
ORDENANZA FISCAL Núm. 18 
REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO CON MERCADORIAS, 
MATERIAIS  DE  CONSTRUCCIÓN,  CASCALLOS,  VALOS,  PUNTAIS,  CABALETES,  ESTADAS  E 
OUTRAS INSTALACIÓNS ANÁLOGAS.

 
Artigo 1: Concepto
De conformidade co disposto no art. 20 do RDL 2/2004, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei reguladora de facendas locais, este Concello establece a taxa 
por  utilizacións  privativas  ou  aproveitamentos  especiais  pola,  ocupación  de 
terreos de uso público con mercadorías, materiais de construcción, cascallos, 
valos, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas, especificando 
nas tarifas contidas na 2 do art.4 seguinte, que se ha rexer pola presente 
ordenanza. 

Artigo 2: Obrigados ó pagamento 
Están obrigados ó pagamento da taxa regulada nesta ordenanza, as persoas ou 
entidades a favor das cales se outorguen as licencias. 

Artigo 3 : Categorías das rúas ou polígonos 
Exención 
Cando exista unha previa cesión de terreos para uso público, e nos mesmos sexa 
necesario  a  instalación  de  valos  de  obra,  guindastres,  casetas  de  obra  ou 
calquera  outra  instalación  necesaria  para  a  execución  de  obra,  e  que  esté 
suxeita a liquidación de taxas, quedarán exentas das ditas taxas. 

Artigo 4 : Contía
1. A contía da taxa regulada nesta ordenanza será :

Tarifa  primeira:  Ocupación  da  vía 
pública con colectores ou bidóns:

Categoría de rúas Por m2 ou 
fracción / mes

1ª 6,39 €
2ª 4,77 €
3ª 3,15 €

Prohíbese a ocupación da vía pública con materiais de construción e cascallos 
agás que se efectúe co uso do correspondente colector.

Tarifa  segunda: 
Ocupación  da  vía 
pública  con  puntais, 
cabaletes, estadas, etc

Ocupación  con  valos  e 
casetas de obra, por m2 

ou fracción/mes
Rúas urbanizadas 5,39€
Rúas non urbanizadas 1,38€

Ocupación  con  estadas 
ou outros análogos, por 
m2 ou fracción ó mes

Rúas urbanizadas 3,15€
Rúas non urbanizadas 0,84€

Ocupación  con  puntais,  cabalete  ou  outros 
elementos de "apeo" por cada elemento e mes 1,12 €

Ocupación  da  vía 
pública con guindastres 
ou aparellos mecánicos, 
por m2 e mes

Rúas urbanizadas 5,39€

Rúas non urbanizadas 1,38€

 

Tarifa  terceira:  Ocupación  da 
vía pública con mercadorías. 

Categoría de rúas Por m2 ou fracción / mes
1ª 6,39 €
2ª 4,77 €
3ª 3,15 €

3. Normas de aplicación das tarifas:



a) Cando as obras se interrompen durante un tempo superior  a dous meses, sen 
causa  xustificada,  as  contías  resultantes  por  aplicación  da  tarifa 
primeira producirán unha recarga do 100 por 100 a partir do terceiro mes 
e,  en  caso  de  que  unha  vez  rematadas  as  obras  continúen  os 
aproveitamentos, as contías serán recargadas nun 100 por 100.

b) Cando se tratase de ocupación con valos, casetas ou guindastres na vía 
pública con carácter mínimo e sempre que por ampliación da presente tarifa 
non se alcance outra superior, pagarase a cantidade de 22,50 €, tratándose 
de estadas, puntais ou outros elementos de apeo, a cota mínima será de 
7,79 €.

c) Os puntais,  estadas e  demais elementos  que estean  situados dentro  do 
perímetro limitado polo valo non darán lugar á liquidación por tal tarifa, 
senón  que  estarán  comprendidas  nas  cotas  correspondentes  ó  concepto 
específico de valos.

Artigo 5 : Normas de xestión 
1. De conformidade co establecido no art. 24.5 do RDL 2/2004, cando con 
ocasión dos aproveitamentos regulados nesta ordenanza se producisen danos no 
pavimento instalacións  da vía  pública, os  titulares das  licenzas ou  os 
obrigados  ó  pagamento  estarán  suxeitos  ó  reintegro  total  dos  gasto  de 
reconstrucción e reparación de tales estragos ou amañar os danos causados, 
que  serán,  en  todo  caso,  independentes  dos  dereitos  liquidados  polos 
aproveitamentos realizados. 

2.  As  cantidades  esixibles  conforme  á  tarifa  liquidaranse  por  cada 
aproveitamento solicitado ou realizado e serán irreductibles polos períodos 
naturais de tempo sinalados nos respectivos epígrafes. 

3. As persoas interesadas na concesión de aproveitamentos regulados nesta 
ordenanza deberá solicitar previamente a correspondente licencia. 

4. Se non se determinou con exactitude a duración do aproveitamento, unha vez 
autorizada a ocupación, entenderase prorrogada mentres non se presente a 
declaración de baixa. 

5. A presentación da baixa terá efectos a partir do día primeiro do período 
natural de tempo seguinte sinalado no epígrafe da tarifa que corresponda. 
Sexa cal sexa a causa que se alegue en contrario, a non presentación da 
baixa, determinará a obriga de continuar aboando a taxa. 

6. Cando a colocación veña motivada pola realización de obras en inmobles 
suxeitos a licencia urbanística, a autorización para a instalación do valo 
deberá solicitarse ó mesmo tempo que a licencia de obras.

Artigo 6 : Obrigación de pagamento 
1. A obriga de pagamento da taxa regulada nesta ordenanza nace: 

a)Tratándose de concesións de novos aproveitamentos na vía pública no momento 
en que se conceda o aproveitamento. 

b)Tratándose de concesións de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, o 
día primeiro de cada semestre natural. 

2. O pagamento da taxa hase realizar: 
a)Tratándose de concesións de novos aproveitamentos, por ingreso directo na 
depositaría municipal ou onde establecese o excmo. Concello, pero sempre 
antes  de  retirar  a  correspondente  licencia  ou  a  denominación  que 
corresponda. 

b)Tratándose  de  autorizacións  xa  concedidas,  unha  vez  incluídos  nos 
correspondentes padróns desta taxa, por semestres naturais nas oficinas da 
Recadación  municipal,  nos  períodos  que  estableza  a  Administración 
municipal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
A xestión deste tributo queda suxeita ó réxime de autoliquidación asistida, nos 
termos que determinen a instrución correspondente. En todo caso, e mentres a 
citada  instrución  non  entre  en  vigor,  continuará  aplicándose  de  xeito 
transitorio o réxime liquidatorio vixente no exercicio 2008.



DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Para a determinación da cota en la ocupación do dominio público con colectores 
-no  caso  de  que  exista  un  convenio  co  suxeito  pasivo  para  a  xestión  do 
pagamento- aplicarase, dentro da tarifa 3ª, o importe   correspondente á 2ª 
categoría de rúas.

DISPOSICIÓN FINAL 
A  redacción  da  presente  ordenanza  fiscal  entrará  en  vigor  o  día  da  súa 
publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), comezará a aplicarse a partir 
do día 1 de xaneiro do 2011 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou 
derrogación expresa


	Rúas urbanizadas

