ORDENANZA NÚM. 37
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIÓNS DE CAIXEIROS AUTOMÁTICOS
NAS FACHADAS DOS INMOBLES CON ACCESO DIRECTO DENDE A VÍA PÚBLICA.

TÍTULO I. Fundamento
Artigo 1. En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da
Constitución, así como polo artigo 106 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora
das bases de réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do
Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, en relación co disposto no
artigo 20 do mesmo texto legal, este Concello establece a taxa por instalación
de caixeiros automáticos nas fachadas dos inmobles con acceso directo dende a
vía pública.
TÍTULO II. Feito Impoñible
Artigo 2.
1. Constitúe o feito impoñible da taxa o aproveitamento especial do dominio
público que comporta a instalación polas entidades bancarias de caixeiros
automáticos e demáis aparellos de que se serven as entidades financeiras para
prestar os seus servizos nas fachadas dos inmobles, con acceso directo dende
a vía pública.
2. A obriga de contribuír nace polo outorgamento da concesión da licenza
administrativa ou dende que se realice o aproveitamento se se fixese sen a
correspondente licenza.
TÍTULO III. Suxeitos Pasivos
Artigo 3.
1. Son suxeitos pasivos desta taxa as entidades financieiras titulares dos
caixeiros automáticos.
TÍTULO IV. Categorías das rúas
Artigo 4.
1. Para os efectos previstos para a aplicación da tarifa do artigo seguinte, as
vías públicas deste Municipio clasifícanse nas categorías aplicables ó térmo
municipal en materia de IAE.
2. Cando o espazo afectado polo aproveitamento estea situado na confluencia de
dúas ou máis vías públicas clasificadas en distinta categoría, aplicarase a
tarifa que corresponda á vía de categoría superior.
TÍTULO V. Cota tributaria
Artigo 5.
1. A cota tributaria da taxa regulada nesta ordenanza será a fixada na tarifa
contida no apartado seguinte, atendendo á categoría da rúa onde se instale o
caixeiro automático.
2. Para a liquidación do presente tributo partirase das catro categorías de
vías públicas existentes en materia de IAE.
Por cada caixeiro automático:
1ª Categoría

560 euros

Zona 1 e 2 en materia de IAE

2ª Categoría

490 euros

Zona 3 en materia de IAE

3ª Categoría

420 euros

Zona 4 en materia de IAE

TÍTULO VI. Exencións
Artigo 6.
Dado o carácter desta taxa, non se concederá exención nin bonificación algunha.
TÍTULO VII. Período impositivo e devengo
Artigo 7.
1. O período impositivo comprenderá o ano natural, salvo nos supostos de inicio
ou cesamento do aproveitamento especial, nese caso, o período impositivo

axustarase a esta circunstancia co consecuente rateo da cota, calculándose as
tarifas proporcionalmente ó número de trimestres naturais que resten para
finalizar o ano incluído o do comezo do aproveitamento especial.
Así mesmo, e en caso de baixa por cesamento no aproveitamento, as tarifas serán
rateables por trimestres naturais, excluído aquel no que se produza devandito
cesamento. A tal fin os suxeitos pasivos poderán solicitar a devolución da parte
da cota correspondente ós trimestres naturais nos que non se produciu o
aproveitamento citado.
TÍTULO VIII. Normas de xestión
Artigo 8.
1. As persoas ou entidades interesadas na concesión de aproveitamentos regulados
nesta ordenanza deberán solicitar previamente a correspondente licenza para a
súa instalación, e formular declaración na que conste a localización do
aproveitamento.
2. Os servizos técnicos deste Concello comprobarán as declaracións formuladas
polos interesados, concedéndose as autorizacións cando corresponda.
3. Unha vez concedida a licenza ou se proceda ó aproveitamento aínda sen haberse
outorgado aquela, o Concello xirará a liquidación tributaria que
corresponda,
sen que este feito presupoña a concesión de licenza algunha.
4. O aproveitamento entenderase rogado mentres non se presente a baixa
debidamente xustificada polo interesado. A tal fin os suxeitos pasivos deberán
presentar a oportuna declaración no prazo dun mes seguinte a aquel no que se
retire a instalación.
Xunto coa declaración, o suxeito pasivo deberá acompañar a licenza expedida polo
Concello para suprimir fisicamente o aparello. A presentación da baixa terá
efectos a partir do primeiro día do trimestre natural seguinte ó da efectiva
retirada do caixeiro automático.
5. En todo caso o inicio e o cesamento do aproveitamento están suxeitos ó réxime
de autoliquidación.
6. Nos sucesivos exercicios, a taxa liquidarase por medio de padrón de cobro
periódico por recibo.
TÍTULO IX.Infraccións e Sancións
Artigo 9.
1. No caso de existir débedas non satisfeitas esixiranse polo procedemento
administrativo de prema segundo o disposto na vixente Lei Xeral Tributaria.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Para realizar as liquidacións correspondentes ó primeiro exercicio da
imposición, a Policía Local levará a cabo un censo do dito aproveitamento
determinando a entidade financeira titular do mesmo. Achegado o devandito censo
se emitiran as liquidacións notificándoas ós suxeitos pasivos xunto co alta no
padrón. Elaborado o censo e notificadas as liquidacións co alta no Padrón, para
os exercicios seguintes será aplicable o réxime de autoliquidacións polas
sucesivas altas e baixas.
DISPOSICIÓN FINAL
A redacción dá presente ordenanza fiscal entrará en vigor ou día dá súa
publicación non Boletín Oficial dá Provincia (BOP), comezará a aplicarse a
partir do día 1 de xaneiro do 2010 e permanecerá en vigor ata a súa modificación
ou derrogación expresa.

