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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
BUEU
Ordenanzas e Regulamentos
ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA FISCAL Nº 14
O Pleno da Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada o 1 de Marzo de 2021,
adoptou o acordo de aprobar provisionalmente a modificación por derogación parcial e con
efectos dende o día seguinte ao da súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia, da
Ordenanza Fiscal num. 14 reguladora da Taxa pola Utilización Privativa ou aproveitamento
especial do dominio público Local.
Sometido a exposición pública, mediante inserción de anuncios no BOP de Pontevedra o 18
de Marzo de 2021, num. 53 e no xornal Faro de Vigo .

Considerando que durante o prazo de exposición pública no período comprendido entre o 20
de Marzo e o 4 de Maio de 2021 (ambos inclusive), e segundo informe do funcionario encargado
do Rexistro Municipal, non consta ningunha alegación á mesma.

Polo que de conformidade co disposto no artigo 17.3 do TRLFL, enténdese aprobado
definitivamente o acordo adoptado ata entón provisional.
Procede en consecuencia a publicación íntegra da Modificación da Ordenanza Fiscal num. 14
reguladora da Taxa pola Utilización Privativa ou aproveitamento especial do dominio público
local, que transcrita literalmente di:

ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE.

Constitúe o feito impoñible desta taxa a utilización privativa ou aproveitamento especial do
dominio público local no seu solo, subsolo e voo, con:
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No uso das facultades concedidas polos artigos 4 e 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
Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, este Concello establece a taxa por aproveitamento especial ou utilización
privativa do dominio público local, cuias normas atienden ó prevenido nos artigos 20 e seguintes
do citado Texto Refundido.
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ARTIGO 1. NATUREZA E FUNDAMENTO.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA
OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL
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a) Valados, puntais, asnillas, andamios e outras instalacións análogas.

b) Entullos, areas, materiais de construcción, camións, camións grúa, bombeadores de
forimigón, grúas móviles e outros.
c) Colectores e sacos para recollida ou depósito de entullos, materiais de construcción ou
residuos.

e) Postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo, situados en terreos
de uso público local, así como industrias na rúa o ambulantes, sempre que se trate de supostos
non incluidos no Regulamento Municipal de Venda Ambulante do Concello de Bueu.
f) Postos do mercadiño.

g) Entrada de vehículos a través das beirarrúas.

h) Reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga
de mercadorías de calquera clase.
i) Apertura de xanzas, calicatas e calas en terreos de uso público local, inclusive estradas,
camiños e demais vías públicas locais para a instalación e reparación de canos, conduccións
e outras instalacións, así como calquera remoción do pavimento ou beirarrúas na vía pública.
j) Quioscos fixos

ARTIGO 3. SUXEITOS PASIVOS.

1. Serán responsables solidarios das débedas tributarias as persoas ou entidades a que se
refire o artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios das débedas tributarias as persoas ou entidades a que se
refire o artigo 43 da lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
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ARTIGO 4. RESPONSABLES TRIBUTARIOS.
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2. Terán a consideración de substitutos do contribuínte, na taxa establecida pola utilización
privativa o aproveitamento especial por entradas de vehículos a través das beirarrúas a que
se refire o apartado g) do artigo anterior, os propietarios das fincas o locais a que dan acceso
as entradas de vehículos, quen podrán repercutir, no seu caso, as cotas sobre os respectivos
beneficiarios.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

1. Son suxeitos pasivos da taxa, a título de contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas,
así como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral
Tributaria, quen disfruten, utilicen o aproveiten especialmente o dominio público local conforme
a algún dos supostos previstos no artigo anterior.
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ARTIGO 5. BASES, TIPOS E COTAS.
1. As cotas tributarias que correspondan aboar por cada unha das modalidades de
aproveitamento do dominio público local reguladas nesta Ordenanza determinanse segundo a
cantidade fixa que se establece nos correspondentes epígrafes.
2. As bases impoñibles, no seu caso, son as que se definen nos epígrafes correspondentes a
cada tipo de aproveitamento.
3. As tarifas e bases impoñibles serán as seguintes:

Epígrafe A. —Andamios e outras instalacións análogas

1. Tomaranse como base impoñible os metros cadrados ou lineais do dominio público local
delimitados ou sobrevoados polos elementos determinantes da ocupación e o prazo de duración
da mesma.

2. As cotas tributarias, segundo o tipo de elemento e a superficie e prazo da ocupación,
serán as seguintes:
0a6
meses

6 a 12
meses

12 a 18
meses

Máis de 18
meses

1. Instalacións apoiadas no solo

2,24 €

2,98 €

4,12 €

5,62 €

2. Instalacións apoiadas no solo

1,12 €

1,49 €

1,87 €

2,99 €

3. Instalacións aéreas

1,12 €

1,12 €

1,12 €

1,12 €

4. Instalacións aéreas

0,56 €

0,56 €

0,56 €

0,56 €

– Solo urbano – por cada m2 ou fracción/mes
– Resto termo municipal – por cada m2 ou fracción/mes
– Solo urbano – por cada metro lineal ou fracción/mes

– Resto termo municipal – por cada metro lineal ou fracción/mes

2. As cotas tributarias, segundo la clase de ocupación, a superficie ocupada e o seu prazo,
serán as seguintes:
Mercadorías

1. Por cada m2 e día en solo urbano

2. Por cada m2 e día en resto do termo municipal
Materiais de construcción, areas e similares
1. Por cada m2 e día en solo urbano

2. Por cada m2 e día en resto do termo municipal

Importe
0,52 €
0,30 €

Importe
0,37 €
0,19 €
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1. Tomaranse como base impoñible os metros cadrados ou lineais do dominio público local
delimitados polos elementos determinantes da ocupación.
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Epígrafe B. —Mercadorías, entullos, areas, materiais de construcción, camións, camións guindastre,
bombeadores de formigón, guindastres e outros.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Os andamios aéreos que estén sobre vallas cotizarán ó 50 por 100.
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Entullos

Importe

1. Por cada m2 e día en solo urbano

0,60 €

2. Por cada m2e día en resto do termo municipal

Camións, camións guindastre, bombeadores de formigón, e outros

Importe

1. Por cada día

37,97 €

Guindastres:
Por cada m2 ou fracción/ mes

0,45 €

0a6
meses

6 a 12
meses

12 a 18
meses

Máis de 18
meses

7,48 €

11,23 €

14,96 €

22,45 €

Epígrafe C. —Colectores e sacos para recollida ou depósito de entullos, materiais de construcción
ou residuos
1. Tomaranse como base impoñible os metros cadrados do dominio público local delimitados
polos elementos determinantes da ocupación.
2. As cotas tributarias serán as seguintes:
1. Por cada m2 e día en solo urbano

2. Por cada m2 e día en resto do termo municipal

Importe
0,60 €
0,45 €

Epígrafe E. —Postos, barracas, casetas de venda,espectáculos, atraccións ou recreo, situados
en terreos de uso público local, así como industrias na rúa o ambulantes, non incluidos no
Regulamento Municipal de Venda Ambulante do Concello de Bueu

1. Postos, barracas e casetas de venda ambulante na vía pública (non fixos), de superficie igual o menores de 6 m2,
por mes ou fracción.

25,44 €

3. Tómbolas, por m2ou fracción/día

1,87 €

2. Postos, barracas e casetas de venda na vía pública (non fixos), de superficie maior de 6 m2, por mes ou fracción
4. Coches eléctricos, por m2ou fracción/día

5. Casetas, tiovivos e demáis atraccións, por m2 ou fracción/día

6. Circos e teatros con capacidade igual ou inferior a 250 espectadores, por día
7. Circos e teatros con capacidade superior a 250 espectadores, por día

33,68 €
1,12 €
1,31 €

37,41 €
74,82 €

Epígrafe F.—Postos do mercadiño
1. Tomaranse como base impoñible os metros lineais do dominio público local delimitados
polos elementos determinantes da ocupación.
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Importe
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2. As cotas tributarias, segundo a superficie ocupada e o tipo de actividade, serán as seguintes:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

1. Tomaranse como base impoñible os metros cadrados do dominio público local delimitados
polos elementos determinantes da ocupación.
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2. A cota tributaria será a seguinte:

Importe

1. Por cada metro lineal e día

0,75 €

Epígrafe G.—Entrada de vehículos a través das beirarrúas
1. Tomarase como base impoñible a categoría de aproveitamento de que se trate con
independencia da superficie en que se materialice o aproveitamento, distinguindose as seguintes:
1. —Garaxe individual de turismo ou furgoneta

2. —Garaxe individual de autobuses ou camións.
3. —Garaxe.Taller de reparacións.

4. —Garaxe colectivo (máis de dúas prazas) de turismos ou furgonetas.
5. —Garaxe colectivo (máis de dúas prazas) de autobuses ou camións.

2. También se distingue ós efectos de valorar a ocupación, entre duas categorías de vías
públicas:
A. Solo urbano

B. Núcleos de poboación cando se faga reserva da entrada a garaxe.

3. As cotas tributarias anuais, en función da categoría do aproveitamento e da vía pública,
serán as seguintes:
2

3

4

5

10,28 €

17,65 €

20,58 €

7,11 €

10,84 € por plaza

B

8,23 €

14,96 €

17,95 €

6,18 €

8,23 € por plaza

4. No caso de aparcamentos por tempada, a cota tributaria será a equivalente ó 50 % da
tarifa anual en función do número de prazas.
Epígrafe H.—Reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e
descarga de mercadorías de calquera clase.

1. Tomaranse como base impoñible os metros cadrados do dominio público local obxecto
de reserva.
2. As cotas tributarias, en función do tipo de reserva, serán as seguintes:
Importe

1. Reserva para aparcamento exclusivo por m2 ou fracción e ano

2. Reserva para parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías
de calquera clase por m2 ou fracción e ano

10,28 €
5,99 €
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CATEGORÍA RÚA

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

CATEGORÍA APROVEITAMENTO
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Epígrafe I. —Apertura de xanzas, calicatas e calas en terreos de uso público local, inclusive estradas,
camiños e demais vías públicas locais para a instalación e reparación de canos, conduccións
e outras instalacións, así como calquera remoción do pavimento ou beirarrúas na vía pública.
1. Tomaranse como base impoñible os metros lineais do dominio público local delimitados
polos elementos determinantes da ocupación.
2. As cotas tributarias, en función do tipo de solo, serán as seguintes:
Importe

1. En solo urbano, por metro lineal
2. En outros terreos públicos

2,61 €
0,75 €

Epígrafe J.—Quioscos fixos.
1. Tomarase como base impoñible a clase de mercadorías obxecto de venda, con independencia
da superficie ocupada.
2. As cotas tributarias, en función da clase de mercadería, serán as seguintes:
Importe

1. Quiosco de prensa, por ano ou fracción

44,89 €

3. Quiosco de usos varios, por ano ou fracción

56,12 €

2. Quiosco de xelados, por mes ou fracción

22,44 €

3. No caso de autorizacións para apertura de zanxas, calicatas e calas en terreos de uso
público exisirase garantía suficiente para responder da reposición dos pavimentos afectados,
de conformidade coa valoración dos técnicos municipais.
ARTIGO 7. EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS

Non se concederá exención ou bonificación algunha na exacción da presente taxa.

ARTIGO 8. DEVENGO E PERÍODO IMPOSITIVO

A taxa devengase segúndo a natureza do feito impoñible e conforme se determina a seguir:
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2. Si os danos foran irreparables, indemnizará nunha contía igual ó valor dos bens destruidos
ou ó importe do deterioro causado.
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1. Cando cualquera dos aproveitamentos do dominio público local leve aparellado a súa
destrucción ou deterioro, o beneficiario, sen perxuicio do pago da taxa a que dera lugar, estará
obrigado ó reintegro do custo total dos respectivos gastos de reconstrucción e reparación e ó
depósito previo do seu importe.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

ARTIGO 6. DESTRUCCION O DETERIORO
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a) Nos aproveitamentos temporais o por períodos inferiores ó ano, cando se inicie o uso
privativo ou aproveitamento especial e o período impositivo comprenderá a temporada ou o
tempo autorizado.

b) Nos aproveitamentos permanentes, o primeiro día do período impositivo que comprenderá
o ano natural, agás os supostos de comenzo na utilización privativa ou aproveitamento especial,
no que se devengará cando se inicie o dito uso ou aproveitamento, e nos de cese no mesmo,
casos ambos nos que o período impositivo axustarase a esa circunstancia, prorrateándose a
cota por trimestres naturais.
ARTIGO 9. XESTIÓN, LIQUIDACIÓN E RECADACION

1. Nos supostos de aproveitamento especial contemplados nos epígrafes a), b), c), e) e i) do
artigo 2º desta Ordenanza, de duración determinada, os suxeitos pasivos ingresarán, mediante
autoliquidación, o importe das taxas correspondentes no momento de presentación da solicitude
de autorización e polo tempo solicitado.
No caso de que o tempo inicialmente solicitado fora insuficiente, deberase formular, con
anterioridade o seu vencemento, solicitude de continuación do aproveitamento e autoliquidación
complementaria.
2. Nos supostos de usos privativos ou aproveitamentos especiais de duración indeterminada
previstos nos epígrafes f), g), h) e j) do artigo 2º desta Ordenanza, os suxeitos pasivos deberán
ingresar, no momento de presentar a correspondente solicitude, mediante autoliquidación, o
importe das taxas correspondentes o primeiro período impositivo.

Para os seguintes períodos impositivos, as liquidacións relativas a estos aproveitamentos
incluiranse nos correspondentes padróns periódicos trimestrais ou anuais.

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor unha vez aprobada con carácter definitivo polo
Pleno do Concello, ó día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e será de
aplicación dende o devandito día, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación
expresas.
Esta derrogación non afectará, salvo prescripción, ós seguintes dereitos e accións:

• O dereito desta corporación para, salvo prescripción, determinar a débeda tributaria
mediantea oportuna liquidación, correspondente a feitos impoñibles que se produciron
con anterioridade á data de efectividade da dita supresión.
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DISPOSICIÓN FINAL
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No relativo á cualificacións de Infrancións Tributarias, así como ó relativo ás sancións que
correspondan en cada caso, estarase ó disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral
Tributaria.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

ARTIGO 10. INFRANCIÓNS E SANCIÓNS
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• Ás accións desta corporación para esixir o pago das débedas tributarias liquidadas e
para impoñer sancións.

• Ó dereito dos obrigados tributarios á devolución do indebidamente ingresado nas arcas
municipais por este concepto tributario.

3º.— No caso de non presentarse reclamacións, de conformidade co disposto no artigo 17.3
do TRLFL, durante o período de exposición pública, entenderase definitivamente adoptado o
acordo, ata entón provisional, sen necesidade de novo acordo plenario.
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

(Documento asinado electrónicamente á marxe)

