
-ORDENANZA FISCAL Nº 1 
 
REGULADORA DA TASA POLA APERTURA DE ZANXAS , CALICATAS EN 
TERREOS DE USO PUBLICO , ASI COMO CALQUERA REMOCIÓN DE 
PAVIMENTO OU ACERAS NA VÍA PUBLICA. 
 
ARTÍGO 1. FUNDAMENTO Y OBJETO. 
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo 
artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, 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 establecece a taxa pola utilización privativa ou aprovechamento especial do 
uso publico local pola apertura de xanxas, calicatas en terreos de uso publico, asi 
como calquera remoción de pavimento ou aceras na vía publica a que se refire o artigo 
20.3 f) 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. 
 
ARTÍGO 2. FEITO IMPOÑIBLE. 
Constitue o feito impoñible da taxa: 
a) a concesión de licencias de obras na vía publica para a apertura de zanxas e 
calicatas, 
b) o aproveitamento da vía publica 
c) reposición por razón de obras efectuadas 
d) indemnización por depreciación ou deterioro da vía publica. 
 
ARTÍGO 3. 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. 
 
ARTÍGO 4. 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. 
ARTÍGO 5. BASE IMPOÑIBLE. 
Tomarase como base impoñible: 
a) no caso da concesión de licencias de obra na vía publica, tomarase o custo real e 
efectivo da obra. 



b) no caso dos aproveitamentos da via publica tempo de duración do aproveitamento e 
a dimensión do mesmo, medida en metros liniais ou cuadrados, segundo se trate de 
zanxas ou pavimentos. 
 
ARTÍGO 6.- TARIFAS 
1.- As Tarifas da taxa serán as seguintes: 
 
Epígrafe A): Concesión da Licencia de obra na vía pública.- 
“ Cobrarase un 5.00% por 100 sobre o custo real e efectivo da obra, para levar a cabo 
a apertura de zanxas calicatas en terreos de uso público. 
 
Epígrafe B): Aproveitamentos da vía pública.- 
Liquidarase en función do aproveitamento por metro cadrado ou fracción da vía 
pública, consonte ó especificado na seguinte taboa: 
 
Localización da vía Unidade Cota trimestral 
Zonas 1,2 e 3 5 m/2 35,05 € 
Zonas 4,5 e 6 5 m/2 21,75 € 
Zonas 7 e 8 5 m/2 17,50 € 
 
ARTIGO 7.- REINTEGROS DE GASTOS DE RECONSTRUCCIÓN 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, 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 
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 
somen- 
tes a capa de rodadura conservando o formigón de cemento... 

0,40 

11.- Por cada metro cadrado de firme de formigón... 0,7 
 



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 9. NORMAS DE XESTIÓN. 
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,ou no 
seu caso proxecto asinado por técnico profesional competente e co visado colexial 
correspondente 
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 a 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 
perxuizos que a demora puidera producir (fugas de gas, fusión de cables, etc.), 
poderánse 
iniciar sen ter obtido a autorización municipal coa obriga de solicita-la licencia dentro 
das vintecatro horas seguintes ó comenzo das obras e xustifica-la razón da súa 
urxencia. 
 
ARTÍGO 10 . INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS. 
Para a calificación das infraccións tributarias, asi como das sancións que das mesmas 
correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 
Xeral Tributaria. 
 
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. 
 


