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ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR TENDIDOS, TUBERÍAS E 
GALERÍAS PARA AS CONDUCCIÓNS DE ENERXÍA ELÉCTRICA, AUGA, 
GAS OU CALQUERA OUTRO FLUÍDO INCLUÍDOS OS POSTES PARA 
LIÑAS, CABLES, PALOMILLAS, CAIXAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN 
OU DE REXISTRO, TRANSFORMADORES, RIEIS, BÁSCULAS, APARATOS 
PARA VENDA AUTOMÁTICA E OUTROS ANÁLOGOS QUE SE 
ESTABLEZAN SOBRE VÍAS PÚBLICAS OU OUTROS TERREOS DE 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL OU VOEN SOBRE OS MESMOS 
 
 
OCUPACIÓNS DO SUBSOLO, SOLO E VÓ DA VÍA PÚBLICA. 
 
 
Artigo 1.- Concepto 
 

De conformidade co previsto no artigo 58 en relación co artigo 20.3.k), ambos 
da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, segundo a 
modificación establecida polo artigo 66 da Lei 25/1998, do 13 de xullo, de modificación 
do Réxime Legal das Taxas Estatais e Locais e de Reordenación das Prestacións 
Patrimoniais e de Carácter Público, este Concello establece a Taxa por utilizacións 
privativas ou aproveitamentos especiais do dominio público local por “tendidos, 
tuberías e galerías para as conducións de enerxía eléctrica, auga, gas ou calquera 
outro fluído incluídos os postes para liñas, cables, palomillas, caixas de amarre, de 
distribución ou de rexistro, transformadores, rieis, básculas, aparatos para venda 
automática e outros análogos que se establezan sobre vías públicas ou outros terreos 
de dominio público local ou voen sobre os mesmos”, especificando nas Tarifas 
contidas nos apartados 2 e 3 do artigo 3º seguinte, que se rexerá pola presente 
Ordenanza. 

 
Artigo 2.- Obrigados ao pagamento 
 

Están obrigados ao pagamento da taxa reguladora nesta Ordenanza, as 
persoas ou entidades a favor das cales se outorguen as licenzas ou quen se beneficie 
do aproveitamento se se procedeu sen a oportuna autorización. 

 
Artigo 3.- Contía 
 

1. A contía da taxa regulada nesta Ordenanza, será a fixada nas tarifas 
contidas no apartado 3 deste artigo. 

2. Non obstante o anterior, para as Empresas explotadoras dos servicios de 
subministros que afecten á xeralidade ou a unha parte importante do 
vecindario, a contía da taxa regulada nesta Ordenanza consistirá en todo 
caso, e sen excepción ningunha, no 1,5 por 100 dos ingresos brutos 
procedentes da facturación que obteñan anualmente neste termo 
municipal as devanditas empresas. 
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A contía desta taxa que puidera corresponder a Telefónica de España, 
SA, está englobada na compensación en metálico de perioricidade anual 
a que se refire o apartado 1 do artigo 4º da Lei 15/1987, do 30 de xullo 
(Disposición Adicional Octava da Lei 39/1988, do 28 de decembro). 

3.  As tarifas da taxa serán as seguintes: 
 

 Postes, 70 pesetas unidade. 
 1 m. de cable, 35 pesetas. 
 Palomillas (unidade), 60 pesetas. 
 1 m. de caixas de amarre, de distribución ou rexistro, 185 pesetas. 
 1 m. de aparatos automáticos accionados por moeda, 535 pesetas. 

 
Artigo 4.- Normas de xestión 
 

1. As cantidades esixibles de acordo coas tarifas liquidaranse por cada 
aproveitamento solicitado ou realizado e serán irreducibles polos períodos de 
tempo realizados. 

2. As persoas ou entidades interesadas na concesión de aproveitamentos 
regulados nesta Ordenanza, deberán solicitar previamente a correspondente 
licenza e realizar o depósito previo a que se refire o artigo seguinte. 

3. Unha vez autorizada a ocupación, se non se determinou con exactitude a 
duración do aproveitamento, entenderase prorrogada ata que se presenta a 
declaración de baixa polos interesados. A non presentación de baixa 
determinará a obriga de continuar aboando a taxa. 

 
Artigo 5.- Obrigación de pagamento 
 

1. A obrigación de pagamento da taxa regulada nesta Ordenanza nace: 
 

a) Tratándose de concesións de novos aproveitamentos da vía pública, no 
momento de solicitar a correspondente licenza. 

b) Tratándose de concesións de aproveitamentos xa autorizados e 
prorrogados, o día primeiro de cada un dos períodos naturais sinalados 
na tarifa. 

 
2. O pagamento da taxa realizarase: 

 
a) Tratándose de concesións de novos aproveitamentos, por ingreso 

directo na Tesourería Municipal ou onde establecese o Concello, pero 
sempre antes de retirar a correspondente licenza. 
Este ingreso terá carácter de depósito previo, de acordo co disposto no 
artigo 26.1 a) da Lei 39/1988, do 28 de decembro, modificado pola Lei 
25/1998, do 13 de xullo, quedando elevado a definitivo ó concederse a 
licenza correspondente. 

b) Tratándose de concesións de aproveitamentos xa autorizados e 
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prorrogados, unha vez incluídos nos padróns ou matrículas desta taxa, 
por trimestres naturais, nas oficinas da Recadación Municipal, desde o 
día 16 do primeiro mes do trimestre ata o día 15 do segundo mes. 

 
 

Disposición final 
 

A presente Ordenanza que consta de cinco artigos, entrará en vigor unha vez 
publicada no Boletín Oficial da Provincia e transcorrese o prazo a que se refire o artigo 
70.2 en relación co 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do 
Réxime Local, e comezará a aplicarse do día un de xaneiro de mil novecentos noventa 
e nove, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa. 
 
 
 


