
ANEXO.- ORDENANZA Nº 38, REGULADORA DA TAXA POR APROVEITAMENTO ESPECIAL DO 
DOMINO PÚBLICO MUNICIPAL A TRAVÉS DA INSTALACIÓN DE CAIXEIROS AUTOMÁTICOS CON 
ACCESO DIRECTO DESDE A VÍA PÚBLICA

Artigo 1.º  Fundamento e natureza.

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 
da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de conformidade co 
disposto nos artigos 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  por  aproveitamentos  especiais  constituídos  mediante  a  instalación  de  caixeiros 
automáticos con acceso directo desde a vía pública, que se rexerá pola presente Ordenanza 
fiscal cuxas normas atenden ao prevido no citado Real Decreto lexislativo 2/2004. 

Art. 2.º  Feito impoñible.

1. Constitúe o feito impoñible da taxa a utilización privativa ou o aproveitamento especial 
que se deriva da instalación de caixeiros automáticos con acceso directo desde a vía pública, 
anexos  ou  non  a  establecementos  de  crédito,  a  través  dos  cales  os  establecementos  de 
crédito prestan aos seus clientes determinados servizos e operacións propias da actividade 
bancaria, trasladando á vía pública o desenvolvemento de devanditos servizos que haberían 
de ser realizados no interior dos seus establecementos. 

2. A obrigación de contribuír nace ben polo outorgamento da licenza administrativa ou título 
xurídico habilitante, ben desde que se realice o aproveitamento aínda que se efectúe sen a 
correspondente licenza ou título xurídico.

Art. 3.º  Suxeito pasivo.

1. Son suxeitos pasivos desta Taxa as persoas físicas ou xurídicas e as entidades que se sinalan 
no artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria a cuxo favor outorgar a licenza ou título a que o artigo 
anterior,  ou  ben  quen  se  beneficien  do  aproveitamento,  si  procedeuse  sen  a  oportuna 
autorización e, en calquera caso, a entidade financeira titular do caixeiro automático.

Art. 4.º  Responsables.
1. Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo, as persoas físicas 
e entidades a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria. 

2.  Serán  responsables  subsidiarios  os  administradores  das  sociedades  e  os  síndicos, 
interventores  ou liquidadores  de crebas,  concursos,  sociedades e entidades  en  xeral,  nos 
supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria. 

Art. 5.º  Categoría de vías públicas.

Aos efectos previstos para a aplicación da Tarifa do artigo seguinte, as vías públicas deste 
Municipio clasifícanse nunha soa categoría.

Art. 6.º  Cota tributaria.

1. O parámetro utilizado para fixar o importe da Taxa regulada nesta Ordenanza foi o valor no 
mercado do aluguer dun metro cadrado para a realización da actividade, obtido a partir dos 
valores reflectidos nos relatorios catastrais.

2. A cota tributaria da Taxa regulada nesta Ordenanza será a fixada no cadro de Tarifas 
contido no apartado seguinte.



3. As Tarifas da Taxa será a seguinte:
Por cada caixeiro automático:
Única: 518 euros.

Art. 7.º  Normas de xestión.

1.  As  persoas  ou  entidades  interesadas  na concesión de aproveitamentos  regulados  nesta 
Ordenanza deberán solicitar previamente a correspondente licenza para a súa instalación, e 
formular declaración na que conste a situación do aproveitamento.

2.  Os  servizos  técnicos  deste  Concello  comprobarán  as  declaracións  formuladas  polos 
interesados, concedéndose as autorizacións cando cumpra.

3. Unha vez que se outorgou a licenza ou realizado o aproveitamento sen haberse outorgado 
aínda aquela, o Concello virará a liquidación tributaria que corresponda, sen que este feito 
presupoña o outorgamento de licenza algunha.

4. O aproveitamento entenderase prorrogado mentres non se presente a baixa debidamente 
xustificada  polo  interesado.  A  tal  fin  o  suxeitos  pasivos  deberán  presentar  a  oportuna 
declaración no prazo dun mes seguinte a aquel en que se retire a instalación. Xunto coa 
declaración,  o  suxeito  pasivo  deberá  acompañar  a  licenza  expedida  polo  Concello  para 
suprimir  fisicamente  o  aparello.  A  presentación  da  baixa  fornecerá  efectos  a  partir  do 
primeiro día do trimestre natural seguinte ao da efectiva retirada do caixeiro automático.

Sexa  cal  for  a  causa  que  se  alegue  en  contrario,  a  non  presentación  da  baixa  coas 
especificacións anteriores, determinará a obrigación de continuar abonando a taxa.

5.  Para  realizar  as  liquidacións  correspondentes  ao  primeiro  exercicio  da  imposición  aos 
caixeiros xa instalados dentro deste Municipio, os Servizos Tributarios Municipais remitirán ás 
Entidades  Financeiras  escrito  solicitando  a  relación  de  caixeiros  automáticos  e  a  súa 
situación, que cumpran coas condicións establecidas no artigo 2.º desta Ordenanza.

Comprobada a relación citada, o Concello practicará liquidacións que serán notificadas aos 
interesados na forma prevista na normativa tributaria vixente.

A contestación ao escrito de solicitude da relación de caixeiros automáticos terá carácter de 
declaración tributaria aos efectos do artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria.

De  igual  xeito,  e  aos  efectos  anteriores,  o  Concello  poderá  actuar  de  oficio  para  a 
identificación dos caixeiros suxeitos a esta Ordenanza que se atopen instalados na data de 
entrada en vigor da mesma.

6. No caso de denegarse a licenza, os interesados poderán solicitar a devolución do importe 
ingresado sempre que non se gozou do aproveitamento especial ou da utilización privativa. 

Art. 8.º  Período impositivo e deveño. 

1. O período impositivo comprenderá o ano natural, salvo nos supostos de inicio ou cese do 
aproveitamento especial e para o primeiro exercicio de imposición da taxa que, nese caso, o 
período  impositivo  axustarase  a  esta  circunstancia  co  conseguinte  prorrateo  da  cota, 
calculándose as tarifas proporcionalmente ao 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 cese no aproveitamento, as tarifas serán prorrateables por 
trimestres naturais, excluído aquel en o que se produza dito cese. A tal fin os suxeitos pasivos 
poderán solicitar a devolución da parte da cota correspondente aos trimestres naturais nos 
que non se produciu o aproveitamento citado.
O pagamento da taxa realizarase en réxime de autoliquidación no momento de solicitar a 
correspondente licenza



2. Nos sucesivos exercicios, a Taxa liquidarase anualmente por padrón.

Art. 9.º  Destrución do dominio público. 

Cando a utilización privativa ou o aproveitamentoespecial conleve a destrución ou o deterioro 
do dominio público local, o beneficiario sen prexuízo do pago da taxa a que houber lugar, 
estará  obrigado  ao  reintegro  do  custo  total  dos  respectivos  gastos  de  reconstrución  ou 
reparación e ao depósito previo do seu importe. 

Se os danos fosen irreparables, o Concello será indemnizado en contía igual ao valor dos bens 
destruídos ou o importe do deterioro dos danados. 

O Concello non poderá condonar total nin parcialmente as indemnizacións e reintegros a que 
se refire o presente apartado. 

Art. 10.  Exencións e bonificacións.
 
Non se concederán máis exencións ou bonificacións que as expresamente previstas nas leis ou 
as derivadas da aplicación de Tratados Internacionais. 

Art. 11.  Infraccións e sancións. 

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que ás 
mesmas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei 
Xeral Tributaria. 

Disposicións finais.

A presente Ordenanza entrará en vigor o día seguinte a súa publicación, permanecendo en 
vigor ata que se acorde a súa derrogación ou modificaicón.


