Ordenanza fiscal nº 18 – Taxa por entradas de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública
Artigo 1.- Feito Impoñible
Constitúe o feito impoñible desta taxa, a utilización privativa ou o aproveitamento especial do solo do dominio público local mediante as entradas
de vehículos a través das beirarrúas e reservas de vía pública para aparcadoiro exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías
de calquera clase.
Artigo 2.- Suxeito Pasivo
1.

Son suxeitos pasivo a título de contribuínte, as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que a normativa tributaria impón o
cumprimento de obrigas tributarias que soliciten ou resulten beneficiadas pola utilización ou o aproveitamento especial do dominio público
local obxecto do feito impoñible.

2.

Son suxeitos pasivos a título de substituto do contribuínte, os propietarios dos predios e locais a que dean acceso estas entradas de
vehículos, quen poderán repercutir, no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.

Artigo 3.- Base impoñible
A base impoñible desta taxa está constituída por:
a)

Nas entradas de vehículos, a lonxitude da entrada e a superficie do local ao que da acceso.

b)

Nas reservas permanentes, a lonxitude do espazo reservado.

c)

Nas reservas temporais, a superficie ocupada e a duración do uso.

Artigo 4.- Cota Tributaria
A cota tributaria determinarase de acordo coas seguintes tarifas:
Entradas de vehículos a través das beirarrúas, por m lineal ou fracción, de entrada ou paso, ao ano
Locais de ata 100 m2:
Locais de 101 ata 250 m2:
Locais de 251 ata 500 m2:
Locais de 501 ata 1000 m2:
Locais de 1001 ata 1500 m2:
Locais de máis de 1500 m2:
Reservas permanentes

10,72 €
26,84 €
51,24 €
76,16 €
102,69 €
205,64 €

Reservas permanentes de espazo 24 horas, por m lineal ou fracción de entrada ou paso, ao ano:

51,24 €

Reservas permanentes con horario limitado, por m lineal ou fracción de entrada ou paso, ao ano:
Placas sinalización
Placas sinalización

15,24 €
28,04 €

Artigo 5.- Período impositivo e nacemento da obriga de pagamento
1.

O período impositivo coincide co ano natural, salvo no caso da concesión da licenza. Neste caso o período impositivo comezará o día en que
se produza a devandita autorización ou a efectiva ocupación, en caso de non ter licenza.

2.

O nacemento da obriga de pagamento (devengo) prodúcese o primeiro do período impositivo.

3.

O importe das cuotas prorratearanse por trimestres naturais nos casos da concesión da licenza.

Artigo 6.- Xestión
1.

O pagamento da taxa realizarase:
a)

No caso de concesións de novas licenzas, antes da retirada das mesmas.
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b)

No caso de licenzas xa concedidas, unha vez que se inclúen nos padróns ou matrículas anuais desta taxa, nos lugares e períodos que
se sinalen para esta clase de tributos.

2.

Unha vez que se conceda e se non se determinou con exactitude a súa duración, entenderase prorrogada ata que se presente a declaración
de baixa polos interesados. A presentación da baixa surtirá efectos a partir do primeiro día do seguinte ano.

3.

Outorgarase licenza de Reserva da Vía Pública permanente as 24 horas, para acceso a inmobles, nos seguintes casos:

4.

a)

Garaxes privados ou de comunidades de propietarios con máis de oito vehículos.

b)

Garaxes públicos con capacidade superior a oito prazas e talleres con cabida superior a oito vehículos sempre e cando acrediten que
prestan servizos permanentes de urxencia.

c)

Gasolineiras, estacións de servizo, venda de carburantes.

d)

Edificios ou instalacións de equipamento comunitario ou de carácter sanitario: hospitais e ambulatorios.

e)

Outros casos nos que proceda atendendo á actividade desenvolvida, emprazamento, intensidade do tráfico e, en xeral, utilidade
pública da instalación. Esixirase informe previo da Policía local, sendo o seu outorgamento facultade da Alcaldía ou concelleiro
delegado correspondente.

Outorgarase licenza de Reserva da Vía Pública permanente con horario limitado de 9:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 20:00 horas, con
excepción de domingos e festivos, ás seguintes actividades:
a)

Talleres con capacidade inferior a oito vehículos ou que, tendo capacidade superior, non xustifiquen que prestan servizo permanente de
urxencia.

b)

Concesionarios de automóbiles, compravenda de vehículos usados e aluguer de vehículos sen condutor.

c)

Outras actividades de características análogas.

5.

O outorgamento da licenza regulada nesta ordenanza esixirá a instalación, no exterior do inmoble, dunha placa de sinalización axustada a
modelo oficial, que será facilitado polo Concello previo aboamento da taxa correspondente.

6.

O titular da Licenza de Reserva de Espazo ten o dereito fundamental de acceder e saír co vehículo do inmoble, podendo solicitar os servizos
da Policía local se no acceso existe algún impedimento, sempre que isto ocorra no horario autorizado.

7.

As licenzas poderán ser revogadas pola autoridade que as ditou, nos seguintes casos:
a)
b)
c)
d)
e)

Por ser destinadas a fin distinto para o que foron outorgadas.
Por non aboar a taxa anual correspondente.
Por incumprir as condicións relativas aos horarios ou carecer da sinalización adecuada.
Por causas motivadas en relación co tráfico ou circunstancias da vía pública.
Por cesamento do uso ou da actividade da empresa.

Disposición final
A imposición deste tributo foi acordada en sesión plenaria celebrada o día 27/10/1998. A presente Ordenanza Fiscal foi aprobada en sesión
plenaria celebrada o día 27/10/1998, sendo modificada posteriormente en sesións plenarias celebradas os días 26/10/1999, 07/11/2000,
27/11/2001, 29/10/2002, 25/02/2003, 28/10/2003, 27/04/2004, 26/10/2004, 25/10/2005 e 31/10/2006, 25/09/2007, 03/11/2009. A presente
modificación foi aprobada en sesión plenaria de 28/09/2010. Entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Comezará a
aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 2011, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
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