
 

 

CONCELLO DE FRIOL (LUGO) 

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por postos, barracas, casetas de venda, espectáculos e atraccións 

situadas en terreos de uso público. 

 

Artigo 1º. - Concepto 

 

De conformidade co previsto no articulo 58, en relación co art. 20.3 letra n), ambos os dous da Lei 39/1988, do 28 

de decembro, Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por utilizacións privativas ou 

aproveitamentos especiais derivados da ocupación da vía pública ou terreos de uso público con postos barracas, 

casetas de venda, espectáculos ou atraccións, especificado nas Tarifas contidas no articulo 3º seguinte, que se 

rexerá pola presente Ordenanza. 

 

Artigo 2º. - Obrigados de pagamento. 

 

Están obrigados ao pagamento da taxa regulada nesta Ordenanza as persoas ou Entidades a cuxo 

favor outórguense as licenzas, ou os que se beneficien do aproveitamento, se se procedeu sen a oportuna 

autorización. 

 

Artigo 3º. - Contía. 

 

A coantía dá taxa regulada nesta ordenanza será a que figura na seguinte tarifa: 

 

a) Por cada posto de verduras, plantas, hortalizas, etc.: 0,60 euros/m² ou fracción. 

b) Por cada camión para venda dúas anteriores produtos: 3,01 euros. 

c) Por cada caldeira de polbo ou asaderos: 6,01 euros. 

d) Por cada posto de quincalla: 0,60 euros/m² ou fracción. 

e) Por cada posto de charlatán para venda de artigos: 0,60 euros/m² ou fracción. 

f) Por cada camión para venda de calzados, texidos, etc.: 3,01 euros. 

g) Por cada posto de venda de calzado, ferraxaría, roupas e similares: 0,60 euros/m² ou fracción. 

h) Por cada toldo para venda de pan, rosquillas, churros, etc.: 0,60 euros/m² ou fracción. 

i) Por cada mesa para venda de galiñas, pavos, etc.: 0,60 euros/m² ou fracción. 

j) Por cada toldo para venda de viños, licores, etc.: 3,01 euros/m² ou fracción. 

k) Por cada máquina agrícola para venda ou exposición: 1,20 euros. 

 

Artigo 4º. - Normas de xestión. 

 

Toda persoa que pretenda beneficiarse de calquera dos aproveitamentos suxeitos a gravame conforme á precedente 

tarifa, deberá solicitar do Concello a correspondente licenza ou autorización. 

Non se permitirá ningunha ocupación da vía pública ata que se aboara e obtivera polos interesados a licenza ou 

autorización correspondentes. 

 

Artigo 5º. - Obriga de pagamento. 

 

1. - A obriga de pagamento da taxa regulada nesta Ordenanza nace no momento de solicitar a correspondente licenza 

ou autorización. 

O pagamento deste prezo realizarase por ingreso directo na Tesouraría Municipal ou onde estableza o Concello. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

A presente Ordenanza entrará en vigor unha vez publicada no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a aplicarse a 

partir do día primeiro de xaneiro de mil novecentos noventa e nove, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou 

derrogación expresa. 

 

De conformidade co establecido no artigo 19 da Lei 39/88, do 28 de decembro, contra esta Ordenanza pode 

interpoñerse, a partir da publicación desta no Boletín Oficial da Provincia, recurso contencioso-administrativo na 

forma e prazo que se establecen nas Normas Reguladoras da devandita Xurisdición. 

 

 


