
ORDENANZA FISCAL Núm. 21
REGULADORA DA TAXA POR POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS OU

ATRACCIÓNS, SITUADOS EN TERREO DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAL, NA RÚA E AMBULANTES.

Artigo 1: Concepto 
De conformidade co disposto no art. 20 do RDL 2/2004, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora de facendas locais, este Concello establece a taxa
por postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións situados en
terreo de uso público e industrias de rúa e ambulantes, que se ha rexer pola
presente ordenanza. 

Artigo 2: Obrigados ó pagamento 
Están obrigados ó pagamento da taxa regulada nesta ordenanza, as persoas ou
entidades a favor das cales se outorguen as licencias. 

Artigo 3: Réxime de declaración e ingreso - Outros servizos

 A contía da taxa regulada nesta ordenanza será a fixada nas tarifas contidas
na liña seguinte.

 As tarifas da taxa serán as seguintes:

Tarifa primeira

Postos,  barracas,  casetas  de
venda, espectáculos ou recreo

0,61
(Máximo:46,20€/día)

m2 /día

Circos 0,22 € m2/día

A contía da taxa regulada na presente tarifa reducirase nun 50% cando se trate
dunha utilización ou aproveitamento destinado ao público infantil.
En todo caso quedarán exentas as feiras do libro que se celebren na cidade.

Tarifa segunda: Venda ambulante en feiras e espazos autorizados polo Concello

Mercado de Recimil. 4,00 € m.lineais/trimestre

Resto de espazos autorizados 2,00 € m.lineais/trimestre

A xestión liquidatoria da presente taxa queda suxeita ao réxime de padrón.

Tarifa terceira:

Ocupacion  do  dominio  público  con  elementos  destinados  á
venda distintos aos indicados na tarifa primera 1,02€ m2/día

Tarifa cuarta:

A instalación de calquera elemento que ocupando dominio público se destine a
actividades de promoción, publicidade e similares de bens ou servizos devengará
unha taxa por importe de 10,38€ m2/día.

Normas de xestión 
Artigo 4 

1. As  cantidades  esixibles  conforme  á  tarifa  liquidaranse  por  cada
aproveitamento solicitado ou realizado e serán irreductibles polo período
anual ou de tempada autorizado.

   2.
a)  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, acompañando un plano detallado da superficie que se pretende
ocupar e da súa situación dentro do Concello. 

b)  Os  servicios  técnicos  deste  Concello  comprobarán  e  investigarán  as
declaracións formuladas polos interesados, concederanse as autorizacións de



non atopar diferencias coas peticións de licencias; se se desen diferencias,
notificaránselles ós interesados e concederanse as autorizacións unha vez
corrixidas as diferencias polos interesados. 

c) Se algún concesionario dos aproveitamentos utilizase maior superficie que a
que lle foi adxudicada satisfará por cada m2 utilizado de máis o duplo da
tarefa que lle correspondería polo ocupado en exceso. 

3. Non se consentirá a ocupación da vía pública ata que aboen e obteñan os
interesados a correspondente licencia. 

4. As autorizacións ás que se refire a tarifa segunda serán válidas unicamente
para o ano da expedición, sexa cal sexa a data en que o permiso se concedeu. 

5.  As  autorizacións  terán carácter  persoal  e  non  poderán ser  cedidas  ou
subarrendadas  a  terceiros.  O  incumprimento  deste  mandato  dará  lugar  á
anulación da licencia, sen prexuízo das contías que lles corresponde aboar ós
interesados. 

6. Prohíbese a venda de artigos de alimentación, non envasados, de consumo
directo, a excepción dos que estean debidamente autorizados. 

Obriga de pagamento 
Artigo 5 
A obriga de pagamento da taxa regulada nesta ordenanza nace:

a)Tratándose de concesións de novos aproveitamentos da vía pública, no
momento en que conceda a correspondente licencia.

b)Tratándose de concesión de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados,
o día primeiro de cada un dos períodos naturais de tempo sinalados na
tarifas.

O pagamento da taxa hase realizar:
a)Tratándose  de  concesións  o  cese  de  novos  aproveitamentos,  as
liquidacións quedarán suxeitas ao réxime de autoliquidacións asistidas.

b)Tratándose  de  concesións  de  aproveitamentos  xa  autorizados  e
prorrogados, unha vez incluídos nos padróns ou matrículas desta taxa,
por anos naturais nas oficinas da Recadación municipal, nos períodos que
estableza a Administración municipal.

DISPOSICIÓN FINAL
A presente modificación desta ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), comezará a aplicarse a partir
do día 1 de xaneiro do 2015 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou
derogación expresa.


