
PREZO PÚBLICO Núm. 6
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE APARCAMENTO 
NOS APARCADOIROS SUBTERRÁNEOS DO MERCADO DA MAGDALENA.

Fundamento e natureza
Artigo 1.- En uso das facultades concedidas polo artigo 41 e seguintes do RDL 
2/2004, este Concello establece o prezo público polo servizo de aparcamento nos 
aparcadoiros subterraneos do Mercado da Magdalena. O dito prezo público rexiráse 
pola presente ordenanza fiscal e o resto das normas que resulten aplicables do 
ordenamento xurídico.

Feito impoñible e devengo.
Artigo 2.- Constitúe o feito impoñible do prezo público a utilización do servizo 
de aparcamento  nos aparcadoiros  subterraneos do  Mercado da  Magdalena,  nos 
termos establecidos na correspondente ordenanza do dito servizo.
O devengo do prezo público terá lugar cando se inicie a prestacion do servizo, 
entendendo esta:

En rexime de rotación: coa entrada do vehículo no aparcamento.
En rexime de abonamento: coa solicitude do mesmo. 

Suxeito pasivo.
Artigo 3.- Terán a condición de suxeito pasivo contribuinte as persoas físicas e 
xurídicas que soliciten a prestacion do servizo.
Artigo 4.- Tarifa 

CONCEPTO IMPORTE

Prezo /minutos 0,02 €/min. 
(Máximo diario  12€)

Tipos de abono: €/mes
    Mañáns 39,00
    Diurnos 55,00
    24 horas 70,00

Centro  Comercial  A 
Magdalena

39,00

 Motos 45,00
Normas de xestión.

Artigo 5.- 
O servizo regularase mediante control horario por tickets-recibo que se aboará 
unha vez finalizada a prestación do servizo nas dependencias habilitadas para o 
efecto nos propios aparcadoiros soterrados, ou mediante abonos a satisfacer por 
adiantado.

O pago deste Prezo Público realizarase:
5.1 Tratándose do   réxime de rotación  :

Se esixirá en réxime de autoliquidación, no momento de abandonar o aparcadoiro. 
Será requisito imprescindible para a salida de calquera vehículo o previo pago 
ou depósito do importe do prezo público devengado.
Nesta modalidade, o prezo público será xestionado pola empresa contratada para a 
xestión deste servizo, quen procederá ó seu cobro directamente ós beneficiarios 
do mesmo, conforme ás normas establecidas polo Concello.
A tal efecto, a empresa contratada deberá realizar o ingreso das cantidades 
recadadas diariamente na conta restrinxida de recadación que se sinale para o 



efecto,  achegando  o  listado  de  caixa  debidamente  asinado  polo  persoal 
responsable da empresa máis as tarxetas tickets expedidas xustificativas dos 
movimentos reflexados no dito listado, debéndose acreditar o ingreso mediante 
copia mecanizada pola entidade financeira colaboradora na recadación.
Mensualmente remitiranse á Tesourería Municipal unha conta resumo dos ingresos 
realizados  e  xustificación  dos  mesmos,  así  como  de  todas  as  incidencias 
existentes (bonificacións, anulacións, etc.), para proceder á súa aplicación 
contable.
Polo  Centro  de  Recursos  Informáticos  do  Concello  se  arbitrarán  as  medidas 
necesarias para garantir o control e imposibilidade de manipulación do software 
utilizado pola empresa contratada. 
A  cuantificación  do  prazo  de  tempo  que  ten  que  servir  de  base  para  a 
determinación da tarifa deste prezo público será o resultado da diferencia entre 
a hora de retirada ou saída do vehículo e a hora de entrada do mesmo nos 
recintos do aparcadoiro, segundo a tarxeta ticket, expedida polas instalacións 
de control que a tal fin se habiliten.
Unha vez aboado o importe correspondente á estancia do seu vehículo, o usuario 
deberá abandonar o aparcadoiro no prazo máximo de 8 minutos, pois, no caso 
contrario, poderá cobrárselle o importe da fracción ou fraccións que excedan de 
dito tempo ata efectuar a saída.
Se  cobrará  ó  usuario  que  estacione  o  seu  vehículo  indebidamente  o  importe 
correspondente  a  tantas  prazas  como  ocupe  ou  impida  o  aparcamento  a  outro 
vehículo.
Será requisito imprescindible a presentación da sinalada tarxeta ticket para a 
evaluación do importe a satisfacer por este prezo público. Nos supostos de non 
presentar  a  tarxeta  no  momento  de  efectuar  a  saída  dos  vehículos  dos 
aparcadoiros,  será  obxeto  de  pago  o  importe  correspondente  a  24  horas  de 
utilización consecutiva de utilización do aparcadoiro por día de estancia.”
5.2. Tratándose do   réxime de abonamento  : 
5.2.1. No momento da solicitude: o pagamento realizarase mediante un depósito en 

réxime de autoliquidación nas oficinas do IMFACOFE, con carácter previo á 
prestación  do  servizo  e  que  corresponderán  á  alta  no  padrón  que  se 
confeccione para o efecto.

5.2.2. Durante a reserva da praza: o pagamento realizarase mensualmente por 
anticipado, como depósito previo, e mediante domiciliación bancaria. 
A  tal  efecto,  practicaranse  as  liquidacións  periódicas  correspondentes, 
expedíndose os oportunos recibos que se presentarán ó cobro na entidade 
bancaria sinalada polo obrigado ó pago o día cinco de cada més. 
No suposto de devolución do recibo xirado pola entidade bancaria, esixirase 
o mesmo polo procedemento de prema. Todo elo sen perxuizo, de que o impago 
reiterado deste Prezo Público, poda determinar a supresión da prestación do 
servizo que da lugar á súa exacción ó beneficiario.

5.2.3. No momento de cese: os usuarios do servizo deste prezo público en réxime 
de abonamento deberán comunicar a súa solicitude de cese na prestación do 
servizo antes do día vinte do mes para o que soliciten a baixa. De non ser 
así,  procederase  ó  cobro  do  mesmo  de  conformidade  co  establecido  no 
apartado 5.2.2. anterior sen proceder o rateo da cota, posto que o abono 
mínimo ten carácter mensual.”

Infraccións e Sancións Tributarias.
Artígo  6.-  Todo  o  relativo  á  cualificación  das  infraccións,  así  como  á 
determinación das sancións que correspondan en cada caso, atenderáse ó disposto 
na lexislacion vixente. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Mentras se manteña a xestión directa dos referidos aparcadoiros por parte da 
Administración, recoñécese unha hora gratuíta do dito servicio para os usuarios 



do mercado da Magdalena. Esta hora será aplicable dentro da xornada en que se 
leve a cabo o dito uso por parte do suxeito bonificado."

DISPOSICIÓN FINAL
A redacción da presente prezo publico entrará en vigor o día da súa publicación 
no  Boletín  Oficial  da  Provincia(BOP),  e  permanecerá  en  vigor  ata  a  súa 
modificación ou derrogación expresa.


