
 
 
 

CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE 

MONDARIZ BALNEARIO 

 
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR RESERVA  DE VÍA PU BLICA 

MOTIVADA POLA ENTRADA DE VEHÍCULOS 
 
 
Fundamento e Natureza 
Artigo 1º.-  
 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 do Réxime Local, e 
de conformidade co  disposto nos artigos 15 a 19 do real decreto lexislativo 2/2004, de 
5 marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, 
este Concello establece a taxa por reserva de vía publica motivada pola entrada de 
vehículos” que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal. 
 
Feito impoñible 
Artigo 2º.-  

1. Constitúe o feito impoñible da taxa, a utilización privativa ou aproveitamento 
especial da vía pública como consecuencia da prohibición de estacionamento 
motivada pola entrada de vehículos en bens inmobles (vados). 

2. Non estarán comprendidas as reservas establecidas con carácter xeral para a 
mellor ordenación do tráfico urbano ou os vados e sinalizacións efectuadas polo 
Concello por razóns de interese público. 

3. Considerarase que se dá o feito impoñible da presente taxa a reserva que se 
efectúa da beirarrúa para facilitar o acceso de vehículos a inmobles. 

 
Suxeito pasivo 
Artigo 3º.- 
1.- Son suxeitos pasivos en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas 
así como as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que utilicen 
ou aproveiten especialmente o dominio público local en beneficio particular ó que se 
refire o artigo 2º desta Ordenanza.  
2.- Terán a consideración de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte, os 
propietarios das fincas e locais a que de acceso as entradas de vehículos; estes 
poderán repercutir, no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios. 

 
Responsables 
Artigos 4º.- 
 

1. Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo, as 
persoas físicas e xurídicas a que se refiren os artigos 38.1 y 39 do real decreto 
lexislativo 2/2004, de 5 marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei 
reguladora das facendas locais.  

2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os 
síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades en 
xeral, nos supostos e co alcance que sinala a Lei Xeral Tributaria. 

 
Exencións subxectivas, reduccións e bonificacións 
Artigo 5º.- 
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 De conformidade co previsto na Lei Xeral Tributaria e art. 9.1 do real decreto 
lexislativo 2/2004, de 5, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais, non se recoñecerá beneficio tributario algún que non este previsto 
nas normas con rango de Lei ou os derivados da aplicación dos Tratados 
Internacionais. 
 
Cota tributaria 
Artigo 6º.-  
  

1. A cota tributaria da taxa será de 8,11 €. 
2. As cotas obtidas teñen carácter anual e irreductible, excepto nos casos de 

inicio ou cese no que se prorratearan por trimestres naturais, incluíndose a 
efectos de tributación o trimestre no que se produza tal circunstancia. 

 
Devengo 
Artigo 7º.-  
 
Devengase a taxa e nace a obrigación de contribuír cando se inicie o uso privativo ou 
o  aproveitamento especial que constitúe o feito impoñible. 
Cando a concesión, autorización ou licencia da utilización privativa ou o 
aproveitamento especial do dominio público non fixe límite temporal e esixa o seu 
devengo periódico, este terá lugar o primeiro día do período impositivo e o  período 
impositivo comprenderá o ano natural, salvo nos supostos de inicio ou cese na 
utilización privativa ou o aproveitamento especial; neste caso o período impositivo 
axustarase a esa circunstancia co conseguinte prorrateo da cota. 
Cando por causas non imputables o suxeito pasivo, o dereito a utilización ou 
aproveitamento dominio público non se preste ou desenvolva, procederá a devolución 
do importe correspondente. 
 
Declaración, Liquidación e Ingreso 
Artigo 8º.- 
 

1. Os suxeitos pasivos interesados na reserva da vía pública a que se refire a 
presente ordenanza presentarán neste Concello solicitude detallada da 
actividade a desenvolver, localización mediante plano de detalle, 
documentación acreditativa da propiedade, e os elementos base para a 
cuantificación da presente taxa. 

a. O pago da taxa esixirase: 
Nos casos de solicitude de novas concesións e alta na matrícula da taxa, 
en réxime de autoliquidación segundo o modelo determinado por este 
Concello, no prazo comprendido entre a data de devengo ata o último día 
hábil do mes natural seguinte a aquel no que se haxa producido esta. 
Nos casos de concesións xa autorizadas, una vez incluídos no Padrón ou 
matrícula da taxa, por anualidades, mediante recibo derivado de aquel no 
lugar e prazos que se determinen na súa resolución aprobatoria. 

2. Una vez autorizada a ocupación entenderase prorrogada mentres non se 
presente a declaración de baixa polo interesado. 

3. En canto a provisión e colocación de placas, haberá de terse en conta: 
a. Os titulares das licencias de vado, incluso os que estiveran exentos do 

pago de dereitos, deberán proverse nas dependencias municipais de 
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placas regulamentarias para a sinalización do aproveitamento para o 
que acompañarán xustificante de haber ingresado na entidade bancaria 
que se designe o custe da placa que soporte o Concello.   En tales 
placas constará o número de rexistro da autorización e deberán ser 
instaladas de forma permanente. 

b. As obras, colocación de sinais e pintura bordo necesarias para a 
instalación de vados e reservas,  efectuaranse polo titular a súa costa, 
sempre baixo a inspección técnica do Concello. 

4. A falta de instalación de placas ou o emprego doutras distintas das 
regulamentarias, impedirá ós titulares das licencias o exercicio do seu dereito o 
aproveitamento. 

5. As licencias anularanse: 
a. Por non conservar en perfecto estado a súa sinalización. 
b. Por non uso ou uso indebido 
c. Por non satisfacer as taxas correspondentes que gravan dita clase de 

instalacións na presente Ordenanza, declaradas falidas. 
6. Anualmente  formarase un Padrón, con expresión de tódalas persoas suxeitas o 

pago da taxa. 
 
Partidas falidas 
Artigo 9º.- 
 
 Consideraranse partidas falidas ou créditos incobrables aquelas cotas que non 
puidera facerse efectivas por procedemento de constrinximento, formalizado no 
oportuno expediente, de acordo co prevido no vixente Regulamento Xeneral de 
Recadación. 
 
Infraccións e sancións 
Artigo 10º.- 
 
 En todo o relativo a cualificación de infraccións tributarias, así como das 
sancións que as mesmas correspondan en cada caso, estarase o disposto na Lei 
Xeneral Tributaria e nas disposicións que a desenvolvan e complementan. 
 

Disposición final  
 A presente Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no "Boletín 
Oficial da Provincia" e comezará a aplicarse a partir do día 1 de Xaneiro de 2005 
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas. 
 
 2.- De conformidade co disposto no art. 17.1 do texto refundido da Lei de 
facendas locais o presente acordo provisional, así como o texto da ordenanza fiscal, 
exporase ó público no taboleiro de anuncios, durante o prazo de 30 días hábiles, a fin 
de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que 
estimen oportunas. 
 
 3.- Esta ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no BOP e 
comezarán a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2005, permanecendo en vigor ata a 
súa modificación ou derrogación expresa. 
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 4.- Elevar a definitivo este acordo se non se presentan reclamacións e continua-
lo expediente ata a súa conclusión, de conformidade co previsto no art. 17.4 e 5 do 
citado texto refundido. 
 

• Aprobada polo Pleno en sesión de 28 de outubro de 2004. 
• Publicada no BOP nº 247, de 27 de decembro de 2004. 

 


