
 

 

 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 12  
 

Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Entrada de  
Vehículos a través das Beirarrúas e as Reservas de Vía Pública  

para Aparcamento, Carga e Descarga de Mercancía de calquera clase  
 
 

Artigo 6º. - Cota tributaria. 
 

1.- A contía da taxa determinarase consonte ás tarifas contidas no apartado seguinte: 
 

2. Tarifas: 
 

2.1 Tarifa primeira: será de aplicación ós vaos permanentes definidos na ordenanza 
reguladora dos mesmos: 
 

2.1.1 Locais de ata 100 m2, 150 euros. 
2.1.2 Locais de 100 m2 a 250 m2, 190 euros 
2.1.3 Locais de 251 m2 a 500 m2, 250 euros. 
2.1.4 Locais de máis de 500 m2, 310 euros. 

 
2.2 Tarifa segunda: será de aplicación ós vaos laborais definidos na ordenanza 
reguladora. 
 

2.2.1 Locais de ata 100 m2, 195,00 euros. 
2.2.2 Locais de 101 m2 a 250 m2, 245,00 euros 
2.2.3 Locais de 251 m2 a 500 m2, 325,00 euros. 
2.2.4 Locais de máis de 500 m2, 405,00 euros. 

 
2.3 Tarifa terceira: será de aplicación ós vaos nocturnos definidos na ordenanza 
reguladora. 
 

2.3.1 Locais de ata 100 m2, 75,00 euros. 
2.3.2 Locais de 101 m2 a 250 m2, 95,00 euros 
2.3.3 Locais de 251 m2 a 500 m2, 125,00 euros. 
2.3.4 Locais de máis de 500 m2, 155,00 euros. 

 
2.4 Tarifa cuarta: placas de sinalización, por unidade, 25 euros. 

 
3. Normas para a aplicación das tarifas: 
 

Para os efectos da liquidación da taxa, cando se produza o acceso dende a vía pública a un 
grupo de fincas ou locais que compartan a mesma entrada computarase como superficie do 
local, a suma das súas superficies. 



 

 

 

 
A superficie computada será a destinada a garaxe, expresada en metros cadrados e sumando 
as plantas ou pisos do mesmo, no seu caso. Non se computará a superficie destinada a 
outros usos tales como ascensores, pasillos exteriores ao garaxe, trasteiros, etc. 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 13  
 

Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por  
Ocupacións do Subsolo, Solo e Voo da Vía Pública  

 

 

Artigo 6.- Cota tributaria 
 

1. As tarifas da taxa serán as seguintes: 
 

EPÍG. TIPO DE OCUPACIÓN OU APROVEITAMENTO TARIFA  

1 

Guindastres, vehículos formigonado e bombeo, exposi tores e 
contenedores aos que non sexa aplicable outro epígr afe e 
aproveitamentos análogos   

1.1     Con impedimento circulación 7,30 € m2/día 
1.2     Sen impedimento circulación 5,00 € m2/día 
1.3     Media xornada 3,80 € m2/día 
1.4     Cota mínima 30,00 € 
2 Contenedores de obra   

2.1     Por m2 de ocupación 0,60 € m2/día 
2.2     Cota mínima 20,00 € 
3 Mudanzas    

3.1     Xornada completa 35,00 € día 
3.2     Media xornada 25,00 € día 
4 Descargas subministracións    

4.1     Por m2 de ocupación 0,60 € m2/hora 
4.2     Cota mínima 15,00 € 

5 Valos, elevadores, andamios e outras instalacións  semellantes   
5.1     Sen publicidade 3,80 € m2/mes 
5.2     Con publicidade 5,50 € m2/mes 
6 Outros usos extraordinarios   

6.1     Por m2 de ocupación 1,40 € m2/día 
6.2     Cota mínima 20,00 € 
7 Cables de conducción enerxía ou comunicacións 2,00 € ml/año 
8 Tubos auga ou gas 4,50 € ml/año 
9 Ml de condución electricidade alta tensión 6,00 € ml/año 
10 Postes madeira, ferro ou cemento 5,00 € ud/año 
11 Transformadores 6,00 € m2/año 
12 Caixas de amarre, distribución, soporte, rexistr o 8,00 € ud/año 
13 Elemento de ocupación permanente distinto aos an teriores 10,00 € ud/año 

 
As instalacións ou elementos non enumerados de maneira expresa nos anteriores epígrafes 
pero que realicen un aproveitamento do subsolo, solo ou voo da vía pública substancialmente 



 

 

 

igual aos enunciados, estarán sometidos á tarifa da instalación ou elemento que máis se lles 
asemelle. 
 
Nos casos nos que a tarifa refírase a un mes de ocupación, computarase de data a data 
aínda que abarque máis dun mes natural. 
 
As ocupacións diarias de duración menor ou igual a catro horas terán a consideración de 
media xornada a efectos de aplicación das tarifas anteriores. 
 

2. As taxas por utilización privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no solo, 
subsolo e voo das vías públicas municipais, a favor de empresas explotadoras de servizos de 
subministración que resulten de interese xeral ou afecten á xeneralidade ou a unha parte 
importante da veciñanza, o importe daquelas consistirá, en todo caso e sen ningunha 
excepción, no 1,5 por cento dos ingresos brutos procedentes da facturación que obteñan 
anualmente neste termo municipal as referidas empresas. 
 

Para os efectos, incluiranse entre as empresas explotadoras de ditos servizos, as 
empresas distribuidoras e comercializadoras dos mesmos. 
 

Non se incluirán neste réxime especial de cuantificación da taxa os servizos de 
telefonía móbil. 
 

Este réxime especial de cuantificación aplicarase a estas empresas, tanto se son 
titulares das correspondentes redes a través das que se realiza a subministracións como se, 
non sendo titulares de ditas redes, o son de dereito de uso, acceso ou interconexións ás 
mesmas. 
 

As taxas reguladas nesta ordenanza esixibles ás empresas explotadoras de servizos 
de subministración citadas neste punto son compatibles co imposto sobre construcións, obras 
e instalacións e con outras taxas que teña establecidas ou poida establecer o concello pola 
prestación de servizos ou realización de actividades de competencia local, das que as 
mencionadas empresas deban ser suxeitos pasivos. 
 

Para os efectos do disposto no apartado anterior, terán a consideración de ingresos 
brutos procedentes da facturación obtida anualmente no termo municipal polas empresas 
explotadoras de servizos de subministración, os obtidos en dito período por estas como 
consecuencia das subministracións realizadas aos usuarios, incluíndo os procedentes de 
alugamento, posta en marcha, conservación, modificación, conexión e substitución dos 
contadores, equipos ou instalacións propiedade das empresas ou dos usuarios, utilizados na 
prestación dos referidos servizos e, en xeral, todos aqueles ingresos que procedan da 
facturación realizada por servizos derivados da actividade propia da empresa 
subministradora. 
 

Non terán a consideración de ingresos brutos procedentes da facturación os seguintes 
conceptos: 
 



 

 

 

- Os impostos indirectos que os graven. 
- As subvencións de explotación ou de capital, tanto públicas como privadas, que as 

empresas subministradoras poidan recibir. 
- As cantidades que poidan recibir por doazón, herdanza ou por calquera outro título 

lucrativo. 
- As indemnizacións esixidas por danos e prexuízos salvo que fosen compensación ou 

contraprestación por cantidades non cobradas que tiveran que incluírse nos ingresos 
brutos definidos con anterioridade. 

- Os produtos financeiros, tales como dividendos, xuros e calquera outros de natureza 
análoga. 

- Os traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado. 
- O maior valor dos seus activos como consecuencia das regularizacións que realicen 

nos seus balances, ao abeiro de calquera normas que se podan citar. 
- As cantidades procedentes do alleamento de bens e dereitos que formen parte do seu 

patrimonio. 
- Os demais ingresos procedentes de conceptos distintos das subministracións 

anteriormente mencionadas. 
 

Os ingresos da subministración minoraranse exclusivamente en: 
 

- As partidas correspondentes a importes indebidamente facturados por erro e que foran 
obxecto de anulación ou rectificación. 

- As empresas que empreguen redes alleas para realizar as subministracións deducirán 
dos seus ingresos brutos de facturación as cantidades satisfeitas a outras empresas 
en concepto de acceso ou interconexión ás redes destas. As empresas titulares de 
tales redes deberán computar as cantidades percibidas por tal concepto entre os seus 
ingresos brutos de facturación. 

 
O importe derivado da aplicación deste réxime especial non poderá ser repercutido aos 

usuarios dos servizos de subministración a que se refire este artigo. 
 

3. Cando para a autorización da utilización privativa se utilicen procedementos de licitación 
pública, o importe da taxa virá determinado polo valor económico da proposición sobre a que 
recaia a concesión, autorización ou adxudicación. 
 

 


