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Fundamento e Natureza 

 

Art. 1º.- No uso das facultades concedidas polos arts. 133.2 e 142 da Constitución e 

polo arte 106 da Lei 7/85, de 2 de Abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e de acordo co 

disposto nos arts. 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba 

o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a "Taxa pola 

ocupación de terreos de uso público con postos de venda, barracas, espectáculos e outros 

análogos”, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, cunhas normas que  atenden ao previsto 

no art. 57 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

Feito Impoñible 

 

Art. 2º.- Constitúe o feito impoñible deste tributo, o aproveitamento privativo ou 

especial das vías públicas con postos non permanentes de calquera tipo, ben para venda de 

mercadorías, ben para finalidades de propaganda, información…, así coma dos terreos destinados 

polo Concello para os días de feira quincenal e para os das festas locais. 

Devengo e Obriga de Pagamento. 

  Art.3º.- O devengo prodúcese cando se inicie a ocupación, sen embargo, o concello 

esixirá o depósito previo do importe total antes do outorgamento da licenza, a salvo da 

liquidación definitiva que se poida practicar a posteriori. 

  

 TRAMITACION DA LICENZA DE OCUPACIÓN E TARIFAS. 

  Art. 4.1- TRAMITACIÓN DE LICENZA 

  A) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

  As persoas ou entidades interesadas na concesión de aproveitamentos regulados nesta 

ordenanza (excepto no que atinxe ás autorización de venda ambulante que se regula polo 

disposto na ordenanza número 23 deste Concello) deberán solicitar previamente a 

correspondente licenza formulando declaración na que conste a superficie do 



 

aproveitamento, a duración, a ubicación pretendida, o carácter do aproveitamento e os 

elementos que se van a instalar, aportando a seguinte documentación: 

  a) Fotocopia do D.N.I do titular ou C.I.F en caso de persoas xurídicas ou asociacións. 

  b) Poder ou documento que acredite a representación que ostenta. 

  c) Seguro de responsabilidade civil e danos a terceiros, así como o recibo vixente do 

mesmo que cubra o período de ocupación, así como o montaxe, funcionamento e 

desmontaxe da atracción ou posto. 

  d) Liquidación de cotización de trabajadores autónomos, (AEAT -IAE e obrigas coa 

Seguridade Social), 

  j) Certificado de instalación eléctrica de baixa tensión con Boletín vixente. e no caso de 

que se empreguen xeradores eléctricos, deberá aportarse autorización correspondente 

emitida pola Consellería de Economía e Industria así como boletín eléctrico debidamente 

dilixenciado. 

  k) Boletín actualizado e vixente de extintores, selado pola empresa instaladora 

autorizada. 

  l) Con respecto as atraccións de feira se deberá presentar certificado de instalación e 

montaxe así como informe técnico emitido por profesional competente relativo ó bo 

funcionamento e á seguridade de todos os elementos de ditas atraccións xunto coas 

revisións obrigatorias esixibles de conformidade coa normativa aplicable. 

  m) Acreditación de pago da taxa. 

  ñ) Calquera outra documentación esixible de conformidade coa lexislación sectorial 

aplicable. 

  B) EMISIÓN DE INFORMES E RESOLUCIÓN  

  Emitido informe pola policía local en relación a seguridade da ubicación coa 

conformidade do servizo técnico e do concelleiro, o técnico municipal procederá a emitir 

informe preceptivo e vinculante sobre a adecuación da documentación presentada, e 

resolvérase a solicitude de ocupación. 

  Art. 4.2.- TARIFAS 

  Para a determinación da taxa regulada na presente ordenanza tomarase como base o tipo 

de actividade, medios empregados, extensión e duración do aproveitamento. 

  O importe da taxa regulada na presente ordenanza será fixado en relación coas seguintes 

tarifas: 

  TARIFA A: POSTOS NAS RÚAS E BARRAS DE BAR. 

  Por cada m2 ou fracción, e día: 2,14 €. 

  TARIFA B: POSTOS ASIGNADOS NA FEIRA QUINCENAL 

  Por cada m2 ou fracción, e día:1,61 €. 

  No caso de usar altofalantes, a tarifa sinalada anteriormente terá unha recarga adicional 

do 50%. 

  TARIFA C: TERREOS DESTINADOS POLO CONCELLO PARA ATRACCIÓNS E 

POSTOS DE VENDA EN FESTAS LOCAIS 

  Atraccións mecánicas, tómbolas, postos de tiro, hinchables e similares artefactos lúdicos, 

por m2 ou fracción, e día: 0,35 €. 

  Postos de venda de calquera tipo de artigo tais como roupa, artesanía, alimentos e 

semellantes por m2 ou fracción, e día: 1,06 €. 

  Circos, por m2 ou fracción, e día: 0,10 €/m2 /día. 



 

  TARIFA D: TARIFA ESPECIAL 

  Por cada vehículo - vivenda ou similar por m2 ou fracción, e día: 1,06 €. 

  TARIFA E: ESPECIAL FESTAS DE ENTROIDO 

  Especial festas de entroido: 4,2€ m²  

  Esta tarifa especial será aplicable, unicamente as atraccións mecánicas, tómbolas, 

postos de tiro, hinchables e similares artefactos lúdicos (exclúese do ámbito de aplicación desta 

tarifa especial os postos de venda de calquera tipo de artigo) que soliciten ocupación de terreo 

público durante a tempada de entroido (período que abrangue dende o domingo Fareleiro ó 

domingo de Piñata). Os solicitantes que desexen acollerse a esta tarifa especial deberán aboar a 

mesma íntegramente calquera que sexa o tempo efectivo de ocupación, non sendo por tanto 

prorrateable esta tarifa, senón que se aplicará o importe completo, inda que a ocupación sexa 

por un período inferior o indicado.  

 

Art. 5º.- En caso de Festas e Acontecementos Especiais, o Concello poderá adxudicar 

por contratación o pago dunha contía a convir con empresas interesadas; que en caso de acordo 

se encargarían de organizar  e controlar tódolos postos do recinto; así coma da recadación e dos 

correspondentes seguros de cada local e atracción.  

 

As tarifas especificadas nesta ordenanza, incrementarase anualmente en función do IPC 

correspondente. 

 

Disposición final 

 

A presente ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno municipal na reunión de 4 de decembro 

de 2017, substitúe e derroga á anterior e entrará en vigor a partir da súa publicación 

íntegra no Boletín Oficial da Provincia permanecendo en vigor ata que sexa modificada ou 

derogada expresamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


