Se nun 
mesmo local se exercen varias actividades, satisfará tan
tas cotas como actividades realice, aínda que o titular de 
estas fose a mesma persoa ou entidade. 

ARTIGO 8. PERIODO IMPOSITIVO E DEVENGO 

1. O período impositivo coincide co ano natural, ex
cepto cando se trate de declaracións de alta, que abarca
rá dende a data de comenzo da actividade ata o final do 
ano natural. 

2. O imposto devéngase O primeiro día do período im
positivo e as cotas serán irreducibles, agás cando, nos 
casos de declaración de alta, o día de comezo da activi
dade non coincide co ano natural. Neste suposto, as cotas 
calcularanse proporcionalmente ó número de trimestres 
naturais que restan para finalizar o ano, incluido o do 
comezo do exercicio da actividade. 

Así mesmo, e en caso de baixa por cese de actividade, 
as ctas serán prorrateadas por trimestres naturais, ex
cluíndo aquel no que se produza dito cese. Os suxeitos 
pasivos poderán solicitar a devolución da parte propor
cional de cota relativa ós trimestres nos que non se tive
ra exercido a actividade. 

3. Tratándose de espectáculos, cando as cotas estean 
establecidas por actuacións illadas, o devengo prodúcese 
pola realización de cada unha delas. 

ARTIGO 9. XESTION 

1. O imposto xestionase a partir da matricula deste. 
Dita matricula formarase anualmente e estará constitui
da por censos comprensivos das actividades económicas, 
suxeitos pasivos, cotas mínimas e, no seu caso, do recar
go provincial. A formación da matrícula do imposto, a 
calificación das actividades económicas, o sinalamento 
das cotas correspondentes e, en xeral, a xestión censal do 
tributo levarase a cabo pola Administración Tributaria 
do Estado. 

2. O Concello publicará o anuncio de exposición pú
blica da matrícula no Boletín Oficial da Provincia en un 
dos diarios de maior difusión. A matrícula estará a dis
posición do público nas oficinas municipais. 

3. Os suxeitos pasivos están obrigados a presentar, 
ante a Delegación da Axencia Estatal de Administración 
Tributaria, as correspondentes declaracións censais de 
alta manifestando tódolos elementos necesarios para a 
súa inclusión na Matrícula nos termos establecidos no 
artigo 90.1 do TRLRFL e dentro do prazo que regula
mentariamente se estableza. A continuación a Adminis
tración Tributaria do Concello practicará e notificará a 
liquidación procedente. 
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4. Os suxeitos pasivos estarán obrigados a comunicar 
á Delegación da Axencia Estatal, as variacións de orde 
físico, económico ou jurídico que se produzan no exerci
cio das actividades gravadas e que teñan transcendencia 
a efectos deste imposto. Formalizará estas comunicacións 
nos prazos e termos regulamentaios determinados. 

5. O prazo de presentación das declaracións de alta 
será de dez días hábiles inmediatamente anteriores ó ini
cio da actividade. 

6. En particular, os suxeitos pasivos ós que non lles 
sexa de aplicación a exención prevista no artigo 82.1.c) 
do TRLRFL deberán comunicar á Axencia Estatal da 
Administración Tributaria o importe neto da súa cifra de 
negocios. Así mesmo, os suxeitos pasivos deberán comu
nicar, as variacións que se produzan no importe neto da 
súa cifra de negocios cando tal variación supoña a modi
ficación da aplicación ou non da exención prevista no ar
tigo 82.1.c) ou unha modificación no tramo a considerar 
a efectos da aplicación do coeficiente de ponderación 
previsto no artigo 86 do TRLRFL. O Ministro de Facenda 
establecerá os supostos en que deberán presentarse estas 
comunicacións, o seu contido e o seu prazo e forma de 
presentación, así como os supostos en que haberán de 
presentarse por vía telemática. 

7. Contra os actos de inclusión, exclusión, alteración 
de datos, cualificación de actividades e sinalamento de 
cotas, os suxeitos pasivos poderán interpoñer recurso de 
reposición ante a Administración Tributaria do Estado 
que corresponda ou reclamación económico administra
tiva. As modificacións de matrícula por causa de estima
ción de recursos de reposición haberán de ser comunica
das o Concello antes do día 31 de xullo do exercicio a que 
se refira a matrícula. 

8. O Concello de Bueu ten asumido, por delegación, as 
funcións de Inspección do Imposto sobre Actividades 
Económicas l de conformidade co disposto no Real Decre
to 566/1992 de 29 de maio, polo que se modifica o artigo 
17 do Real Decreto 1172/1991 de 26 de xullo, polo que se 
dictan normas para a xestión do Imposto de Actividades 
Económicas. Estableceranse fórmulas de colaboración ca 
Administración Tributaria do Estado para os cometidos 
de Inspección. 

9. O Concello é competente para a liquidación e reca
dación deste imposto, así como da revisión de actos dic
tados en vía de xestión tributaria, comprendendo as fun
cións de concesión e denegación de exencións e bonifica
cións, de realización de liquidacións conducentes á 
determinación das débedas tributarias, recepción de au
toliquidacións, emisión dos instrumentos de cobro, reso
lución dos expedientes de devolución de ingresos indebi
dos, resolución de recursos que se interpoñen contra 
estes actos e actuacións para información e asistencia ó 
contribuinte referidas ás materias comprendidas neste 
parágrafo 

10. Contra os actos dictados en via de xestión tributa
ria relacionados no parágrafo anterior, os suxeitos pasi
vos poderán interpoñer recurso de reposición ante o Con
cello no prazo dun mes contado desde a data de notifica
ción ou da publicación do BOP. 

ARTIGO 10. INFRANCIONS E SANCIONS 

No relativo á cualificacións de Infrancións Tributa
rias, así como ó relativo ás sancións que correspondan en 
cada caso, estarase ó disposto na Lei Xeral Tributaria. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

De conformidade co disposto na Disposición Transi
toria 7' da Lei 51/2002 de 27 de decembro, os suxeitos 
pasivos que, con anterioridade ó 1 de xaneiro de 2003 ti
veran recoñecidas as bonificacións reguladas anterior
mente no Real Decreto] 175/1990, continuarán disfru
tándoas nos tennos vixentes ó tempo do inicio do seu dis
frute, ata o remate do seu correspondente período de 
aplicación. 

DISPOSICIÓN FINAL 

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor, unha 
vez aprobada con carácter definitivo polo Pleno do Con
cello, 6 día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial 
da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modifica
ción ou derogaci6n expresas. 

ORDENANZA FISCAL N' 3 REGULADORA 
DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

MECÁNICA 

ARTIGO 1. NATUREZA E FUNDAMENTO 

O imposto sobre vehiculos de tracción mecánica é un 
tributo directo establecido con carácter obligatorio no 
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facen
das Locais (TRLRFL en adiante). 

De conformidade co disposto nos artigos 15.2, 59.1 a 
ordenación do imposto sobre vehículos de tracción mecá
nica rexerase polo disposto nos artigos 92 a 99 do 
TRLRFL, polas normas que os complementen e desenro
len, e pola presente Ordenanza Fiscal. 

ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE 

1. O imposto sobre vehículos de tracción mecánica e 
un tributo que grava a titularidade dos vehículos desta 
natureza, aptos para circular polas vias públicas, calque
ra que sexa a súa c1ase e categoría. 

2. Considérase vehículo apto para a circulación o que 
fose matriculado nos rexistros públicos correspondentes 
e mentres non tivese causado baixa nestos. Os efectos 
deste imposto tamén se considerarán aptos os vehiculos 
provistos de permisos temporais e matrícula turística . 

3. Non están suxeitos a este imposto: 

- Os vehiculos que tendo causado baixa nos rexistros 
por antiguedade do seu modelo, poidan ser autori
zados para circular excepcionalmente con ocasión 
de exhibicións, certamen ou carreiras limitadas ós 
desta naturaza. 

- Os remolques e semiremolques arrastrados por vehi
culos de tracción mecánica con carga útil non su
perior a 750 kilogramos. 

Artigo 3. Suxeitos pasivos. 

Son suxeitos pasivos deste imposto as persoas ffsicas 
ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 
da Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria, a 
nome dos cales conste o vehiculo no permiso de circula
ción. 

ARTIGO 4. EXENCIONS 

1. As exencións no imposto sobre vehículos de trac
ción mecánica son as reguladas no artigo 93.1 do 
TRLRFL. 

2. Para poder aplicar as exencións que recollen os pa
rágrafos e) e g) do artigo 93.1, os interesados deberán 
instar a súa concesión indicando as características do ve-

BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 57 

hiculo, a súa matrícula e a causa do beneficio. Declarada 
a exención pola Administración municipal, expedirase 
un documento que acredite, nos termos que se establez
can ó efecto, a súa concesión. 

3. En relación coa exención prevista na segundo pará
grafo do apartado e) anterior "Así mesmo, están exentos 
os vehículos matriculados a nome de minusválidos para o 
seu uso exclusivo. Esta exención aplicarase en tanto se 
manteñan ditas circunstancias, tanto ós vehículos condu
cidos por persoas con discapacidade como ós destinados o 
seu transporte", o interesado deberá aportar o certificado 
da minusvalía emitido polo órgano competente e justifi
car o destino presentando unha declaración na que se es
pecifique que o vehículo será conducido pola persoa con 
discapacidade ou ben será destinado o seu transporte. 

ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA 

1. As diferentes cuotas do presente imposto corres
pondientes a cada una das categorias de vehiculos serán 
o resultado de multiplicar as taruas básicas establecidas 
no artigo 95 do TRLRFL polos coeficientes que a conti
nuación se detallan no cadro seguinte. 

2. Sen perjuicio das modificacións que se poidan 
practicar mediante Leis de Ornamentos Xerais do Esta
do) as cotas serán as seguintes: 

POTENCIA E CLASE DE VEHicuLO TAR/FAS 8AS/CAS COEFICIENTE COTA 

Al TURISMOS 

de menos de 8 cabalos fiscais 12,62 1.2 15,14 

de 8nasta 11,99 cabalos fiscais 34,04 1.2 40,85 

de 12 hasta 15,99 cabalos fIScais 71.94 1,2 86.33 
de 16 hasta 19,99 cabalos fIScais 89,61 1.2 107,53 

de 20 cabalos fiscais en adiante 112,00 1,2 134,40 

81 AUT08USES 

de menos de 21 prazas 83,30 1,2 99,96 

de 21 il 50 prazas 118.64 1.2 142,37 

de mais de 50 prazas 148,30 1.2 177.96 

c) CAM iÓNS 

de menos de 1000 kg de carga útil 42,28 1,2 50,74 

de 1000 a 2999 kg de carga litil 83.30 1,2 99,96 

de mais de 2999 kg de carga útil 118,64 1,2 142,37 

de mais de 9999 kg de carga útil 148,30 1,2 177.96 

D) TRACTORES 

de menos de 16 cabalos fiscais 17,67 1.2 21.20 

de 16 a 25 cabalos fisca is 27,77 1,2 33,32 

de mais de 25 cabalos fIScais 83,30 1.2 99.96 

El REMOLQUES E SEMlREMOlQUES 

de menos de 1000 e mais de 750 kg 17.67 1.2 21 ,20 

de 1000 a 2999 kg de carga útil 27,77 1,2 33,32 

de mas de 2999 kg de cargil útil 83.30 1.2 99,96 

F) OUTROS VEHíCULOS 

ciclomotores 4,42 1,2 5.30 

motoc icletas hasta 125 cc. 4,42 1.2 5,30 

moticicletas de mas de 125 hasta 250 ((. 7.57 1.2 9,08 

motocicletas de mas de 250 hasta 500 cc. 15.15 1,2 18.18 
motocicletas de mas de 500 hasta 1000 cc . 30,29 1.2 36,35 

motocicletas de mas de 1000 cc . 60,58 1.2 72,70 

3. Para aplicar as tarifas anteriores estarase 6 dispos
to no Real Decreto 2282/1998, de 23 de decembro, que 
aproba o Regulamento Xeral de Vehiculos. 


