Ordenanzas de tributos e prezos públicos ano 2015

ORDENANZA FISCAL NÚM. 154
TAXAS POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS
ARTIGO 1º. NATUREZA, FUNDAMENTO E OBXECTO.
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución
e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, e artigo 331 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local
de Galicia, este Concello establece a Taxa pola utilización privativa da vía pública
con quioscos, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, as normas do cal
atenden ó prevido nos artigos 57 e 20.3 do citado Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais.
ARTIGO 2º. ELEMENTOS DA OBRIGA DE PAGAMENTO.
1. FEITO IMPOÑIBLE.
Está constituído pola realización do aproveitamento sinalado no artigo
anterior.
2. SUXEITO PASIVO
Será a persoa física ou xurídica:
a) A titular da autorización correspondente.
b) A que aínda sen autorización, que ocupe a vía pública coa dita instalación, ou
aquela en beneficio da cal redunde a utilización exclusiva.
3. NACEMENTO DA OBRIGA DE PAGAMENTO
Nacerá dende o 1 de xaneiro do ano no que se outorgase a correspondente
autorización ou no que efectivamente comezase a ocupación da vía pública.

ARTIGO 3º. BASE DE GRAVAME.
A base de gravame estará constituída por metro cadrado do quiosco e a
categoría da rúa.
ARTIGO 4º. TARIFA
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Esixiranse as seguintes:
1.- Por metro cadrado ou fracción de superficie ocupada, ó ano:
136,28 €
2.- Cando o titular do quiosco acredite unha minusvalía igual ou superior ó
33%, así como os quioscos da Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE) e da Confederación Galega de Minusválidos (COGAMI), por metro cadrado
ou fracción de superficie ocupada, ó ano:
81,66 €
3.- Cando os aproveitamentos non se realicen en rúa de 1ª categoría fiscal,
as cantidades que resulten da aplicación das anteriores tarifas multiplicaranse polos
coeficientes que se indican a efectos de determinar o importe a pagar:
Categoría fiscal das vías públicas
Coeficiente

2º
0,90

3º
0,80

4º
0,70

5º
0,60

NOTA.- Esta taxa é compatible e independente da taxa que corresponda polo
outorgamento de licenzas urbanísticas.
ARTIGO 5º. CONTÍAS E A SÚA COBRANZA.
1. As contías anuais resultantes son irreductibles.
2. As contías correspondentes á primeira anualidade serán obxecto de
ingreso directo na Tesourería antes de reiterar a concesión ou licenza.
3. As correspondentes ás anualidades sucesivas, chegado o caso, serán
recollidas nunha matrícula de contribuíntes e a súa cobranza terá lugar na forma e
prazos previstos na Ordenanza fiscal xeral para as exaccións que se recadan en
forma de valores en recibos.
ARTIGO 6º. EXENCIÓNS.
Non se concederán exencións ás tarifas reguladas nesta Ordenanza fiscal.
NORMAS DE XESTIÓN
ARTIGO 7º. DOCUMENTACIÓN.
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1. Solicitarase a autorización, que terá carácter anual por medio de instancia
dirixida ó Ilmo. Sr. Alcalde na que ademais dos datos do solicitante, especificarase
o lugar de instalación do quiosco, superficie e actividade a desenvolver neste, prazo
de intalación e comezo da acupación. Acompañarase bosquexo a escala tanto da
fronte como do alzado e especificaranse materiais e cores do quiosco que se vai
instalar, os cales se axustarán ás condicións que sinale o Concello.
Ó termo daquela entenderase prorrogada a autorización polo termo doutro
ano, se o Concello dado o carácter demanial dos bens ocupados, non revogase a
autorización, o que deberá notificarse ó interesado cun prazo mínimo dun mes.
2. Presentada a solicitude no Rexistro Xeral, remitirase ó negociado
correspondente, o cal reclamará nun só acto os informes regulamentarios que, no
prazo de dez días hábiles, deberán emitir os Servizos Técnicos.
3. Emitidos os informes anteriores, adoptarase resolución.
4. O Servizo de Facenda local, practicará a liquidación da taxa pola primeira
anualidade que, visada pola Intervención, será aprobada, chegado o caso, pola
Alcaldía se outorgase a autorización.
ARTIGO 8º. RESOLUCION, CERTIFICACIÓN E EXECUCIÓN DA INSTALACIÓN.
1. A Alcaldía adoptará a resolución procedente, que, coa liquidación, será
notificada ó solicitante, para o ingreso directo na Tesourería municipal do importe
da contía da primeira anualidade e a retirada do documento do outorgamento da
autorización ou licenza. O negociado correspondente entregará o dito documento
trala presentación do xustificante do ingreso da taxa pola primeira anualidade.
2. O outorgamento da autorización será discrecional, atendendo as razóns
de estética, circulación e demais de interese xeral. No documento fixarase o prazo
para concluír a instalación, que se efectuará baixo as normas e a vixilancia dos
termos municipais, no prazo sinalado na resolución.
ARTIGO 9º. MODIFICACIÓNS E BAIXAS.
1. O titular da autorización administrativa deberá solicitala por anticipado e
por escrito para calquera modificación da superficie, ou que afecte á estética, así
como para as variacións de actividade. A petición será resolta na forma indicada
pola solicitude orixinal e dará lugar, chegado o caso, a liquidación complementaria
en máis, correspondente á anualidade na que se conceda a modificación.
A baixa será comunicada polo menos cun mes de antelación ó final do
exercicio económico e producirá efectos a partir do 1 de xaneiro do seguinte.
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ARTIGO 10º. DOCUMENTOS COBRATORIOS.
Nos exercicios seguintes a Administración confeccionará a matrícula de
obrigados ó pagamento da taxa, tendo en conta as alteracións que se produzan.
Tramitarase e aprobarase como os demais documentos cobratorios para as
exaccións que se recadan por valores en recibo.
ARTIGO 11º. OBRIGACIÓNS XERAIS DO CONCESIONARIO.
1. Prohíbese utilizar o quiosco para finalidade distinta da autorizada.
2. Será atendido polo titular da autorización, ou o seu cónxuxe ou parente de
ambos ata o 2º grao, mediante autorización municipal nestes últimos casos, e por
causa xustificada.
3. Prohíbese o traspaso da autorización sen permiso escrito da
Administración municipal.
4. O incumprimento de calquera destas condicións, a falta de pago dos
prezos no período voluntario e da execución da instalación no prazo sinalado,
levarán aparellada a revogación da autorización, sen dereito de indemnización.
ARTIGO 12º. INFRACCIÓNS, SANCIÓNS E PARTIDAS FALIDAS.
Nesta materia estarase ó prevido na Ordenanza fiscal xeral. De ser o caso,
as partidas falidas só procederán respecto do importe das liquidacións posteriores á
inicial.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Respectaranse as autorizacións vixentes ata a finalización do seu prazo,
coas condicións e cotas sinaladas nelas.

DISPOSICIÓNS COMPLEMENTARIAS
Para todo o non previsto expresamente nesta ordenanza, serán
directamente aplicables as normas das Ordenanzas de policía sobre a materia e as
da Ordenanza fiscal xeral. Así mesmo, o disposto nos artigos 20 a 27 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da
Lei reguladora das facendas locais, e as demais disposicións concordantes en
réxime local.
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Subsidiariamente, teranse en conta os artigos 24 e 27 da Lei 8/1989, de
taxas e prezos públicos e preceptos concordantes da Lei xeral tributaria e da Lei
xeral presupostaria.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia, comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2012, e permanecerá
en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa 1 .

1

O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións
aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo de data 7 de novembro de 2011, para rexer a partir do
1 de xaneiro de 2012 (BOP núm. 294 do 26/12/2011).
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