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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA
UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU POLO APROVEITAMENTO
ESPECIAL DE BENS DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL
Artigo 1. - FUNDAMENTO E NATUREZA
O Pleno do concello, en uso das facultades que lle confiren os artigos 133.2 e
142 da Constitución Española, o artigo 22.2.d) e 22.2.e) e o 106 da Lei 7/1985
do 2 de abril de Bases do Réxime Local en relación con o 55 do Real Decreto
Lexislativo 781/1986 de 18 de abril polo que se aproba o Texto Refundido das
Disposicións Legais Vixentes en materia de Réxime Local así como polo artigo
64.2.d) e f) da Lei 5/1997 do 22 de xullo de Administración Local de Galicia, e
do artigo 50.3 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro polo que se
aproba o regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais; e polos artigos 2.b) 15 a 19 e 57 do Real Decreto Lexislativo
2/2004 polo que se aproba o texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais (en diante LRHL), acorda a imposición e regulación dunha Taxa pola
utilización privativa ou polo aproveitamento especial de bens do dominio
público local.
Artigo 2. - FEITO IMPOÑIBLE
De conformidade co estipulado no artigo 20 da LRHL o feito impoñible da
presente taxa configúrase pola utilización privativa ou aproveitamento especial
do dominio publico local que a continuación se relacionan:
1º. - Que se derive da utilización de columnas, postes, carteis e calquera outra
instalación pertencente ao dominio público municipal para a exhibición de
anuncios.
2º. Pola apertura de gabias, calicatas e calas, en terreos de uso público local,
inclusive camiños, estradas e demais vías públicas locais, para a instalación e
reparación de canos, conduccións e outras instalacións, así como calquera
remoción do pavimento ou beirarrúas.
3º. - Con mercadorías, materiais de construcción, entullos, colectores, vallas,
puntais, grúas, andamios e outras instalacións análogas.
4º. - Polas entradas de vehículos a través das beirarrúas ou de calquera outro
espacio de dominio público local e reservas da vía pública para aparcamento
exclusivo, parada de vehículos e carga ou descarga de mercadorías de
calquera clase así como outros usos similares.
5º. - Con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos con
finalidade lucrativa.
6º. - Pola instalación de quioscos.
7º. - Con postos, barracas, carpas, casetas de venda, espectáculos ou
atraccións e industrias vagabundas e ambulantes, así como as rodaxes
cinematográficas; deste epígrafe quedan excluídos os postos de venda
ambulante ou vagabunda instalados nos mercados, que serán regulados na
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súa propia Ordenanza.
8º. - Con portadas, escaparates, vitrinas, postes e aparatos automáticos como
básculas, máquinas expendedoras, cabinas fotográficas, caixeiros automáticos,
aparatos infantís e outras instalacións ou elementos análogos, establecidos
sobre a vía pública ou outros terreos pertencentes ao dominio público municipal
ou que voen sobre estes.
9º. - Instalación de mercadorías ou obxectos de calquera clase, en exposición
ou venda, sempre que ocupen ou se instalen no dominio público.
Artigo 3. - SUXEITOS PASIVOS
Resultan suxeitos pasivos aos efectos do artigo 23.1.a) da LRHL e do artigo 36
da Lei 58/2003 Xeral Tributaria, en concepto de contribuíntes, e polo tanto
obrigados ao pagamento da taxa correspondente: as comparezas físicas ou
xurídicas, así como as entidades carentes de personalidade xurídica
determinadas no artigo 35.4 da Lei 58/2003 que solicite a utilización, desfrute
ou aproveitamento especial do dominio público local en beneficio particular de
conformidade con algún dos supostos especificados no artigo 2 da presente
Ordenanza.
Artigo 4. - RESPONSABLES
Serán responsables solidarios do pagamento da taxa ante o non pagamento do
suxeito pasivo, as persoas físicas e xurídicas a que se refiren os artigos 38.1,
39 40.1, 40.2 e 42 da Lei Xeral Tributaria.
Serán responsables subsidiarios do pagamento da taxa os administradores das
sociedades, e os administradores concursais nos supostos de declaración de
concurso aos efectos da Lei 22/2003 do 9 de xullo Concursal, así como os
liquidadores das sociedades e entidades, e os demais responsables
determinados no artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.
Nos supostos de extinción ou disolución sen liquidación de sociedades
mercantís, ou en caso de disolución de fundacións ou entidades ás que se
refire oartículo 35.4 de la Ley Xeral Tributaria, as obrigas tributarias pendentes
destas transmitiranse ás persoas ou entidades que sucedan ou que sexan
beneficiarias da correspondente operación e aos destinatarios dos bens e
dereitos das fundacións ou aos partícipes ou cotitulares das entidades do artigo
35.4.
Esta norma tamén será aplicable a calquera suposto de cesión global do activo
e pasivo dunha sociedade mercantil.
Artigo 6. - BENEFICIOS FISCAIS
Só se admitirán beneficios fiscais que se atopen establecidos pola lexislación
vixente que resulte de aplicación, sempre e cando polo beneficiario se acredite
a existencia do beneficio así como o cumprimento de todos os requisitos e
obrigas que xeran o dereito ao beneficio fiscal.
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Artigo 7. - COTA TRIBUTARIA
A contía da taxa que deberá ser satisfeita variará segundo o feito impoñible de
que se trate, así:
1º. - Que se derive da utilización de columnas, postes, carteis e calquera
outra instalación pertencente ao dominio público municipal para a
exhibición de anuncios:
• 30 euros mensuais por cada metro cadrado ou fracción.
2º. Pola apertura de gabias, calicatas e calas, en terreos de uso público
local, inclusive camiños, estradas e demais vías públicas locais, para a
instalación e reparación de canos, conducións e outras instalacións, así
como calquera remoción do pavimento ou beirarrúas:
• 2 euros diarios por cada metro lineal
• 50 euros mensuais por cada metro lineal
3º. - Con mercadorías, materiais de construción, entullos, colectores,
vallas, puntais, grúas, andamios e outras instalacións análogas:
3.1 Vallas e Andamios:
Na vía pública:
• 0.50 euros diarios por cada metro lineal
• 10 euros mensuais por cada metro lineal
Noutros terreos de uso público:
• 0.25 euros diarios por cada metro lineal
• 5 euros mensuais por cada metro lineal
3.2 Mercadorías, materiais de construcción, escombros, colectores, puntais,
grúas e outras instalacións análogas:
Na vía pública:
• 1 euro diario por cada metro cadrado
• 20 euros mensuais por cada metro cadrado
Noutros terreos de uso público:
• 0.75 euros diarios por cada metro cadrado
• 15 euros mensuais por cada metro cadrado
4º. - Polas entradas de vehículos a través das beirarrúas ou de calquera
outro espazo de dominio público local e reservas da vía pública para
aparcamento exclusivo, parada de vehículos e carga ou descarga de
mercadorías de calquera clase así como outros usos similares:
4.1 Garaxes:
• Ata 3 metros lineais de reserva de entrada .................... 20 euros/ano.
• Por cada metro lineal máis ............................................. 10 euros/ ano.
4.2 Talleres:
• Talleres de reparación de toda clase sen garaxe ........... 40 euros/ ano.
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• Por cada metro lineal máis ............................................. 20 euros/ ano.
4.3 Carga e Descarga:
• Por reserva da vía pública para carga e descarga ......... 3euros/m2/ano
5º. - Con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos
análogos con finalidade lucrativa:
LICENZAS LUGAR
€/DÍA
€/MES
€/TRIM.
O Mosteiro
0.50
9
25
MESAS*
Resto municipio
0.20
3.50
10
O Mosteiro
0.10
2
5
CADEIRAS
Resto municipio
0.5
1
2.5
* cada mesa dá dereito a colocar unha mesa e catro cadeiras

€/ANO
75
32
15
10

6º. - Pola instalación de quioscos:
• En Mosteiro .................................................................... 3 euros/m2/mes.
• No resto do municipio ..................................................... 2 euros/m2/mes.
7º. - Con postos, barracas, carpas, casetas de venda, espectáculos ou
atraccións e industrias vagabundas e ambulantes, así como as rodaxes
cinematográficas:
• Ata 10 metros cadrados de superficie total..................... 8 euros /día.
.................................................................................................. 40
euros
/semana.
• De 11 a 20 metros cadrados de superficie total ............. 15 euros /día.
.................................................................................................. 75
euros
/semana.
• Máis de 20 metros cadrados de superficie total ............. 25 euros /día.
............................................................................................. 100
euros/semana
8º. - Con portadas, escaparates, vitrinas, postes e aparatos automáticos
como básculas, máquinas expendedoras, cabinas fotográficas, caixeiros
automáticos, aparatos infantís e outras instalacións ou elementos
análogos, establecidos sobre a vía pública ou outros terreos pertencentes
ao dominio público municipal ou que voen sobre estes:
• Portadas, escaparates, vitrinas, postes .......................... 20 euros/m2/año.
• Básculas, máquinas expendedoras, cabinas fotográficas, caixeiros
automáticos, aparatos infantís e outros elementos análogos 60
euros/m2/año.
9º. - Instalación de mercadorías ou obxectos de calquera clase, en
exposición ou venda, sempre que ocupen ou se instalen no dominio
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público:
• Ata 10 metros cadrados de superficie total..................... 15 euros/m2/mes.
• De 11 a 20 metros cadrados de superficie total ............. 25 euros/m2/mes.
Artigo 8. - EXENCIÓNS
O concello poderá potestativamente, autorizar a exención do abono das tarifas
referidas ás entidades sen ánimo de lucro que soliciten a utilización ou o
aproveitamento privativos e non lucrativo do dominio público local.
Estarán exentos do abono das taxas o Estado, os órganos da Comunidade
Autónoma de Galicia así como as entidades locais polos aproveitamentos
inherentes aos servizos públicos que exploten directamente e por todos os que
inmediatamente interesen á seguridade cidadá ou á defensa nacional.
Artigo 9. - REMUNERACIÓN
1. A obriga do abono da taxa xorde cando se autorice o uso, disfrute ou
aproveitamento privativos dos bens do dominio público local, incluídos o chan,
voo ou subsolo, logo de solicitude de interesado.
Unha vez autorizada a utilización privativa ou o aproveitamento especial, o
interesado deberá entregar, antes de efectuar materialmente a utilización, un
xustificante do ingreso efectuado.
2. Cando o aproveitamento se realice sen obter a autorización municipal, o
pagamento da Taxa devengada de conformidade coas estipulacións contidas
na presente Ordenanza, non suporá a legalización dos aproveitamentos
efectuados, podendo ordenarse a retirada das instalacións ou materiais sen
indemnización ningunha, así como a incoación do pertinente expediente
sancionador de conformidade co artigo 12 da presente Ordenanza que poderá
dar lugar á imposición das sancións reguladas no artigo 13.
Artigo 10. - PROCEDEMENTO E TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE
UTILIZACIÓN E GOCE DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
O interesado deberá formular unha solicitude no rexistro xeral do concello, co
contido determinado por artigo 70 lei 30/1992 do 26 de novembro, incluíndo
ademais, o tipo de utilización que se pretende facer do dominio público, e o
período de tempo que se fará uso deste.
Corresponderá á alcaldía autorizar ou non a concesión da solicitude logo de
informe de servizos técnicos municipais; a esta autorización, en caso de que
sexa favorable, acompañarase a liquidación que debe practicar o interesado.
Unha vez practicado o abono das taxas e de acreditalo co recibo do ingreso,
poderase utilizar o dominio público durante o tempo determinado na resolución
da alcaldía que autorice a utilización e aproveitamento do dominio público.
En caso de que por causas imputables ao solicitante, finalmente non se faga
uso do dominio publico autorizado, iso non outorga dereito á devolución das
taxas, que só caberá cando a non sexa posible o aproveitamento privativo do
dominio público debido a causas imputables ao concello.
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Artigo 11. - RÉXIME DE DECLARACIÓN E INGRESO
AOS efectos previstos no artigo anterior, o ingreso da taxa efectuarase polo
peticionario en calquera das entidades bancarias nas que o concello de Meis
teña aberta conta servindo o recibo do ingreso como xustificante do
pagamento, dito xustificante deberá ser entregado nas dependencias
municipais para que se achegue ao expediente da autorización.
O abono deberá efectuarse despois de concedida a autorización e sempre
antes de proceder á utilización, ocupación ou aproveitamento do dominio
público local, o incumprimento desta obriga será sancionado como falta leve
tras o pertinente expediente sancionador.
No momento da utilización privativa do dominio publico municipal e mentres
dure o devandito aproveitamento, os interesados deberán dispoñer en todo
momento do xustificante do ingreso e da autorización expedida dende o
concello, xa que lle poderán ser solicitados en calquera momento.
O incumprimento desta obriga será cualificado como infracción leve, podendo
dar lugar ás sancións previstas o artigo 13 da presente Ordenanza para as
infraccións deste carácter.
Artigo 12. - PROCEDEMENTO SANCIONADOR.
Calquera infracción dos preceptos e obrigas emanados desta Ordenanza, será
obxecto dun procedemento sancionador que se desenvolverá de conformidade
co recollido no capítulo IV do Título IV da Lei 58/2003 de 17 de decembro Xeral
Tributaria, aplicándose supletoriamente o Real Decreto 1398/1993 do 4 de
agosto polo que se aproba o Regulamento do Procedemento para o Exercicio
da Potestade Sancionadora, así como polo Título IX da Lei 30/1992 de 26 de
novembro do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento
Administrativo Común.
Artigo 13. - INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
Ademais das infraccións e as súas sancións, así como a súa graduación,
contidas no Título IV da Lei 58/2003 do 17 de decembro Xeral Tributaria, e que
serán de aplicación á presente Ordenanza, consideraranse infraccións leves as
seguintes:
1. - Ocupar o dominio público local sen a debida autorización.
2. - Ocupar máis metros cadrados do dominio público local dos permitidos pola
autorización municipal.
3. - Ocupar o dominio público durante máis tempo do autorizado dende o
concello.
As sancións que corresponden a estas infraccións leves serán cuantificadas de
conformidade co estipulado pola Lei Xeral Tributaria para as infraccións
cualificadas como leves.
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Artigo 14. - RESPONSABILIDADE POLA DETERIORACIÓN OU ROTURA
DO MATERIAL OU DAS INSTALACIÓNS.
As persoas físicas ou xurídicas autorizadas para a utilización privativa ou para
o aproveitamento especial de bens do dominio público local pertencentes ao
concello de Meis, estarán suxeitos ás responsabilidades derivadas da
deterioración ou rotura dos materiais ou instalacións públicas das que fixesen
uso.
Para cubrir tal eventualidade, na resolución da alcaldía que autorice a
utilización do dominio público, poderase esixir un depósito previo para
responder dos danos e prexuízos causados; este depósito poderá ser
constituído en metálico ou a través de aval bancario e o seu importe non será
superior a 200 euros.
Se os danos producidos fosen superiores á cifra deixada como depósito o
usuario ou usuarios responsables poderán ser conminados ao pagamento dos
danos causados polas vías ordinarias, incluída a xudicial.
A esixencia desta responsabilidade non exclúe as sancións administrativas que
resultasen pertinentes segundo a lexislación que lle resulte de aplicación.
Os usuarios serán responsables interviñera dolo ou simple neglixencia

DIPOSICIÓN FINAL ÚNICA: Entrada en vigor.
A presente Ordenanza, segundo estipula o artigo 107 da Lei 7/1985 do 2 de
abril, entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación íntegra no Boletín
Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa derrogación ou
modificación.
DISPOSICIÓN DERROGATORIA. Quedan derrogadas as seguintes Ordenanzas do Concello de Meis:
1º. Ordenanza reguladora da Taxa por apertura de gabias, exploracións e
calas, en terreos de uso público local, inclusive camiños, estradas 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.
2º. - Ordenanza reguladora da Taxa pola instalación de quioscos na vía
pública.
3º. - Ordenanza reguladora da Taxa pola ocupación de terreos de uso público
con mercadorías, materiais de construcción, entullos, valla, puntais, grúas,
estadas e outras instalacións análogas.
4. - Ordenanza reguladora da Taxa pola ocupación de terreos de uso público
municipal con mesas, cadeiras, e outros elementos análogos con finalidade
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lucrativa.
5º. - Ordenanza reguladora da Taxa por entradas de vehículos a través das
beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de
vehículos e carga ou descarga de mercadorías de calquera clase e outros usos
similares.
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