
ORDENANZA FISCAL Núm. 25
REGULADORA DA TAXA 

POR OCUPACIÓNS DO SUBSOLO, SOLO E VOO DA VÍA PÚBLICA

Concepto 
Artigo 1 
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 ocupacións do subsolo, solo e voo da vía pública, que se  rexerá pola 
presente ordenanza.

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

Contía 
Artigo 3 
A  contía  da  taxa,  por  ano  regulada  nesta  Ordenanza  virá  determinada  pola 
aplicación das seguintes tarifas:

         
Euros(€)

Por cada metro de liña ou tendido de enerxía ou forza motriz para 
todos os usos 0,19
Por cada columna ou soporte de ferro ou formigón colocado na vía 
pública para o sostemento de condutores de enerxía eléctrica 1,49
Por cada columna de madeira para ídem 2,12
Por  cada  escuadra  ou  outra  instalación  semellante  xuntada  á 
edificación, que voe sobre a vía pública ou terreos en común 0,25
Caixas de amarre, distribución, rexistro ou análogos 1,49
Casetas  de  transformadores  de  iluminación  eléctrica  por  m2 ou 
fracción 3,54
Por cada báscula automática que se establece na vía pública 14,14
Por cada aparello automático para a venda de gasolina, gasóleo ou de 
calquera outro produto por m2 ou fracción 7,18

A) Instalacións eléctricas subterráneas
a) Conducións €   
De baixa tensión: por cada metro lineal 
de  condución  eléctrica  subterránea 
formada como máximo dos polos e neutro no 
caso  de  corrente  continua,  ou  de  tres 
fases  e  un  neutro  no  caso  de  corrente 
trifásica:

Ata 10 mn2 de sección 0,19
De 11 a 100 0,22
De 101 a 500 0,22
De 501 a 1.000 0,22
De máis de 1.000 0,22

De alta tensión: por cada metro lineal, comprendidas todas as fases 0,22
b) Outras instalacións
Caixa de distribución (baixa tensión) 3,54
Caixas de derivación (alta tensión) 5,03

Quioscos transformadores

nas rúas de 1ª e 2ª 7,09
nas rúas de 3ª 5,03€
Outros terreos do común 
dentro do casco
 urbano

2,55

Fóra do núcleo urbano 1,49

c) Transformadores rotativos:
Rúas 1ª e 
2ª (€)

Rúas 3ª (€) Terreos do 
N.Urbano (€)

Fóra do N.Urbano 
(€)

Ata 25 KW. 8,44 6,39 4,33 8,07
De 26 a 50 14,00 10,95 7,18 4,54
De 51 a 100 27,07 20,67 14,18 8,44



De máis de 100 48,75 37,88 20,67 14,00

d) Transformadores estáticos
As cotas do epígrafe anterior hanse reducir nun 20 %.

B) Canalización para auga ou gas: Por metro lineal
Ata 50 mm de diámetro 0,22€
De 51 a 150 0,22€
De máis de 150 0,22€

C) "Lucernas" ou depósitos de beirarrúas para servizos de edificios: Por m2  ou 
fracción:

En rúas de 1ª e 2ª categoría 3,60€
En rúas de 3ª categoría 1,49€
Terreos do núcleo urbano 1,20€
Terreos de fóra do núcleo urbano 0,69€

D) Depósitos:   Por m3 de volume:

Rúas 1ª e 
2ª (€)

Rúas 3ª (€) Terreos do 
N.Urbano (€)

Fora do 
N.Urbano (€)

Para 
combustible 7,09 2,76 1,49 1,07
Outros 
depósitos 2,76 1,49 0,76 0,63

Para os efectos previstos por esta ordenanza atenderase á clasificación das 
rúas, anexa á ordenanza fiscal xeral.

E) Canalizacións eléctricas ou de sinal (comunicación) de propiedade municipal: 
Por metro lineal/ano/tubo ............................ 3,87 €.
Toda vez que o importe desta taxa está suxeito ó mercado e que este -na súa 
evolución- pode presentar fortes flutuacións, delégase na Alcaldía o axuste 
desa taxa ás diferentes variacións que o mercado puidera esixir.

Normas de xestión 
Artígo 4 

• As  cantidades  esixibles  consonte  ás  tarifas  hanse  liquidar  por  cada 
aproveitamento  solicitado  ou  realizado  e  serán  irreductibles  polos 
períodos de tempos sinalados nos respectivos epígrafes. 

• As  persoas  ou  entidades  interesadas  na  concesión  de  aproveitamentos 
regulados nesta ordenanza deberán solicitar previamente a correspondente 
licencia. 

• Unha vez autorizada a ocupación se non se determinou con exactitude a 
duración do aproveitamento, se entenderá prorrogada ata que se presente a 
declaración de baixa por parte dos interesados.

• A presentación da baixa terá efecto a partir do día primeiro do período 
natural  de  tempo  seguinte  sinalado  nos  epígrafes  das  tarifas.  A  non 
presentación da baixa determinará a obriga de seguir pagando a taxa. 

Obrigación de pagamento 
Artigo 5 
1. A obriga de pagamento da taxa regulada nesta ordenanza nace: 

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

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

2. O pagamento do prezo hase realizar: 



a)Tratándose de concesións de novos aproveitamentos, por ingresos directos na 
depositaría municipal ou onde establecese o Concello pero sempre antes de 
retirar a correspondente licencia. 

   Este ingreso terá carácter de depósito previo, de conformidade co disposto 
no  art.  47.1  da  Lei  39/1988,  de  28  de  decembro,  quedando  elevado  a 
definitivo ó se conceder a licencia correspondente. 

b)Tratándose de concesións de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, 
unha vez incluídos nos padróns desta taxa nas oficinas de Recadación, nos 
períodos que estableza a Administración Municipal. 

DISPOSICION ADICIONAL
Para os efectos de aplicación das tarifas da presente ordenanza, establécense 
tres categorías de rúas, correspondendo a categoría primeira á zona 1 e 2 das re 
collidas no artigo 3 da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de actividades 
económicas;  a  categoría  segunda  á  zona  3  da  dita  ordenanza  e  a  categoría 
terceira á zona 4 da mesma ordenanza.

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 2014 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou 
derrogación expresa.
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