
ORDENANZA FISCAL Núm. 8
REGULADORA DA TAXA POLOS SERVICIOS 

PRESTADOS POLO PARQUE MUNICIPAL DE BOMBEIROS

Artigo 1:  Fundamento e Natureza 
En uso das facultades concedidas polo art. 106 da Lei 7/85, de 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local e de conformidade co disposto nos art.15 a
19 do RDL 2/2004, este Concello establece a taxa por servicio de extinción de
incendios,  que  se  rexerá  pola  presente  ordenanza  fiscal,  as  normas  da  cal
atenden ó regulado no art. 57 do RDL 2/2004. 

Artigo 2 
Constitue o feito impoñible da presente taxa, a prestación dun servizo polo
parque de bombeiros, con independencia de que o servizo prestado teña, ou non, o
carácter  de recepción  obrigada, o  a prestación  derive dunha  solicitude dun
terceiro ou dunha actuación de oficio. 
En todo caso, non estar  疣 suxeitos a esta taxa os servizos que se presten nos
supostos de cat疽trofe p炻lica oficialmente declarada. 

Artigo 3 
Terá a consideración de suxeito pasivo en concepto de contribuínte, as persoas
físicas ou xurídicas que sexan titulares dos bens sobre os que se prestou o
servizo, con independencia do solicitante.
Corresponde a condición de suxeito pasivo sustituto á entidade aseguradora do
risco.

Artigo 4 
Quedan exentos da obriga de contribuir polos servizos referidos no ártigo 2
aquelas  persoas  físicas,  empadroadas  no  termo  municipal  de  Ferrol  con
anterioridade ó feito impoñible, que acrediten os seguintes requisitos:

a) A súa condición de beneficiarios do RISGA
b) Que  xustifiquen  documentalmente  ingresos  anuais  de  unidade  familiar

inferiores ao triplo del IPREM. 
En  todo  caso,  dita  exención  terá  caracter  rogado,  debendo  incorporar  coa
solicitude a documentación acreditativa dos requisitos antes referidos".

Artigo 5 
1.- A cota tributaria determinarase en función da suma dos seguintes elementos,
por hora ou fracción :

a) Do número de efectivos tanto persoais como materiais que se empregan na
prestación real do servizo, o tempo investido nel e o percorrido efectuado
polos vehículos que actúen.

b) Custe/hora  correspondente  ó  mantemento  do   servizo.  Dito  custo/hora
ascende  a  364,01€.  A  efectos  de  liquidación  dito  custo   non  sera
susceptible de fraccionamento en periodos de tempo inferiores.

2.- Para tal efecto aplicarase a seguinte tarifa:
Asistencia prestada polo Servizo de contraincendios:

Furgón salvamento, por cada hora ou fracción 24,63 €
Autobomba forestal, por cada hora ou fracción 49,08 €
Autobomba, por cada hora ou fracción 117,54 €
Autoescala, por cada hora ou fracción 46,96 €
Por cada hora ou fracción de cada persoa que preste o
servizo (agás o xefe). 
Por cada hora ou fracción da xefatura 

20,04 €

28,26 €
Espuma de baixa e media expansión, por litro 9,91 €
Espuma de alta expansión, por litro 3,55 €
Dispersante (litro) 11,61 €

Establécese un incremento nas tarifas de 0,46€ por Km. percorrido.



3.-  Incluirase  no  importe  da  tarifa  o  custo  do  material  inutilizado  como
consecuencia da prestación do servizo, tendo en conta os seguintes importes:

Mangueiras (25, 45 o 70 m/m de φ) por metro   lineal 9,01 €
Extintor (polvo, CO2, etc.) 62,45 €

4.- Para os servizos realizados noutros términos municipais distintos ao do
concello de Ferrol, nos que os seus respectivos concellos non teñan subscrito un
convenio para a prestación destes, así como para aquelas entidades públicas e
privadas que, atendendo á lexislacion vixente, lles correponda a cobertura dos
riscos aos que dirixe  a súa actividade ao parque de bombeiros -e carezan
asímesmo  do  dito  convenio-  aos  conceptos  anteriormente  sinalados  (conceptos
tarifarios  recollidos  no  parágrafo  segundo  e  terceiro  deste  precepto)
sumaráselle o custo íntegro do mantemento do servizo, sendo este  de 5.471€ por
servizo.

Artigo 6 
O Concello de Ferrol poderá concertar cos Concellos limítrofes a prestación do
servicio  de  extinción  de  incendios,  fixándose  no  convenio  as  prestacións
económicas. 

Artigo 7 
Retribúese a taxa e nace a obriga de contribuír cando saia do parque a dotación
correspondente, momento en que se inicia, a todos os efectos, a prestación do
servizo. 

DISPOSICIÓN FINAL 

A presente modificación desta 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 2015 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou
derogación expresa.


