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Terceiro.—No caso de que non se presentaran reclamacións, a modificación da Ordenanza Fiscal
considerarase aprobada definitivamente de forma automática, debendo publicarse o texto da mesma
no Boletín Oficial da Provincia.
Caldas de Reis, a 23 de Decembro de 2013.—O Alcalde, Juan Manuel Rey Rey.
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CAMBADOS
ANUNCIO
De conformidade co establecido no artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das facendas locais, finalizado o período de
exposición pública sen presentarse reclamación ningunha, enténdese definitivamente adoptado o acordo
do Pleno do Concello de data 31/10/2013, de modificación de diversas Ordenanzas Fiscais e de Prezos
Públicos e de derrogación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou
aproveitamento especial do dominio público local polas empresas explotadoras de servizos de Telefonía
móbil, publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o 13/11/2013, procedéndose segundo o
disposto no artigo 17.4 do devandito texto legal, á publicación do texto íntegro das referidas Ordenanzas
fiscais.
Contra o acordo de aprobación definitiva, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse
recurso contencioso-administrativo ante a Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a contar dente o día seguinte ó da súa publicación no BOP,
sen prexuízo de que o interesado interpoña calquera outro que entenda máis procedente.

TEXTOS APROBADOS DEFINITIVAMENTE
DAS ORDENANZAS FISCAIS MODIFICADAS
1º.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACION DO SUBSOLO
DE TERREOS DE USO PUBLICO LOCAL E POR TENDIDOS, TUBARÍAS E GALERÍAS PARA AS
CONDUCCIÓNS DE ENERXÍA ELÉCTRICA, AUGA, GAS OU CALQUERA OUTRO FLUÍDO, INCLUÍDOS
OS POSTES PARA LIÑAS, CABLES, PALOMIÑAS, CAIXAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN OU DE
REXISTRO, TRANSFORMADORES, RIELES, BÁSCULAS, APARATOS PARA VENDA AUTOMÁTICA E
OUTROS ANÁLOGOS QUE SE ESTABLEZAN SOBRE VÍAS PÚBLICAS OU OUTROS TERREOS DE
DOMINIO PÚBLICO LOCAL OU VOEN SOBRE OS MESMOS.
ARTIGO 1º.—NATUREZA E FUNDAMENTO.

O Pleno do Concello, no uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución,
polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do Réxime Local, e polos artigos 15 a 19
e 57 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais, acorda a imposición e ordenación da taxa pola ocupación do subsolo
de terreos de uso público municipal e por tendidos, tubarias e galerías para as conduccións de enerxía
eléctrica, auga, gas ou calquera outro fluído, incluídos os postes para liñas, cables, palomiñas, caixas de
amarre, de distribución ou de rexistro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venda automática
e outros análogos que se establezan sobre vías públicas ou outros terreos de dominio público local ou
voen sobre os mesmos.
ARTIGO 2º.—FEITO IMPOÑIBLE.

Constitúe o feito impoñible da taxa a ocupación do subsolo de terreos de uso público municipal.
www.bop.depo.es

◆

bop@depo.es

◆

Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 247

Venres 27 de decembro de 2013

Páx. 53

ARTIGO 3º.—SUXEITOS PASIVOS.

Serán suxeitos pasivos desta taxa as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o
artigo 35.4 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, que gocen, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio
público local en beneficio particular, consonte con algún dos supostos citados no artigo segundo.
ARTIGO 4º.—RESPONSABLES.

Serán responsables solidarios e subsidiarios das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas
físicas e xurídicas as que se refiren os artigos 42 e 43 da Lei Xeral Tributaria.
Artigo 5º.—Cota tributaria.
A contía da taxa será a resultante da aplicación das tarifas contidas neste artigo.
TARIFAS
CONCEPTO: OCUPACIÓN DO SUBSOLO

RÚAS DE 1ª (€)

RÚAS DE 2ª (€)

RÚAS DE 3ª (€)

0.85
0.038
4.25

0.63
0.038
3.39

0.42
0.027
2.55

RÚAS DE 1ª

RÚAS DE 2ª

RÚAS DE 3ª E 4ª

1.30 €
13.12 €
39.37 €

1.30 €
13.12 €
39.37 €

0.64 €
6.56 €
13.12 €

0.65 €

0.62 €

0.40 €

---

---

7.87 €

Instalación de tubarias (ml/ano)
Instalación de cables ou semellantes (ml/ano)
Depósitos e semellantes (m3/ano)
CONCEPTO: OCUPACIÓN DE SOLO
Postes, columnas, etc. (unidade/ano)
Básculas (unidade/ano)
Aparatos autom. accionados por moedas (unid./ano)
CONCEPTO: OCUPACIÓN DE VOO
Cables e conduccións de calquera clase (m.l./ano)
CONCEPTO: OUTROS
Emparrados sobre camiños (m2/ano)

Para as empresas explotadoras de servizos de subministro e as comercializadoras que afecten á
totalidade ou a unha parte importante do vecindario, o importe da taxa que se establece consistirá no
1,5% dos ingresos brutos procedentes da facturación que obteñan anualmente neste termino municipal,
de acordo co establecido polo artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
O importe da taxa que puidese corresponder á Cía. Telefónica atópase regulada polo Real Decreto
1334/88, de desenrolo parcial da Lei 15/1987 de 30 de xullo.
ARTIGO 6º.—BENEFICIOS FISCAIS.

Só se admitirán os beneficios que veñan establecidos nas normas con rango de lei ou deriven de
tratados ou acordos internacionais.
ARTIGO 7º.—PERÍODO IMPOSITIVO E DEVENGO.

1. O período impositivo coincidirá co ano natural. Cando se trate de novas autorizacións para a
realización dos aproveitamentos, o período impositivo coincidirá co primeiro día do mes no
que se conceda a autorización ou licenza ou se inicie o aproveitamento sen obter a preceptiva
licenza.
2. A taxa retribuírase o primeiro día do período impositivo, agás cando se trate de novos
aproveitamentos que será o primeiro día do mes no que se conceda a autorización ou se inicie
o aproveitamento sen ter obtida a preceptiva licenza. As cotas serán irreductibles, sendo
prorrateables por meses naturais, ademais do suposto anterior (novo aproveitamento), no caso
de cese da utilización privativa ou aproveitamento especial.
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ARTIGO 8º.—XESTIÓN.

— A taxa esixirase en réxime de autoliquidación. O suxeito pasivo deberá efectuar o ingreso
correspondente no momento de presentala solicitude de licencia ou autorización para que esta
sexa admitida a trámite. En ausencia de solicitude, o suxeito pasivo deberá efectuar dito
ingreso na data de inicio da utilización ou aproveitamento, elo sen perxuizo das actuacións
que procedan en orde á restitución da legalidade.
— Coa solicitude, deberá aportar os documentos precisos para poder resolver (plano, o detalle
da superficie do aproveitamento e da súa situación dentro do termo municipal).
— O ingreso da autoliquidación non causará dereito algún e non faculta ó interesado para realizar
os aproveitamentos, que só poderán levarse a cabo cando o Concello conceda a licencia ou
autorización correspondente.
— Unha vez tramitado o expediente, practicaranse os aboamentos ou esixiranse as diferencias
que procedan.
— Autorizada a utilización ou aproveitamento, entenderase prorrogado automaticamente, ata que
a baixa sexa solicitada polo interesado. As baixas producirán efectos a partires do mes seguinte
a aquel en que se solicita. A non presentación da baixa determinará a obriga de continuar
aboando a taxa.
— Cando por causas non imputables ó suxeito pasivo a utilización ou aproveitamento non se leve
finalmente a cabo, o Concello procederá a devolución da taxa correspondente.
No caso de empresas subministradoras de servizos que afectan a unha xeneralidade de veciños,
deberán realizar a correspondente autoliquidación. A estes efectos, deberán presentar en cada
autoliquidación o correspondente volume de ingresos producidos, así como a cota tributaria a ingresar.
O prazo de pago en período voluntario das autoliquidación será de quince días naturais dende a
finalización de cada trimestre natural.
ARTIGO 9º.—INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.

Nesta materia estarase ó disposto na Lei Xeral tributaria e normativa de desenvolvemento.
DISPOSICIÓN FINAL.

A modificación da presente Ordenanza Fiscal, unha vez publicada integramente no Boletín Oficial
da Provincia, entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2014, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou
derrogación expresa
2º.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR APERTURA DE GABIAS,
CALICATAS E CALAS EN TERREOS DE USO PUBLICO LOCAL, INCLUSIVE ESTRADAS,
CAMIÑOS E DEMAIS VÍAS PÚBLICAS LOCAIS, PARA A INSTALACIÓN E REPARACIÓN DE
CAÑARÍAS, CONDUCIÓNS, E OUTRAS INSTALACIÓNS, ASÍ COMO CALQUERA REMOCIÓN DE
PAVIMENTO E BEIRARRÚAS NA VÍA PÚBLICA.
ARTIGO 1º.—NATUREZA E FUNDAMENTO.

O Pleno do Concello, no uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución,
polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do Réxime Local, e polos artigos 15 a 19
e 57 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais, acorda a imposición e ordenación da Taxa pola apertura de gabias,
calicatas e calas en terreos de uso público local, inclusive estradas, camiños e demais vías públicas locais,
para a instalación e reparación de cañarías, conducións, e outras instalacións, así como calquera
remoción de pavimento e beirarrúas na vía pública.
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