
 

 

 

 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 10 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓNS DO 

SUBSOLO, SOLO E VOO DA VÍA PÚBLICA DE EMPRESA 
EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE SUBMINISTROS. 

 
 

Artigo 1. - Concepto  

De conformidade co previsto no art. 57, en relación co art. 20.1.A) do 
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a 
taxa por ocupacións do subsolo, solo e voo da vía pública, especificado nas 
contías establecidas no artigo 4º da presente ordenanza.  

 
Artigo 2.- Feito impoñible 
Constitúe o feito impoñible da taxa a utilización privativa ou o 

aproveitamento especial constituido no solo, subsolo ou voo das vías públicas 
municipais, por Empresas Explotadoras de Servizos de Subministros que 
resulten de interés xeral ou afecten á xeralidade o a unha parte importante do 
vecindario. 

 
Artigo 3.- Suxeitos pasivos 

1. Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuíntes, as 
personas físicas e xurídicas, así coma as entidades a que se refire o art. 35.4 
da Lei Xeral Tributaria, titulares das empresas explotadoras de servizos de 
subministros, con independencia do carácter público ou privado das mesmas, 
tanto se son titulares das correspondentes redes a través das cales se efectúen 
os subministros como se, non sendo titulares de ditas redes, o son de dereitos 
de uso, acceso ou interconexión das mesmas. 

2. A estes efectos, incluiranse entre as empresas explotadoras de ditos 
servizos as empresas distribuidoras e comercializadoras dos mesmos. 

 
Artigo 4.- Responsables 
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, 

as persoas físicas e xurídicas a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria. 
2. Serán responsables subsidiarios, os administradores das sociedades 

e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades 
e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o art. 43 da Lei 
Xeral Tributaria. 

 
Artigo 5.- Devengo 

A obriga de pagamento da Taxa regulada nesta Ordenanza nace:  
- Tratándose de concesións de novos aproveitamentos da vía pública, no 

momento de solicitar a correspondente licenza.  
 



 
 
 
 
 
- Tratándose de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, o día 

primeiro de cada un dos trimestres vencidos.  
- Naqueles supuestos nos que o aproveitamento especial regulado nesta 

Ordenanza non requira licenza ou autorización, dende o momento en que se 
iniciou dito aproveitamento. A estes efectos, entenderase que empezou o 
aproveitamento no intre en que se iniciou a prestación do servizo solicitado.  

 
Artigo 6.- Categoría das rúas ou polígonos 

Aos efectos previstos para a aplicación das Tarifas da presente 
Ordenanza, as vías públicas deste municipio clasifícanse en categoría única.  

 
ArtIgo 7.- Bases e Tipo 

1. A base estará constituida polos ingresos brutos procedentes da 
facturación que obteñan anualmente no termo municipal de Paradela as 
Empresas a que se refire o art. 3. 

2. A efectos do disposto neste parágrafo, entenderase por ingresos 
brutos procedentes da facturación aqueles que, sendo imputables a cada 
entidade, foran obtidos pola mesma como contraprestación polos servizos 
prestados en cada termo municipal. 

 
 Artigo 8.- Cota 

A contía da Taxa regulada nesta Ordenanza será, para as empresas 
explotadoras de servizos de subministracións que afecten á xeneralidade ou a 
unha parte da veciñanza, en todo caso e sen excepción algunha, no 1'5% dos 
ingresos brutos procedentes da facturación que obteñan anualmente neste 
termo municipal as devanditas empresas. Para estes efectos, entenderase por 
ingresos brutos os que figuran na devandita facturación.  

 
Artigo 9.- Exencións e bonificacións 
Non se concederán máis exencións ou bonificacións que as 

expresamente previstas nas leis ou as derivadas da aplicación dos Tratados 
Internacionais. 

 
Artigo 10.- Xestión 

1. As empresas explotadoras de servizos de subministracións, deberán 
presentar na Oficina Xestora da Taxa no primeiros quince días de cada 
trimestre natural declaración comprensiva dos ingresos brutos obtidos no 
trimestre anterior. Dita declaración deberá acompañarse dos documentos 
acreditativos da facturación efectuada ao termo municipal de Paradela, así 
como a que en cada caso solicite a Administración Municipal. 

2. A Administración Municipal practicará as correspondentes liquidacións 
trimestrais que terán carácter provisional ata que sexan realizadas as 
comprobacións oportunas. Efectuadas ditas comprobacións practicarase 
liquidación definitiva que será notificada ao interesado. Transcorrido o prazo de 
pago en período voluntario de conformidade cos disposto no art 68 do  



 
 
 
 
 
Regulamento Xeral de Recadación procederase a esixir o débito pola vía 

de constreximento. 
3. En todo caso as liquidacións provisionais adquirirán o carácter de 

definitivas cando transcorran catro anos a contar desde a data de presentación 
da declaración a que se refire o artigo anterior. 

4. As normas de xestión a que se refire este capítulo terán carácter 
supletorio cando existan convenios ou acordos entre o Concello de Paradela e 
as Empresas explotadoras de Servizos de Subministración. 

 
Artigo 11.- Infraccións e Sancións. 

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das 
sancións que a estas corresponden en cada caso, estarase ao disposto no 
Título V da Lei xeral tributaria.  

 
Disposición Final  
A presente ordenanza fiscal, entrará en vigor unha vez publicada a 

mesma no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, sendo de aplicación a partir do 
1 de xaneiro de 2.012, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou 
derrogación expresa. 


