
Concello de Padrón
CIF P1506600D

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 DA VÍA PÚBLICA CON MERCADORÍAS, MATERIAIS DE
CONSTRUCCIÓN, CASCALLOS, VALADOS, PUNTAIS, SOPORTES, ANDAMIOS E OUTRAS INSTALACIÓN

ANÁLOGAS
A presente autoliquidación ten carácter provisional, a resultas da liquidación definitiva que no seu caso se

practicará pola Administración Municipal 

In
te

re
sa

do

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

 

R
ep

re
se

n
ta

n
te

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
 

D
at

o
s 

do
 a

p
ro

ve
ita

m
en

to

Dirección: 

Rúa, avenida, praza ou lugar:

Referencia catastral do inmoble:

Número Andar

BASE DE CÁLCULO: 

Nº METROS Nº DIAS TAXA (€) / DIA TOTAL

0,10

CANTIDADE A INGRESAR

                                                                                                                                                                                    
                                        En ............................................., ....../......./20.....

A/O solicitante

                                                                                                                                              
Persoa a que  autoliquida e nº expediente, na conta ES13 2080 5493 1631 1010 0019 (ABANCA)
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INSTRUCCIÓNS  XERAIS:Padrón  -  Ordenanza  reguladora  da  taxa  por  ocupación  da  vía  pública  con  mercadorías,  materiais  de
construcción, cascallos, valados, puntais, soportes, andamios e outras instalación análogas . Publicación provisional : 24-12-2001 BOP Nº
293 -- Publicación definitiva : 24-12-2001 BOP Nº 293. Redacción Aplicable desde 23-01-2008

Artigo 4.- BASE IMPOÑIBLE   
 
A base impoñible está constituída pola superficie de dominio público local, medida en metros cadrados, ocupada polos materiais de construcción,
mercancías, escombros, valas, puntais, soportes, andamios e outras instalacións análogas.
  
 Artigo 5.- COTA TRIBUTARIA   
 
A  cota tributaria virá determinada pola aplicación das tarifas seguintes:

Os dous primeiros anos: a cantidade de 0,10 euros por metro cadrado e día.
Os anos seguintes: sufrirá un recargo polo que a cantidade a pagar será de 0,72 euros por metro cadrado e día.
O cómputo dos respectivos prazos iniciarase na data de presentación das correspondentes solicitudes ou, no seu defecto, na data determinada pola
correspondente inspección realizada polos servicios municipais.
  
 Artigo 6.- NORMAS DE XESTION   
 
A taxa esixirase en réxime de declaración  e  liquidación  simultánea,  salvo  no suposto  de que se  actúe mediante  liquidación  practicada pola
Administración.
As persoas interesadas na concesión dos aproveitamentos regulados nesta ordenanza deberán solicitar previamente a correspondente licencia. Se
non se determinou con exactitude a duración do aproveitamento, unha vez autorizada a ocupación, entenderase prorrogada namentres non se
presente a declaración de baixa.
Os suxeitos pasivos están obrigados a presenta-la correspondente declaración e a ingresar o importe correspondente na Tesourería municipal ou
nas entidades locais autorizadas, o que deberá acreditar no momento de presenta-la solicitude.
  
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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