
Concello de Padrón
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Rúa Longa, 27
15900 Padrón, A Coruña

correo@padron.gal 
www.padron.gal 
Tfl: 981 81 04 51

Fax: 981 11 72 98

AUTOLIQUIDACIÓN DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PUBLICO CON MESAS
CADEIRAS E TOLDOS CON FINALIDADE LUCRATIVA

A presente autoliquidación ten carácter provisional, a resultas da liquidación definitiva que no seu
caso se practicará pola Administración Municipal 
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Nome e apelidos ou razón social: NIF

Enderezo a efectos de notificacións:

Rúa, avenida, praza ou lugar Número Escaleira Andar Porta

Código postal Municipio Provincia Correo electrónico Teléfono
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Nome e apelidos: NIF/NIE/Pasaporte:

 

Enderezo a efectos de notificacións:

Rúa, avenida, praza ou lugar Número Escaleira
 

Andar Porta

Código postal Municipio Provincia Correo electrónico Teléfono
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Dirección: 

Nome Comercial do Local:
Rúa, avenida, praza ou lugar:
Referencia catastral do local:

Número Andar

BASE DE CÁLCULO:                                                               

Nº MESAS PERIODO DA OCUPACION TAXA (€) / MES TOTAL

Tempada (Marz a Out) 8 meses
10,87 X 8 

Anual 12 meses
10,87 X 12

CANTIDADE A INGRESAR

                                        En ............................................., ....../......./20.....
A/O solicitante

                                                                                                                                                                      
 Datos a indicar: Expte ocupación vía pública, ano, persoa que autoliquida e nome comercial do local, 
 na conta ES13 2080 5493 1631 1010 0019 (ABANCA)
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INSTRUCCIÓNS XERAIS:Padrón - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas,
cadeiras e toldos con finalidade lucrativa.Publicación provisional : 24-12-2001 BOP Nº 293 -- Publicación definitiva : 24-07-
2020 BOP Nº 115.Redacción Aplicable desde 25-07-2020

 Artigo 5.- COTA TRIBUTARIA E DEVENGO.   
 
A cota tributaria será a resultante de multiplica-la tarifa de 10,87 euros/mes polo conxunto de mesa mais catro cadeiras que conste na
correspondente autorización municipal.

A taxa  devengarase  co  inicio  a  ocupación  dos  terreos  de  uso  público  e  o  seu  importe  deberá  ser  obxecto  de  depósito  previo
conxuntamente  coa  solicitude  de  autorización  ou  renovación.  Para  estes  efectos  por  resolución  do  señor  Alcalde  aprobarase  o
formulario de autoliquidación que se porá a disposición das persoas interesadas nas oficinas municipais, na páxina web e na sede
electrónica  municipal.  Sen o  cumprimento  deste  requisito  de  depósito  previo  os  servizos  municipais  non poderán dar  trámite  ás
solicitudes que se formulen.

Polo mesmo motivo coa solicitude de autorización ou renovación deberá acreditarse non ter débedas pendentes co Concello de Padrón
en período executivo por esta taxa de ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras e toldos con finalidade lucrativa. Este
requisito será acreditado pola persoa solicitante mediante a presentación do correspondente certificado ou ben mediante a autorización
aos servizos municipais competentes para a súa comprobación, autorización que se entende outorgada coa presentación da solicitude
ou renovación.

  
 Artigo 6.- PERIODO IMPOSITIVO   
 
O período impositivo coincide co ano natural no caso de ocupacións permanentes, excepto cando se trate de supostos do inicio da
utilización  privativa  ou  aproveitamento  especial  do  dominio  público  local,  en  tal  caso  abarcará  desde  a  data  de  concesión  e  a
autorización municipal ata o fin do ano natural.
No caso de ocupación de temporada o período impositivo comezará o día da autorización municipal e estenderase durante o tempo
previsto na mesma.
A taxa devengarase o un de xaneiro de cada ano nos supostos de autorizacións anuais e as cotas serán irreductibles, salvo que a data
de inicio non coincida coa do devengo en tal caso as cotas calcularanse proporcionalmente ó número de trimestres naturais que resten
para finaliza-lo ano, incluído o de inicio da utilización ou aproveitamento. No caso de cese prorratearase polo número de trimestres
transcorridos, incluíndo no prorrateo aquel no que se produce o cese.
  
PAGAMENTO DA LIQUIDACIÓN: Debendo incluír, persoa a que  autoliquida e nº expediente, na conta ES13 2080 5493 1631 1010 0019
(ABANCA) ou calquera outra conta que o Concello ten abertas en tódalas entidades bancarias do Municipio de Padrón, no seguinte prazo,
segundo o disposto no artigo 62.2 da Lei 58/2003 de 17 de Decembro, Xeral Tributaria:

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PADRÓN.

De acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os
seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular o Concello de Padrón e poderán ser utilizados para prestarlle o servizo solicitado a
través desta instancia. Informámoslle ademais que poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no
enderezo do Concello Padrón en rúa Longa, 27, 15900 Padrón, A Coruña.
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