
ORDENANZA FISCAL Núm.20
REGULADORA DA TAXA POLA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS NA VÍA PÚBLICA

 
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 
pola instalación de quioscos na vía pública, 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: Categorías das rúas ou polígonos 
Para os efectos de aplicación das tarifas da presente ordenanza, establécense 
tres categorías de rúas, correspondendo a categoría primeira á zona 1 e 2 das re 
collidas no artigo 3 da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de actividades 
económicas;  a  categoría  segunda  á  zona  3  da  dita  ordenanza  e  a  categoría 
terceira á zona 4 da mesma ordenanza.

Artigo 4: Contía 
A  contía  da  taxa  regulada  nesta  ordenanza  determinarase  atendendo  ó  valor 
comercial da situación e conforme á seguinte tarifa:

Categoría das 
rúas

 Por m2 e día ou 
fracción

Quioscos
1ª 0,37 €
2ª 0,29 €
3ª 0,25 €

Quioscos  destinados  a  actividades 
relacionadas coa venda de loterías, cupóns ou 
outras análogas:

1ª 1,49 €
2ª 1,26 €
3ª 0,97 €

Quioscos  situados  nas  praias,  consonte  ás 
seguintes categorías

1ª 0,23 €
2ª 0,22 €

Artigo 5:  Normas de xestión 
1. A taxa regulada nesta ordenanza é independente e compatible coa taxa por 
ocupación  de  terreos  de  uso  público  por  mesas  e  cadeiras  con  finalidade 
lucrativa. 
2.  As  cantidades  esixibles  conforme  á  tarifa  liquidaranse  por  cada 
aproveitamento  solicitado  ou  realizado  e  serán  irreductibles  polos  períodos 
anuais. 
3. A presentación da baixa terá efecto a partir do día primeiro do exercicio 
seguinte. Sexa cal sexa a causa que se alegue en contrario, a non presentación 
da baixa determinará a obriga de continuar aboando o prezo público.

Artigo 6:  Obriga de pagamento 
1. A obriga de pagamento da taxa regulada nesta ordenanza nace:

a)Tratándose  de  concesións  de  novos  aproveitamentos  da  vía  pública,  no 
momento en que se conceda o aproveitamento.

b) Tratándose de  concesións de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, 
o día primeiro de cada un dos períodos naturais de tempos sinalados na 
tarifa.

2. O pagamento da taxa hase realizar;
a)Tratándose de concesións de novos aproveitamentos as liquidacións quedaran 
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  oficina  da  Recadación  municipal,  nos  períodos  que  estableza  a 
Administración municipal.”.

DISPOSICIÓN FINAL 
A  redacción  da  presente  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 2014 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou 
derrogación expresa.


