
ORDENANZA FISCAL Nº 3 
 
REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTOS 
EXPECIAIS CONSTITUIDOS NO SOLO, SUBSOLO OU VOLO DAS VIAS PUBLICAS 
MUNICIPAIS POLAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS 
QUE AFECTEN A XENERALIDADE OU A UNHA PARTE IMPORTANTE DO VECINDARIO.  
 
ARTIGO 1. FUNDAMENTO E OBXETO 
 
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 de Réxime Local, e de conformidade co 
disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se 
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Concello de Fene 
establece a Taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituído no solo, 
subsolo ou voo das vías publicas municipais polas empresas explotadoras de servicios de 
subministro que afecten a xeneralidade ou a unha parte importante do vecindario, a que se 
refire  o artigo 20.3, en relación co artigo 24.1 , paragrafo terceiro, do propio Real Decreto 
Lexislativo, que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal, e coias normas atenden ao 
previsto no artigo 57 do citado Real Decreto Lexislativo. 
 
ARTÍGO 2. FEITO IMPONIBLE 
 
1.Constitúe o feito impoñible desta taxa a utilización privativa e o aproveitamento especial do 
solo, subsolo e voo das vías publicas municipais, a favor das empresas explotadoras, 
distribuidoras e comercializadoras de servicios de suministros que afecten a xeneralidade ou 
a unha parte importante do vecindario, tanto si son titulares das correspondentes redes a 
través das cales se efectúan os suministros como si, non sendo titulares das ditas redes, o, 
son de dereitos de uso , acceso ou interconexión as mesmas.  
2. Esta taxa e compatible con calquera outra que poda establecerse pola prestación de 
servicios ou a realización de actividades de competencia local das que deban ser suxeitos 
pasivos as empresas enumeradas no punto anterior, quedando excluida, polo pago da taxa 
regulada no punto un deste artigo, a exacción de outras taxas derivadas da utilización 
privativa ou aproveitamento especial constituído no solo, subsolo e vo das vías publicas 
municipais, sempre que dita utilización privativa ou aproveitamento especial está dirixido a 
instalación, mantemento e reparación das súas redes.  
 
ARTÍGO 3. BENEFICIOS FISCAIS 
 
Aplicaranse os beneficios fiscais previstos nas normas con rango de lei e nos tratados 
internacionais. 
 
ARTIGO 4. OBLIGADOS TRIBUTARIOS 
 
1. É obrigado tributario, en concepto de contribuinte, a persoa fisica ou xuridica e as 
entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que utilicen ou aproveiten o 
solo, subsolo e vo das vías publicas municipais e que realicen a actividade empresarial de 
explotación, distribución e comercialización de servicios de suministros que afecten a 
xeneralidade ou a unha parte importante do vecindario. 
2. Serán responsables solidarios da deuda tributaria as persoas ou entidades a que se refire 
o artígo 42 da Lei Xeral Tributaria. 
3. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, 
interventores e liquidadores de quiebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos 
supostos e co alcance que sinala o artígo 43 da Lei Xeral Tributaria. 
 
ARTIGO  5. BASE IMPOÑIBLE 



 
Tomarase como base para a determinación da cuota tributaria o importe dos ingresos brutos 
procedentes da facturación que obtenían anualmente en cada termino municipal as referidas 
empresas, calculados segundo o disposto no artigo 24.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004. 
 
ARTÍGO  6. TIPO IMPOSITIVO  
 
O tipo impositivo que se aplicará a base impoñible para calcular a cuota será, 
en todo caso e sin excepción algunha o 1’5 por cento. 
 
ARTÍGO  7. DEVENGO 
 
A Taxa devengarase cando se inciie o uso privativo ou o aproveitamento especial das vías 
publicas municipais por parte dun suxeito pasivo que realice a actividade de prestación de 
servicios de suministro que afecten a totalidade ou a unha parte importante do vecindario do 
concello de Fene. 
Para que poda exisirse esta taxa é preciso que o suxeito realice efectivamente a actividade 
para a cal será imprescindible que obtenía ingresos derivados da mesma no termino 
municipal. 
 
ARTÍGO  8. XESTIÓN TRIBUTARIA 
 
1. Os suxeitos pasivos presentarán, ca regularidade que estimen pertinente pero nunca 
superior a un ano natural unha declaración liquidación da totalidade dos ingresos brutos 
obtidos no Concello de Fene durante  o periodo que se liquide e procederán ao ingreso da 
cuota resultante. 
2. Para permitir a comprobación das declaracións presentadas, as empresas que teñan a 
condición de suxeito pasivo, deberán levar unha contabilidade especifica dos ingresos 
obtidos no termino municipal. 
 
ARTIGO  9. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
 
Para a calificación das infraccións tributarias, así como das sancións que as mesmas 
corresponden en cada caso, estarase ao disposto nos artígos 
178 e seguintes da Lei Xeral Tributaria . 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
1.- A presente Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da 
Provincia, e será de aplicación no exercicio do 2.008 permañecendo en vigor ata que se 
acorde a súa modificación ou derogación  

 


