
ORDENANZA FISCAL Nº 5 
 
REGULADORA DA TAXA POLA OCUPACIÓN DO DE SUBSOLO, SOLO E 
ESPAZO AÉREO EN SUPERFICIES DE USO PÚBLICO LOCAL. 
 
Artigo 1º. Fundamento legal 
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo 
artigo 106 da Lei 7/85, de 2 d eabril, Reguladora das Bases do Réximen Local, e de 
conformidade co previsto no artigo 15 a 19 do RD 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 pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do 
dominio público local pola ocupación do subsolo, solo e espazo aéreo en superficies 
de uso público local a que se refire o artigo 20.3 e) do propio Real Decreto Legislativo, 
que se rexirá pola presente Ordenanza Fiscal e ciuas normas atenden a o previsto no 
artigo 57 do citado Real Decreto Legislativo. 
 
Artigo 2º. Feito impoñíbel 
Constitúe o feito impoñíbel da taxa a utilización privativa ou aproveitamento especial 
do subsolo da vía pública. 
 
Artigo 3º.- Beneficios fiscais. 
1.- O Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais non estarán 
obrigadas ó pago da taxa cando solicitaran licencia para disfrutar dos aproveitamentos 
especiais, necesarios para os servicios públicos de comunicacións que exploten 
directamente e para outros usos que inmediatamente interesen a seguridade cidadán 
ou a defensa nacional. 
2.- Polo demais, non se aplicarán bonificacións nin reduccións para a determinación 
da débeda respecto da taxa regulada pola presente Ordenanza, salvo os beneficios 
previsto en normas con rango de ley ou en tratados internacionales. 
. 
Artigo 4º. Obrigados tributarios 
 
1. É obligado tributario, en concepto de contribuintes, a persoas físicas e xurídica así 
como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da nova Lei Xeral Tributaria 58/03 de 
17 de decembro, que disfruten, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio público 
local en beneficio particular, conforme a algún dos supostos expresado Responderán 
solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo tódalas persoas que sexan 
causantes ou colaboren na realización dunha infracción tributaria, conforme co 
establecido no artigo 42 da LXT. 
2. Responderan subsidiariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo todalas 
persoas que sexan causantes ou colaboren na realización dunha infracción tributaria, 
conforme co establecido no artigo 43 da LXT. 
3.-A responsabilidade esixirase en todo caso, nos termos e con arreglo ó 
procedemento previsto na nova Lei Xeral Tributaria 58/03 de 17 de decembro. 
 
Artigo 5º.Base impoñible 
 
Tomarase como base impoñible para a determinación da cuota tributaria, o tempo de 
duración dos aproveitamentos e a magnitude deste , medida en metros liniais, cúbicos 
ou cadrados, segundo a natureza da ocupación. 
 
 
Artigo 6. Tarifas 

 
Aplicaranse as seguintes tarifas por anos: 



 

Tarifa Concepto Zonas
1, 2 e 3

Zonas  
4, 5 e 6 Zona 7 Zona 8 

Tubos de condución de  
auga de menos 50 mm de diámetr
 lineal ou  fracción e semestre 0,3 0,16 0,10 0,57 
Tubos de condución de  
auga de 50 mm até 150 mm 
mm de diámetro, por m  
lineal ou fracción e  
semestre 0,57 0,35 0,25 1,17 
Tubos de condución de  
auga de máis de 150 mm 
 de diámetro, por m lineal  
ou fracción e semestre 0,87 0,50 0,35 1,74 
Cabos de condución 
 eléctrica soterrados, por  
m lineal ou fracción e  
semestre 0,3 0,16 0,10 0,57 
Cabos de condución 
 telefónica e/ou telemática 
 (voz e datos) soterrados,  
por m lineal ou fracción e  
semestre 0,57 0,35 0,25 1,17 
Tubos de condución de 
 gas de 50 mm de diámetro 
, por m lineal ou fracción e semest 0,57 0,35 0,25 1,17 
Tubos de condución de  
gas de 50 mm até 150 mm 
 de diámetro, por m lineal  
ou fracción e semestre 1,17 0,36 0,46 2,35 
Tubos de condución de  
gas de máis de 150 mm  
de diámetro, por m lineal  
ou fracción e semestre 2,35 1,4 0,92 4,7 
Outros cabos non  
especificados nesta tarifa,  
por m lineal ou fracción e  
semestre 0,87 0,52 0,35 1,74 

1.Rieles,  
transformador 
es, caixas de  
amarre, 
distribución e 
de rexistro, 
cabos, tubos, 
e outros 
elementos 
análogos no 
subsolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Outros tubos non  
especificados nesta tarifa, 
 por m lineal ou fracción e semestr

3,5 2,09 1,39 7 
2. Grúas,  
guindastres e  
outros  
elementos  
análogos 

Por cada elemento no que  
o brazo ou pluma ocupe no 
 seu percorrido o voo da  
vía pública, por semestre 140,44 70,2 35,1 243,05
De combustíbel, por m3  
de capacidade 2,9 1,74 1,17 5,85 3. Depósitos De outras substancias,  
por m3 de capacidade 1,46 0,87 0,57 2,9 
Por cada m2 de superficie  
ocupada con postes 1,9 1,58 3,05 0,74 

4. Espacio aéreo ocupado
postes, cables, rieles o 
palomilllas Por cada m2 de superficie  

ocupada con cables 2,65 2,25 1,53 0,37 



Por cada metro cuadrado  
ocupado por rieles 1,33 1,4 0,8 0,19 

 
As categorías correspóndense  coas seguintes zonas tal e como figuran no Anexo da 
Ordenanza Fiscal Xeral: 
 
Categoría 1: Correspondese coa zona Industrial (nº 8) da Ordenanza Fiscal Xeral. 
Categoría 2: Correspondese coas zonas 1,2,3 da Ordenanza Fiscal Xeral 
Categoria 3: Correspondese coas  zonas 4, 5 , 6, da Ordenanza Fiscal Xeral 
Categoria 4: Correspondese coa zona rural (numero 7 ) da Ordenanza Fiscal Xeral. 
2.- No suposto en que o  espacio  afectado  figure  na confluencia  de  dúas  ou  máis  rúas 
clasificadas  en  distinta categoría, aplicarase a tarifa correspondente á rúa de  categoria 
superior. 
 
Nota para a aplicación da tarifa: As instalacións e aparatos non enumerados de maneira 
expresa nos anteriores epígrafes, pero que realizan un aproveitamento do subsolo, solo e vo 
da via publica sustancialmente igual os enunicados estarán sometidos a tarifa do aparato ou 
instalación que mais se lle asemelle. 

 
ARTIGO 7:Reintegros de gastos de reconstruccións e indennizacións. 
 
Cuando a utilización  privativa ou o aproveitamento especial leve aparellada a destrucción ou 
deterioro do dominio público local, o beneficiario, estará obrigado : 
 
a)   ó reintegro do custe total dos respectivos gastos de reconstrucción ou reparación e ó 
depósito previo do seu importe ou aval por dita cantidade, según á conta que formule a 
oficina técnica municipal. Si os danos foran irreparables, a entidade será indemnizada en 
contía igual ó valor dos bens destruidos ou a o importe do deterioro dos danados. 
 
b) a  Indemnización por depreciación ou deterioro da  vía pública. 
 

Indemnización por depreciación ou deterioro da vía pública.          Tarifa € 
1.- Por cada metro cadrado de zanxa aberta en terra,ainda que  a recons- 
trucción a efectúe o interesado...   

0.15 

2.- Por cada metro lineal de bordillo sobre beirarrúa... 0.68 
3.- Por cada metro lineal de bordillo sobre formigón.. 0.98 
4.- Por cada metro cadrado de beirarrúa pavimentada,calquera que sexa  
o material da mesma.... 

1,17 

5.- Por cada metro cadrado de afirmado de macadám ordinario....      0.50 
6.- Por cada   metro cadrado de empedrado sobre formigón... 1,17 
7.- Por cada metro cadrado de empedrado sobre beirarrúa... 0.60 
8.- Por cada metro cadrado de pavimento de asfalto ou loseta asfáltica 
sobre formigón... 

1,58 

9.- Por cada metro cadrado de rego asfáltico sobre macadám... 0.87 
10.- Por cada metro cadrado de beirarrúa na que se teña construido  
somentes a capa de rodadura conservando o formigón de cemento... 

0.41 

11.- Por cada metro cadrado de firme de formigón... 0.70 
 

  En ningún caso efectuarase a  liquidación  por  cantidade inferior á superficie 
ocupada dun metro cadrado. 

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

Artigo 8º.- Devengo. 
A tasa devengarase cando se solicite a licencia para o aproveitamento ou , a falta de 



solicitude, cando se inicie o mesmo. Cando se trate de aproveitamentos continuados 
no 
tempo, o primeiro día do ano natural. 
As cuotas serán irreductibles por periodos de tempo sinalados nos respectivos 
epígrafes. 
 
Artigo 9º.- Normas de xestión, administración e cobranza 
Tratandose de concesións de novos aproveitamentos. 
1. As licencias para realizar estos aproveitamentos solicitaranse por medio 
de instancia no rexistro xeral do Concello, acompañada dos documentos que deba 
presentar o interesado. Neste caso, exisirase: 
a) un plano da superficie que se pretende utilizar e da súa situacón no Concello 
b) unha liquidación provisional que terá carácter de deposito previo. 
2. Tramitado o expediente, dictarase resolución, que pode: 
a) conceder e elevar a definitiva a liquidación definitiva a liquidación practicada no 
momento da solicitude 
b) ou denegando a correspondente licencia. 
3.Esta resolución será notificada ao interesado. 
Nesta resolución se revisará la liquidación practicada realizando os abonos ou 
exisindo as diferencias que procedan. 
4. A resolución que autoriza o aproveitamento establecerá o tempo de duración do 
mesmo. 
Transcurrido dito prazo entenderase caducadas. 
5. Polo que respecta as fianzas ou avais presentados, non se devolverán ata que se 
acredite o cumprimento das obrigas de toda indole. 
6.- Cando se trate de obras que deben ser executadas inmediatamente polos graves 
prexuízos que a demora puidera producir (fugas de gas, fusión de cabos, etcétera) 
poderanse iniciar sen ter obtido a autorización municipal con obriga de solicitar a 
licenza dentro das 24 h seguintes ao comezo das obras e xustificar a razón da súa 
urxencia. 
7.- Autorizada a licenza, entenderase esta prorrogada automaticamente entanto non 
se solicite a baixa polo interesado, ou se declare a súa caducidade. 
A presentación da baixa xurdirá efectos a partir do día primeiro do trimestre seguinte a 
aquel no que se causa dita baixa. A non presentación da baixa, determinará a obriga 
de seguir aboando a taxa. 
 
Tratandose de concesión de aproveitamentos xa autorizados: 
Cando a natureza da taxa esixa o reporte periodico desta, o mesmo terá lugar o un de 
xaneiro de cada ano e o periodo impositivo comprenderá o ano natural, puidendo 
prorratearse por trimestre naturais. Neste caso incorporarase a taxa ao 
correspondente padrón fiscal. 
 
Artigo 10º. Infraccións e sancións 
As infraccións e sancións en materia tributaria rexeranse polo disposto nos Arts. 181 e 
seguintes da nova Lei Xeral Tributaria 58/03 de 17 de decembro e a súa normativa de 
desenvolvemento, e o que dispoña a Ordenanza Xeral de Inspección , Xestion e 
Racadación 
 
DISPOSICION FINAL 
A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da 
Provincia,  e será de aplicación no exercicio 2011 permanecendo en vigor ata a súa 
modificación ou derogación expresa. 
 


