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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA OCUPACIÓN DE 
TERREOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNA S, TABOADOS 
E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDADE LUCRATIV A 
Artigo 1. Fundamento e natureza  
No uso das facultades concedidas polos artigos 133 número 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 no artigo 58, en relación co artigo 20 da Lei 39/1988, do 
28 de decembro, reguladora das facendas locais (na súa nova redacción dada pola Lei 
25/1998, do 13 de xullo, sobre modificación do réxime legal das taxas estatais e locais 
e de reordenación das prestacións patrimoniais de carácter público), o Concello de 
Arzúa establece a taxa prevista no número 3 letra L) do citado artigo 20, por ocupación 
de terreos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa, que se 
rexeran pola presente ordenanza fiscal. 
Artigo 2. Feito impoñible  
Constitúese o feito impoñible da taxa o aproveitamento especial do dominio público 
local, que ten lugar mediante a ocupación de terreos de uso público con mesas, 
cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa, nos 
supostos previstos no artigo 6 desta ordenanza. 
Artigo 3. Suxeitos pasivos  
Son suxeitos pasivos desta taxa as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades 
a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, a prol dos que se outorguen as 
licencias, ou os que se beneficien do aproveitamento, se se producise o uso sen a 
autorización correspondente. 
Artigo 4. Responsables  
1.-Responderán solidariamente das obrigacións tributarias tódalas persoas que sexan 
causantes ou colaboren na realización duna infracción tributaria. 
2.-Os copartícipes ou cotitulares das entidades xurídicas ou económicas, a que se 
refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, responderán solidariamente, ou en proporción 
a súas respectivas participacións, das obrigacións tributarias das ditas entidades. 
Artigo 5. Beneficiarios fiscais  
1.-O Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais non estarán obrigadas 
ó pago da taxa cando soliciten licencia para a ocupación do uso público local cos 
materiais descritos no artigo 1 que resulten necesarios para a prestación dos servicios 
públicos de comunicacións que exploten directamente e para outros usos que de 
maneira inmediata afecten á seguridade cidadá ou á defensa nacional. 
2.-Non se aplicará bonificación nin reducción para a determinación da débeda 
tributaria. 
Artigo 6. Cota tributaria. Que se actualizará ano a  ano na mesma proporción ca o 
índice de prezos de consumo  
1.-A contía da taxa reguladora nesta ordenanza será a fixada nas tarifas contidas no 
apartado seguinte, atendendo á superficie ocupada polos aproveitamentos expresada 
en metros cadrados. 
2.-As Tarifas do prezo público serán as seguintes: 
Por cada metro cadrado de superficie ocupada: anual: 18 euros 
Artigo 7. Normas de xestión  
a) se o número de metros cadrado de aproveitamento non fose exacto, aproximarase 
por exceso para obte-la superficie ocupada. 
b) Os aproveitamentos serán anuais cando se autorice por todo o ano natural e 
temporais, cando o período comprenda unha parte do ano natural. Tódolos 
aproveitamentos realizados sen autorización administrativa considéranse anuais. 
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c) As persoas ou entidades interesadas na concesión de aproveitamentos regulados 
nesta ordenanza deberán solicitar previamente a correspondente licencia, e formular 
declaración na que conste a superficie do aproveitamento e os elementos que se van 
a instalar, así como un plano ou esbozo detallado da superficie que se pretende 
ocupar e da súa situación dentro do municipio. 
d) A Policía Local deste Concello comprobará e investigará as declaracións 
formuladas polos interesados, concedéndose as autorizacións de non encontrar 
diferencias coas peticións de licencias; se se desen diferencias, notificaranse estas 
aos interesados e xiraranse, no seu caso, as liquidacións complementarias que 
procedan, concedéndose as autorización unha vez corrixidas as diferencias polos 
interesados e, no seu caso, realizados os ingresos complementarios que procedan. 
e) Unha vez autorizada a ocupación entenderase prorrogada mentres non se acorde a 
súa caducidade pola Alcaldía ou se cause ou se presente baixa xustificada polo 
interesado ou polos seus lexítimos representantes, en caso de falecemento. 
f) As autorizacións terán carácter persoal e non poderán ser cedidas ou 
subarrendadas a terceiros. O incumprimento deste mandato dará lugar á anulación da 
licencia. 
Artigo 8. Devengo  
1.-A taxa devengaráse cando se inicie o aproveitamento especial, que se entende 
coincide co da concesión da licencia, se esta foi solicitada. 
2.-Cando se producise a utilización do aproveitamento especial sen solicitar licencia, o 
devengo da taxa terá lugar no momento do inicio daquel aproveitamento. 
Artigo 9. Período impositivo  
1.-O período impositivo coincidise co tempo que se fixe na autorización e mentres dure 
a ocupación da vía pública mediante mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros 
elementos análogos con finalidade lucrativa. 
2.-Cando non se autorice a ocupación referida ó punto anterior, ou por causas non 
imputables ó suxeito pasivo non fose posible beneficiarse do aproveitamento 
solicitado, procederá a devolución da taxa satisfeita. 
Artigo 10. Réxime de declaración e ingresos  
1.-O pago da taxa realizarase polos interesados dentro dos prazos sinalados na 
notificación da liquidación practicada como consecuencia da concesión da licencia. 
2.-O suxeito pasivo poderá solicita-la domiciliación do pago da taxa, en tal caso 
ordenarase o cargo na conta bancaria que designe o interesado. 
3.-Este réxime quedará adaptado as normas de xestión e recadación tributarias que 
fixe a Deputación Provincial, conforme o acordo adoptado polo Pleno o 31 de agosto 
de 2001, sobre delegación de competencias tributarias. 
Disposición derrogatoria  
A partir da entrada en vigor desta ordenanza queda derrogada a anterior reguladora 
da taxa pola ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas, 
taboados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa. 
Disposición derradeira  
A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación en sesión 
celebrada o 29 de outubro de 2003, entrará en vigor o día seguinte da súa publicación 
no BOP e será de aplicación a partir do día 1 de xaneiro de 2004, permanecendo en 
vigor ata a súa modificación o derrogación expresas. 
 
 
 
 
 


