
Ordenanza fiscal núm. 3.B.5

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ACTOS DE UTILIZACIÓN PRIVATIVA
OU  APROVEITAMENTO  ESPECIAL  DO  DOMINIO  PÚBLICO  LOCAL  DERIVADOS  DA
EXECUCIÓN DE OBRAS.

ARTIGO 1.- FEITO IMPOÑIBLE

Constitúen  feito  impoñible  desta  taxa  os  seguintes  aproveitamentos  especiais  ou  utilizacións
privativas da vía pública e terreos de dominio público local no seu solo, subsolo e voo que a
continuación se relacionan:

a.  Apertura  de  gabias,  calicatas  e  calas  en  terreos  de  uso  público  local,  inclusive  estradas,
camiños e demais vías públicas locais, para a instalación e reparación de cañarías, conducións e
outras instalacións, así como calquera remoción de pavimento ou beirarrúas na vía pública. 

b. Ocupación de terreos de uso público local con puntais, asnillas e outros elementos de apeo dos
edificios.

c. Ocupación de terreos de uso público local con colectores e sacos para recollida ou depósito de
entullos,  materiais  de  construción  ou  residuos,  valados,  andamios,  entullos,  areas,  camións
bombeadores de formigón e outros. 

ARTIGO 2.- SUXEITOS PASIVOS 

Son suxeitos  pasivos  das taxas reguladas nesta ordenanza,  en concepto  de contribuíntes  as
persoas físicas e xurídicas así como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 de
17 de decembro, Xeral Tributaria quen desfruten, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio
público local.

ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS 

O  Estado,  as  Comunidades  Autónomas  e  as  Entidades  Locais  non  estarán  obrigadas  o
pagamento  das  taxas  reguladas  nesta  ordenanza,  referidas  a  aproveitamentos  inherentes  ós
servizos  públicos  de  comunicacións  que  exploten  directamente  e  por  todos  os  que
inmediatamente interesen a seguridade cidadá ou a defensa nacional. 

As  empresas  que  paguen  a taxa  por  utilización  privativa  ou  aproveitamentos  especiais
constituídos  no  solo,  subsolo  ou  voo  das  vías  públicas  municipais,  a  favor  de  empresas
explotadoras  de  servizos  de  subministración  que  resulten  de  interese  xeral  ou  afecten  a
xeneralidade ou unha parte importante da veciñanza quedan excluídas, da exacción da taxa por
actos de utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local derivados da
execución de obras

ARTIGO 4.- COTAS 

1. As cotas tributarias relativas ás taxas reguladas nesta Ordenanza calcularanse aplicando as
seguintes tarifas:

Epígrafe  A)  Calicatas  e  gabias  e calquera  remoción do pavimento  e  beirarrúas,  previstos  no
apartado a) do artigo 1 desta ordenanza: 

Por m2 ou fracción.
Día Mes
0,82 € 8,18 €

Epígrafe B) Puntais, asnillas e outros elementos de apeo dos edificios.

Por m2 ou fracción



Día Mes
0,31 € 3,01 €

Epígrafe C) Colectores e sacos para recollida ou depósito de entullos, materiais de construción ou
residuos, valados, andamios, entullos, areas, camións bombeadores de formigón e outros.

Por m2 ou fracción.
Día Mes
0,36 € 3,68 €

2. Cando o tempo de aproveitamento sexa superior a seis meses, as cotas incrementaranse nun
30%.

3.  Cando as  actuacións leven  aparellada a  instalación de publicidade,  excluíndo o  cartel,  de
medidas normais, da empresa que realiza a obra, e colocadas na vía pública, incrementarase a
cota nun 30%.

4. Con carácter  mínimo, e cando pola aplicación das cotas, non se acade dito importe, esixirase
unha contía de 30,67 euros.

ARTIGO 5.- DEVENGO.

As  taxas  reguladas  na  presente  ordenanza  devengaranse  no  momento  en  que  se  inicie  o
aproveitamento especial.

ARTIGO 6.- NORMAS SOBRE INGRESO 

No momento da presentación de solicitudes de licencias para aproveitamentos con unha duración
determinada, os suxeitos pasivos ingresarán polo procedemento de autoliquidación o importe das
taxas resultantes.

ARTIGO 7.- NORMAS DE XESTIÓN 

1. Para poder desfrutar dos aproveitamentos especiais e utilizacións privativas de vía pública, os
interesados deberán solicitar  a oportuna licencia.  No caso de que os lugares susceptibles de
aproveitamento especial ou utilización privativa fosen limitados, poderán concederse as licencias
mediante poxa pública conforme ó Prego de Condicións que oportunamente se aprobe. Servirán
de tipo inicial de licitación os prezos que figuran no artigo 4 deste texto. 

2. En todo caso estes aproveitamentos axustaranse ó disposto no Regulamento de Bens das
Entidades Locais aprobado por Real Decreto 1372/86. 

3. As solicitudes contarán en todo caso cos seguintes datos: nome, apelidos e D.N.I. ou razón
social e C.I.F. do solicitante, domicilio fiscal, situación e duración do aproveitamento. 

4. Os servizos técnicos deste Concello comprobarán e investigarán as declaracións formuladas
polos interesados concedéndose as licencias de non atopar diferencias coas peticións e conforme
ás  normas  vixentes  no  Concello  en  relación  ó  tráfico,  limpeza,  non  obstaculizar  calzada  e
beirarrúas,  seguridade  e  outras.  Se  se  vesen  diferencias  coas  declaracións,  notificaranse  ós
interesados e xiraranse, no seu caso, as liquidacións complementarias con aplicación de intereses
de demora e a sanción correspondente. 

5. En caso de denegarse as autorizacións, procederá a devolución dos importes ingresados. 

6. Non poderá desfrutarse dun aproveitamento da vía pública ata que fose ingresado o importe
das taxas e fose outorgada a correspondente licencia. 



7. Entenderase autorizada a ocupación polo tempo que figure na licenza. A solicitude de prórroga
dos prazos inicialmente concedidos tramitaranse como unha nova licenza.

8. Cando por motivo das actuacións feitas reguladas por esta Ordenanza se produza a destrución
ou estrago do dominio público local, os titulares das licenzas ou os obrigados ao pagamento, sen
prexuízo do abono da taxa a que procedese, virán obrigados á reparación do dano causado,
deixando en perfecto estado o dominio público empregado. Para tal efecto terá que presentar,
antes do inicio da actividade, as garantías necesarias e suficientes, e como mínimo, un importe e
60,10 € por cada m2 de aproveitamento.

ARTIGO 8.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 

No relativo a infraccións tributarias desta ordenanza, así como as súas cualificacións e sancións,
estarase ó disposto na Ordenanza Fiscal Xeral do Concello,  Lei 58/2003 de 17 de decembro,
Xeral Tributaria, e restante normativa de aplicación. 

DISPOSICIÓNS FINAIS 

1ª. No non previsto nesta Ordenanza será de aplicación a Ordenanza Fiscal Xeral do Concello, Lei
58/2003 Xeral Tributaria e restante normativa de aplicación. 

2ª.  Esta Ordenanza entrará en vigor  o  día  seguinte  da súa publicación no Boletín  Oficial  da
Provincia, e comezará a aplicarse o 01/01/2014, permanecendo vixente en tanto non se acorde a
súa modificación ou derrogación expresa.

As publicacións no Boletín Oficial da Provincia, foron:

Texto íntegro – BOP núm. 245 de 26/12/2012.

Texto íntegro – BOP núm. 246 de 27/12/2013.


