
SILLEDA

A n U n C i o

transcurrido o prazo de trinta días hábiles dende a publicación no B.o. da Provincia nº 153 de data
09 de agosto de 2012 do anuncio relativo a aprobación inicial da “ordenanza fiscal reguladora da taxa
por Aproveitamentos Especiais da Vía Pública con Caixeiros Automáticos e outros elementos análogos
adosados ós edificios e con acceso directo dende a vía pública”, sen que contra o mesmo se viñeran a
producir ningunha reclamación ou suxestión, elévase tal aprobación inicial a definitiva, procedéndose,
de conformidade co determinado no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, a súa publicación íntegra,
que é do tener literal seguinte:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR APROVEITAMENTOS ESPECIAIS DA VÍA PÚBLICA
CON CAIXEIROS AUTOMÁTICOS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS ADOSADOS ÓS EDIFICIOS E CON
ACCESO DIRECTO DENDE A VÍA PÚBLICA

ARTIGO 1º. NATUREZA, OBXECTO E FUNDAMENTO

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Ley
7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos
15 a 19 do real Decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas Locais, e artigo 331 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de
Galicia, este Concello establece a taxa por aproveitamentos especiais da vía pública con caixeiros
automáticos e outros elementos análogos, que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, as normas da
cal atenden ó prevido nos artigos 57 e 20.3 do citado real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas Locais.

ARTIGO 2º. FEITO IMPOÑIBLE

son obxecto desta ordenanza os aproveitamentos da vía pública e terreos de dominio público con
caixeiros automáticos e demais aparatos de que se serven as entidades financeiras para prestar os seus
servizos, e outros análogos, achegados ós edificios, por implicar un aproveitamento especial da vía
pública ou unha especial intensidade de uso da mesma, en caso de goce de espazos sen pechar, abertos
ó uso público.

A ordenanza non será de aplicación ós casos de caixeiros sitos en espazos delimitados por elementos
permanentes de peche.

ARTIGO 3º. OBRIGADOS Ó PAGAMENTO

Están obrigados ó pagamento das taxas reguladas nesta ordenanza:

1) As persoas físicas ou xurídicas beneficiarias da utilización privativa ou aproveitamento
especial do dominio público ou a quen afecte ou beneficié, persoalmente ou nos seus bens, os
servízos ou actividades públicos que constitúan o seu feito impoñible e en calquera caso, a
entidade titular do caixeiro automático.

2) se é o caso, terán a consideración de suxeitos pasivos as herdanzas xacentes, comunidades de
bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurídica, constitúan unha unidade
económica ou un patrimonio separados susceptible de imposición.

3) os beneficiarios dun aproveitamento continuado que figuren no correspondente padrón, en
tanto non presenten a baixa, aínda no caso de que cesasen no aproveitamento, mesmo cando
o cesamento no dito aproveitamento se deba a causas non imputables ó contribuínte. 

ARTIGO 4º. TARIFAS

A contía das taxas reguladas nesta ordenanza será:

Por unidade de caixeiro automático, ó ano: 240
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Establécese a obriga, a efectos de practicar a correspondente liquidación, de declarar perante a
Administración tributaria a instalación e a desinstalación do caixeiro.

ARTIGO 5º. OBRIGACIÓN DE PAGAMENTO

A obrigación de pagamento das taxas reguladas nesta ordenanza nace no momento de obter a
preceptiva licenza ou ó comezar o aproveitamento especial, coa instalación do correspondente caixeiro.

A preceptiva licencia deberá obterse da Administración municipal previamente ó exercicio do
aproveitamento. Para os caixeiros exteriores xa existentes e que conten coa licencia municipal,
comezarán a aboar a tarifa dende a entrada en vigor desta ordenanza.

ARTIGO 6º. NORMAS DE XESTIÓN

1.  Para gozar dos aproveitamentos especiais e utilizacións privativas da vía pública, as persoas
interesadas deberán solicitar a oportuna licenza.

     En todo caso estes aproveitamentos axustaranse segundo o disposto no regulamento de bens
das entidades locais aprobado polo real decreto 1372/86.

2.  o aproveitamento entenderase prorrogado mentres non se presente baixa debidamente
xustificada polo interesado. A tal fin, os suxeitos pasivos deberán presentar a oportuna
declaración no prazo dun mes seguinte a aquel no que se retire a instalación. As declaracións
de baixa dos aproveitamentos prorrogados ou continuados producirán efectos no ano seguinte
a aquel en que fosen formuladas.

ARTIGO 7º. PERÍODO IMPOSITIVO E DEVENGO

1.  o período impositivo comprenderá o ano natural, salvo nos supostos de inicio ou cese do
aproveitamento especial, en cuxo caso, o período impositivo se axustará a esta circunstancia
co conseguinte prorrateo da cota, calculándose as tarifas proporcionalmente ó número de
trimestres naturais que resten para finalizar o ano, incluído o do comezo do aproveitamento
especial.

     Así mesmo, e no caso de baixa por cesamento do aproveitamento, as tarifas serán prorrateables
por trimestres naturais, excluido aquel no que se produza o dito cesamento. A tal fin os suxeitos
pasivos poderán solicitar a devolución da parte da cota correspondente ós trimestres naturais
nos que non se producira o aproveitamento citado.

2.  o Concello procederá a xirar anualmente a liquidación tributaria que corresponda.

     o pagamento da taxa se realizará por ingreso directo na tesourería municipal, ou nas entidades
bancarias que establecese o Concello. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

Para todo o non previsto expresamente nesta ordenanza será de aplicación directa a regulación
contida nos artigos 20 a 27 do real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto
refundido da Lei reguladora das facendas Locais, e demais normas concordantes de réxime local, e
subsídíariamente os artigos 24 a 27 da Leí 8/1989, do 13 de abril, de taxas e Prezos Públicos, e preceptos
concordantes da Lei Xeral tributaria e da Lei Xeral Presupostaria.

DISPOSICIÓN FINAL

A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín oficial da Provincia.

silleda, a 20 de setembro de 2012.—A Alcaldesa, Paula fernández Pena. 2012008985
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A n U n C i o

transcurrido o prazo de trinta días hábiles dende a publicación no B.o. da Provincia nº 153 de data
09 de agosto de 2012 do anuncio relativo a aprobación inicial da “ordenanza reguladora da taxa pola
prestación do servizo de prevención e extinción de incendios, auxilios e salvamentos de persoas e bens
e outros análogos”, sen que contra o mesmo se viñeran a producir ningunha reclamación ou suxestión,
elévase tal aprobación inicial a definitiva, procedéndose, de conformidade co determinado no artigo
70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, a súa publicación íntegra, que é do tener literal seguinte:

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN
DE INCENDIOS, AUXILIOS E SALVAMENTOS DE PERSOAS E BENS E OUTROS ANÁLOGOS

ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA

no uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da lei
7/85, do 2 de abril, regulamentadora das Basesde réxime local, o Concello de silleda, consonte co
estabelecido nos artigos 15 ó 19 do r.D. lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da lei reguladora das facendas locais, estabelece a tAXA PoLA PrEstACiÓn Do sErViZo DE
PrEVEnCiÓn E EXtinCiÓn DE inCEnDios, AUXiLios E sALVAmEntos DE PErsoAs E BEns E
oUtros AnÁLoGos.

ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE E OBRIGA DE CONTRIBUIR.

1.  Constitúe o feito impoñible a utilización dos servizos seguintes de recepción obrigatoria:

a) A asistencia prestada en caso de incendios, salvamentos, caídas de edificios e construcións,
ruinas, derrubamentos, inundacións e outros sinistros semellantes, con persoal e material
adscrito ao dito servicio municipal.

b) A presencia de persoal e materiais do Departamento en concentracións, espectáculos e outros,
con fins preventivos.

c) Calquera outro servizo de recepción obrigatoria que fora prestado polo Concello na materia
obxecto desta taxa.

d) A realización de actuacións propias e exclusivas do Departamento, que aínda non sendo de
recepción obrigatoria, foran requiridas polas persoas interesadas.

non están suxeitos a esta taxa os seguintes servicios:

a) os realizados no termo municipal de silleda, a instancia de xuices, forzas de seguridade e
outras autoridades no exercicio dos seus cargos respectivos e por razóns que atendan á orde
ou á seguridade xeral.

b) os prestados en beneficio da xeralidade da poboación do municipio nos casos de catástrofe
ou calamidade pública apreciada pola Corporación.

c) As saídas dos medios do Departamento que non cheguen a utilizárense, sempre e cando non
foran requiridos polo suxeito pasivo.

2.  A obriga de contribuír nacerá e adquirirase o dereito a retribución da taxa no momento en
que saia das instalacións municipais a dotación correspondente para levar a cabo o seu
cometido.

ARTIGO 3. SUXEITO PASIVO

son suxeitos pasivos, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas e as entidades ás
que se refire o artigo 36 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, que sexan usuarios dos
bens sinistrados e que foran obxecto da prestación do servizo. Entenderase por persoas usuarias, as
propietarias, arrendatarias, usufructurarias e posuidoras, por calquera título, dos bens obxecto da
actuación.

nos servizos de salvamento, quen o solicitara ou en quen redunde o interese da prestación solicitada.
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