INFORMACIÓN PARA A COBERTURA DO IMPRESO DE TAXAS da C.A. DE GALICIA
REXISTRO DE ASOCIACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO, incluidas no ámbito de aplicación da Lei Orgánica 1/2002,
reguladora do dereito de asociación. (BOE 26/03/02)-Tarifas vixentes
A lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia establece
taxas por servizos administrativos, entre as que inclúe as inscricións no Rexistro de asociacións. O seguinte cadro ofrece
información útil para a cobertura do impreso de autoliquidación de taxas da Comunidade Autónoma de Galicia, e no mesmo
relaciónanse as denominación e códigos das unidades administrativas, e a denominación dos procedementos cos
correspondestes códigos e importes.
CÓDIGOS
**---Consellería de.. PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E XUSTIZA Código 04
**Segundo proceda, pola unidade tramitadora do expediente, constará un destes códigos territoriais:
Delegación de............. SERVICIOS CENTRAIS
Código 13
Xefatura Territorial...... A CORUÑA
Código 10
Xefatura Territorial...... LUGO
Código 20
Xefatura Territorial...... OURENSE
Código 30
Xefatura Territorial...... PONTEVEDRA
Código 40
**--Servizo de.. ASOCIACIÓNS

Código 17

Taxa: denominación.........................................
Inscrición do acordo de constitución
Inscrición de adaptación a L.O 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de
asociación, con modificación de estatutos
Inscrición do acordo de disolución
Inscrición da modificación dos estatutos
Inscrición apertura, cambio e peche de delegacións ou establecementos
Inscrición de federación, confederación e unión de asociacións
Inscrición de incorporación e separación de asociacións a unha federación,
confederación e unión de asociacións
Obtención de informacións ou certificacións:
1º folio
Seguintes folios
Listaxes:
1º folio
Seguintes folios
Anotacións de calquera clase nos expedientes ou subministración de datos non
incluídos en apartados anteriores
Tramitación do expediente das asociacións declaradas de utilidade pública
Dilixenciado de Libros

Código

TARIFA (€)

30 39 01
30 39 02

35,38

30 39 03
30 39 04
30 39 05
30 39 06
30 39 07

17,71
17,71
17,71
53,08

17,71

17,71

30 39 08
3,54
1,75
30 39 09
3,54
1,75
30 39 10
30 39 11
30 01 00

7,47
18,05
4,87

Os pagos poderanse realizar en calquera das oficinas das caixas de aforros e bancarias habilitadas pola Consellería de
Facenda, ou ben a a través da oficina virtual, na dirección electrónica
http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/tramites-tributarios-sen-certificado
Para poder descargar o modelo de pago debe acceder á seguine dirección:
http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/confeccion-impresos

