Ordenanza fiscal nº 20 - Taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial dominio público local
Artigo 1.- Feito Impoñible
Constitúe o feito impoñible desta taxa a utilización privativa ou o aproveitamento especial do solo, subsolo e voo do dominio público local que se
refiran, afecten ou beneficien de modo particular aos suxeitos pasivos.
Polo tanto, non está suxeito a esta taxa o uso do dominio público que o concello autoriza ás comisións de festas nos días de festas patronais para
a celebración das mesmas nin o uso derivado da realización de actos de promoción municipal que así sexan declarados, dado que non existe tal
afección ou beneficio particular
Artigo 2.- Suxeito Pasivo
Son suxeitos pasivos 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.
Artigo 3.- Base impoñible
A base impoñible desta taxa está constituída pola magnitude do dominio público local, medido en distintas unidades segundo os casos, que sexa
obxecto de utilización privativa ou aproveitamento especial.
Artigo 4.- Cota Tributaria123
A cota tributaria determinarase de acordo coas seguintes tarifas:
Ocupación do subsolo de dominio público
- con cables de calquera tipo, (€/m ao ano)
2,00 €
- con entubados para a condución de auga, gas ou petróleo e derivados, (€/m ao ano)
4,50 €
Depósitos de combustible
Cota por m2 ao ano
14,00 €
Actividades de carga e descarga ( construción, comercio, servizos, mudanzas, etc.)
Cota diaria por m2
1,59 €
Cota mínima/día
20,00 €
Instalacións relacionadas coa construción (valados, andamios, grúas, xilos, etc.)
Cota ao mes por m2 ou fracción (1º trimestre)
1,00 €
Cota ao mes por m2 ou fracción (2º trimestre)
1,27 €
Cota ao mes por m2 ou fracción (3º trimestre)
1,49 €
Cota ao mes por m2 ou fracción (4º trimestre e sucesivos)
1,91 €
Cota mínima / mes
48,13 €
Aparatos de pesaxe, venda automática, fotografía e similares, independentes ou pegados a edificios de forma que ocupen voo da vía pública
Cota por unidade ao mes
38,37 €
Cota por unidade ao ano
281,85 €
Instalacións de carácter permanente (quioscos e similares), adicadas á venda de calquera clase de artigos
Cota por unidade ao mes
14,64 €
Cota por unidade ao ano
103,31 €
Instalacións de carácter temporal (postos, barracas e casetas,etc.) adicadas ao entretemento ou á venda de calquera clase de artigos
Cota por m2 ou fracción ao día
0,101 €
Venda ambulante
Cota ao ano
95,56 €
Venda dentro de feiras municipais (prezos por feira)
Postos de chocolataría, masa frita, patacas fritas, xeados e algodón doce, por metro lineal ou fracción
3,50 €
Postos de polbo, churrasquerías ou establecementos asimilables, a cota será a suma do importe por caldeiro de cocción, parrilla ou similar e
o importe por metro lineal ou fracción de ocupación
Por caldeiro de cocción, parrilla ou similar
14,21 €
Por metro lineal ou fracción (primeiros 8 m.l)
1,43 €
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Por metro lineal ou fracción (lonxitude que supere os 8 m.l.)
Outros postos
Por metro lineal ou fracción (primeiros 8 m.l)
Por metro lineal ou fracción (lonxitude que supere os 8 m.l.)
Circos e espectáculos análogos
Cota por m2 ou fracción ao día
Cota máxima ao día
Utilización de instalacións municipais
Cota diaria
Actividades organizadas polo concello ou actividades sen ánimo de lucro nas que a asistencia sexa
gratuíta
No caso de que o uso das instalacións supoña a presenza de persoal municipal, adicionalmente (este
importe non computa dentro da cota máxima ao día) por cada persoa .
As horas nocturnas compútanse dende as 20:00 horas ata as 7:00 horas

2,86 €
1,43 €
2,86 €
0,37 €
50,00 €
50,00 €
Gratuíta
14 € / hora diurna
18,9 € / hora nocturna
16,20 € / hora diurna festivo
19,5 € / hora nocturna festivo

Artigo 5.- Devengo
1.

Utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio publico de carácter permanente : o período impositivo coincide co ano natural. O
devengo prodúcese o primeiro día do período impositivo salvo nos caso de inicio da utilización ou o aproveitamento en que o devengo se
produce no momento de concesión da licenza.

2.

Utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio publico de carácter temporal : o devengo prodúcese no momento de concesión da
licenza ou cando se resolva positivamente a solicitude do interesado.

Artigo 6.- Xestión
Excepto nos casos recollidos nos puntos 1 e 2 do artigo 4 desta ordenanza, a taxa esixirase en réxime de autoliquidación.
O pagamento da autoliquidación deberá efectuarse previamente á retirada da licenza.
O pagamento da autoliquidación terá carácter provisional a conta da liquidación definitiva que se practique polo Concello mediante a oportuna
comprobación administrativa, unha vez que rematou a utilización ou aproveitamento.
As prórrogas do aproveitamento, máis alá do tempo inicialmente concedido deberán ser obxecto de nova solicitude.
Cando a utilización privativa ou o aproveitamento especial leve parella a destrución ou deterioro do dominio público local, o beneficiario, sen
prexuízo do pagamento da taxa a que dese lugar, estará obrigado ao reintegro do custo total dos respectivos gastos de reconstrución ou
reparación e ao depósito previo do seu importe.
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, 31/10/2006, 25/09/2007, 30/09/2008, 03/11/2009,
28/09/2010, 28/09/2011, 25/09/2012, 30/10/2014 e 22/11/2017. A presente modificación foi aprobada en sesión plenaria de 22/11/2017. Entrará en
vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
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