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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 15 

 

TAXA POR OCUPACIÓN DO SUBSOLO, CHAN E VOO DE TERREOS DE USO PÚ-
BLICO LOCAL. 

 
Artigo 1.  FUNDAMENTO E REGIMEN 
 
Este concello conforme ao autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85 de 2 de Abril, Reguladora das 
Bases do Réxime Local e de acordo co previsto no artigo 20.3 e)  do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais , establece 
a Taxa por ocupación do subsolo, chan e voo de terreos de uso público local, que se regulará pola 
presente Ordenanza. 
 
Artigo 2. FEITO IMPOÑIBLE 
 
Constitúe o feito impoñible desta taxa o aproveitamento do subsolo, chan e voo de terreos de uso 
público municipal, con algún dos elementos a que se fai referencia no Art. 6 desta Ordenanza, ao 
fixar os epígrafes das correspondentes tarifas. 
 
 
Artigo 3. DEVEÑO E PAGO 
  
1) O deveño da taxa regulada nesta Ordenanza terá lugar : 
a) Tratándose de concesións ou licenzas para novas ocupacións na data de otorgamiento dela 
concesión ou licenza. 
b) No resto dos supostos , tanto afectados polo réxime xeral ou polo réxime especial , o deveño 
será o 1 de xaneiro de cada ano. 
2) O pago da taxa realizarase: 
a) Nos supostos de novas ocupacións , no momento de solicitar a concesión ou licenza para a 
ocupación , nos lugares establecidos ao efecto pola Tesourería Municipal ou mediante ingreso 
directo na Tesourería Municipal.  
b) No resto das ocupacións sometidas ao pago da taxa , unha vez incluídos nos padróns ou matrí-
culas desta taxa, no período de pago establecido ao efecto pola autoridade municipal competente 
e nos lugares sinalados a tal fin por devandita autoridade. 
c) A declaración de ingresos brutos e o pago da taxa polo réxime especial de cuantificación debe-
rá realizarse dentro dos primeiros 45 días de cada exercicio natural, respecto dos realizados no 
exercicio natural inmediatamente anterior. 
 
Artigo 4. SUXEITOS PASIVOS 
 
Son suxeitos pasivos da taxa regulada nesta Ordenanza as persoas ou entidades a cuxo favor 
outorgar as licenzas, ou quen se beneficien do aproveitamento , se se procedeu sen a oportuna 
autorización. 
 
Artigo 5.- BASE IMPOÑIBLE E LIQUIDABLE 
 
A base impoñible estará constituída por: 
Cando se trate de aproveitamentos constituídos a favor de empresas explotadoras de servizos de 
subministracións que afecten á xeneralidade ou a unha parte importante da veciñanza, polos in-
gresos brutos procedentes da facturación que obteñan anualmente no termo municipal devanditas 
empresas. 
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Nos demais casos, os metros lineais de cable, tubaxe ou canalización que se instalen no subsolo. 
 
Artigo 6. - COTA TRIBUTARIA 
 
         1. As tarifas a aplicar serán as fixadas no ap.3 seguinte. 
        
  2. No entanto o anterior, para as empresas explotadoras de servizos de subministracións 
que afecten á xeneralidade ou unha parte importante da veciñanza, a contía da taxa consistirá, en 
todo caso e sen excepción algunha, no 1,5 por 100 dos ingresos brutos procedentes da factura-
ción que obteñan anualmente neste termo municipal devanditas empresas.  
         
 3. Cadro de tarifas: Réxime xeral. 
   
 TARIFA A: APROVEITAMENTO DO SUBSOLO POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SER-
VIZOS 
 
   - Están obrigados ao pago os particulares e empresas que exploten cámaras, corredores ou 
depósitos subterráneos para usos industriais ou comerciais, de acordo coa seguinte capacidade: 
. Depósitos ou cámaras de ata 50.000 litros:       21,94 euros/m3/ano  
. Depósitos ou cámaras de máis de 50.000 litros:    27,46 euros/m3/ano 
    
- Ocupación do subsolo da vía pública ou terreos de dominio público con cables, tubaxes e análo-
gos: 
. Cables ou tubaxes de condución non eléctrica:  0,16 euros/ml/ano 
. Cables de condución eléctrica: 
 

.-  Por cada metro lineal de conducción 
eléctrica subterránea y baja tensión for-
mada, como mínimo, por 2 conductores y 
un neutro, en caso de corriente trifásica, 
al año:  
 

Euros 

  Hasta 4 mm2.de sección.................... 0,23 

  De 5 a 10 mm2............................. 0,27 

  De 11 a 50 mm2............................ 0,30 

  De 51 a 120 mm2........................... 0,42 

  De 121 a 240 mm2.......................... 0,48 

  De 241 a 500 mm2.......................... 0,67 

  De 501 a 1000 mm2......................... 0,92 

 De más de 1000 mm2........................      1,41 

  .- Cables de conducción eléctrica de alta 
tensión subterránea, por cada metro li-
neal, al año: 

Euros 

  Hasta 5 pares............................. 0,20 

  De 6 a 10 pares........................... 0,20 

  De 11 a 50 pares.......................... 0,20 

  De 51 a 100 pares......................... 0,27 

  De 101 a 200 pares........................ 0,30 

  De 201 a 500 pares........................ 0,42 

  De 501 a 1000 pares....................... 0,52 

  De más de 1.000 pares..................... 0,80 
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    TARIFA B: APROVEITAMENTO DO SUBSOLO DA VIA PUBLICA PARA USOS DOMES-
TICOS, COMERCIAIS O Industriales, CON TUBERIAS, DEPOSITOS, CAMARAS E CORREDO-
RES, CON MATERIAIS LIQUIDOS O Gaseosos 
     
 . Ocupación para usos domésticos..................    6,58 euros/m3/ano 
 . Para usos comerciais ou industriais: ...........   13,16 euros/m3/ano 
 
 
 
4. Réxime especial. 
 
Cando se trate da utilización privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no chan , subso-
lo ou voo das vías públicas municipais, a favor de empresas explotadoras de servizos de submi-
nistracións que resulten de interese xeral ou afecten á xeneralidade ou a unha parte importante da 
veciñanza , o importe da taxa consistirá no 1,5% dos ingresos brutos procedentes da facturación 
que obteñan anualmente no termo municipal as referidas empresas. 
Este réxime especial de cuantificación da taxa aplicarase ás empresas , tanto se son titulares das 
correspondentes redes a través das cales efectúanse as subministracións  coma se, non sendo 
titulares de devanditas redes , o son de dereitos de uso , acceso ou interconexión coas mesmas. 
Non se incluirán neste réxime especial de cuantificación da taxa os servizos de telefonía móbil. 
Entenderanse por ingresos brutos procedentes da facturación aqueles que , sendo imputables a 
cada entidade , sexan obtidos pola mesma como contraprestación polos servizos realizados no 
Termo municipal . Non se incluirán entre os ingresos brutos , a estes efectos, os impostos indirec-
tos que graven os servizos prestados nin as partidas ou cantidades cobradas por conta de tercei-
ros que non constitúen un ingresos propio da entidade á que se aplique a este réxime especial de 
cuantificación da taxa. 
As empresas que empreguen redes alleas para efectuar as subministracións deducirán dos seus 
ingresos brutos de facturación , as cantidades satisfeitas a outras empresas en concepto de acce-
so ou interconexión ás redes das mesmas . As empresas titulares de tales redes deberán compu-
tar as cantidades percibidas por tal concepto entre os seus ingresos brutos de facturación. 
 
Artigo 7. - RESPONSABLES 
 
1. -Serán responsables solidariamente das obrigacións tributarias establecidas nesta Ordenanza 
toda persoa causante ou colaboradora na realización dunha infracción tributaria. Nos supostos de 
declaración consolidada, todas as sociedades integrantes do grupo serán responsables solidarias 
das infraccións cometidas neste réxime de tributación. 
              
2. -Os coparticipes ou cotitulares das herdanzas yacentes, comunidades de bens e demais enti-
dades que, carentes de personalidade xurídica, constitúan unha unidade económica ou un patri-
monio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente e en proporción ás súas 
respectivas participacións da  obrigacións tributarias de devanditas entidades. 
                  
3. - Serán responsables subsidiarios das infraccións simples e da totalidade da débeda tributaria 
en caso de infraccións graves cometidas polas persoas xurídicas, os administradores daquelas 
que non realicen os actos necesarios do seu incumbencia, para o cumprimento das obrigacións 
tributarias infrinxidas, consentisen no incumprimento por quen dependen deles ou adopten acor-
dos que fixesen posible as infraccións. Así mesmo, tales administradores responderán subsidia-
riamente das obrigacións tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurídi-
cas que cesen nas súas actividades. 
 
4. -Serán responsables subsidiarios os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, con-
cursos, sociedades e entidades en xeral, cando por neglixencia ou mala fe non realicen as 
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xestións necesarias para o total cumprimento das obrigacións tributarias devengadas con anterio-
ridade a devanditas situacións e que sexan imputables aos respectivos suxeitos pasivos. 
 
Articulo 8. - EXENCIÓNS, REDUCIÓNS E DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES. 
 
De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 33/98 de 28 de Decembro; non se recoñece bene-
ficio tributario algún, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos 
Internacionais ou os previstos en normas con rango de lei  
O Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais non estarán obrigados ao pago das 
taxas por utilización privativa ou aproveitamento especial do domino público polos aproveitamen-
tos inherentes aos servizos públicos de comunicacións que exploten directamente e por todos os 
que inmediatamente interesen á seguridade cidadá ou á defensa nacional 
 
Artigo 9. 
 
1. As cantidades exixibles con arranxo ás tarifas, liquidaranse por cada aproveitamento solicitado 
ou realizado e serán irreducibles polos períodos de tempo fixados nas respectivas tarifas. 
 
2. As persoas ou entidades interesadas na concesión de aproveitamentos regulados nesta Orde-
nanza, deberán solicitar previamente a correspondente licenza, e formular declaración na que 
consten os elementos que servirán de base para efectuar a liquidación tributaria. 
 
3. Unha vez autorizada a ocupación, se non se determinou con exactitude a duración do aprovei-
tamento, entenderanse prorrogada ata que se presente a declaración de baixa polos interesados. 
 
4. A presentación da baixa fornecerá efectos a partir do día primeiro do período natural de tempo 
seguinte ao sinalado nos epígrafes das tarifas. A non presentación da baixa determinará a obriga-
ción de continuar abonando a taxa. 
 
DISPOSICIÓN DERRADEIRA 
 
 A presente Ordenanza fiscal, cuxa redacción definitiva foi aprobada polo Pleno da Corporación en 
sesión celebrada o día 10 de novembro de 2011, entrará en vigor o mesmo día da súa publicación 
definitiva no "Boletín Oficial da Provincia", permanecendo en vixencia ata a súa modificación ou 
derrogación expresa. 
 
 
 
 
 
 


