
Edicto relativo á aprobación definitiva da Ordenanza fiscal reguladora da taxa de 

ocupación do solo, subsolo e voo das vías públicas municipais do Concello de Teo, así  

como o texto íntegro da mesma.

O Pleno do Concello de Teo, en sesión celebrada o día 30 de outubro de 2007, aprobou 

inicialmente a Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa de ocupación do solo, subsolo e 

voo das vías públicas municipais do Concello de Teo.

O expediente e a Ordenanza estiveron expostos ó público mediante anuncios inseridos 

no taboleiro de anuncios do Concello e no Boletín Oficial da Provincia nº 265 do 16 de 

novembro do 2007, polo prazo de trinta días. 

Rematado o prazo de información pública, sen que se producira ningunha reclamación, 

faise pública a automática aprobación definitiva da devandita ordenanza fiscal, así como 

o texto íntegro da mesma, en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Real Decreto 

Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora 

das Facendas Locais.

A súa publicación definitiva realizouse no BOP Nº 23 do luns 28 de xaneiro de 2008. 

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DA  TAXA  POR  UTILIZACIÓN 

PRIVATIVA  OU  APROVEITAMENTO  ESPECIAL  DO  SOLO,  VOO  E 

SUBSOLO  DA  VÍA  PÚBLICA  MUNICIPAL  A  FAVOR  DE  EMPRESAS 

EXPLOTADORAS  DE  SERVIZOS  DE  SUBMINISTROS  DE  INTERESE 

XERAL OU QUE BENEFICIEN Á XERALIDADE DO VECINDARIO.

Artigo 1.-Fundamento e naturaza

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e 

polo  artigo  106  da  Lei  7/1985,  de  2  de  abril,  de  Bases  do  Réxime  Local,  e  de 

conformidade có disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 

de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este 

Concello estabrece a Taxa por ocupación do solo, subsolo e voo da vía pública a favor 

de  empresas  explotadoras  de  servizos  de  subminisrtros  de  interese  xeral  ou  que  



beneficien á xeralidade ou unha parte importante do vecindario,  que se rexirá pola 

presente Ordenanza Fiscal e polos artigos 20 a 27 do TRLRFL.

Artigo 2.- Feito Impoñible

1.-Constitue o feito impoñible desta Taxa a utilización privativa ou o aproveitamento 

especial  do  solo,  subsolo  e  vóo das  vías  públicas  municipais,  a  favor  de  empresas 

explotadoras, distribuidoras e comercializadoras de servizos de subministros que afecte 

á  xeralidade  ou  a  unha  parte  importante  do  vecindario,  tanto  se  son  titulares  das 

correspondentes redes a través das cales se efectúa o subministro como se, non sendo 

titulares das redes, o son de dereitos de uso, acceso ou interconexión ás mesmas.

2.-Esta taxa e compatible con calquer outra que poida estabrecerse pola prestación de 

servizos ou a realización de actividades de competencia local das que deban ser suxeitos 

pasivos as empresas enumeradas no punto anterior.

Artigo 3.-Beneficios fiscais

Non se preveen outros beneficios fiscais que aqueles que poidan  conceder as leis e os 

tratados internacionais.

Artigo 4.-Suxeito pasivo.

Son suxeitos pasivos contribuintes, as persoas físicas, xurídicas e entidades do artigo 

35.4 da Lei 58//2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que utilicen o aproveiten 

privativamente o solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais, e que se atopen 

definidas no artigo 2.1 desta Ordenanza Fiscal.

Artigo 5.-Responsables

1.-Son responsables solidarios da débeda tributaria as persoas e entidades que estabrece 

o artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro.

2.-Son  responsables  subsidiarios  os  administradores  de  sociedades,  síndicos, 

interventores e liquidadores de quebras e concursos, sociedades e entidades en xeral, 

nos termos e co alcance que determina o artigo 43 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria.

Artigo 6.- Base impoñible



Tomarase como base para a determinación da cota tributaria, o importe dos ingresos 

brutos procedentes da facturación que obteñan anualmente en cada termo municipal as 

referidas empresas, calculados segundo o disposto no artigo 24.1 do RDL 2/2004, de 5 

de marzo.

Artigo 7.-Cota tributaria

A cota tributaria será o resultado de aplicar á base impoñible un tipo impositivo único 

do 1,5%.

Artigo 8.-Devengo

A taxa devengarase cando se inicie o uso privativo ou o aproveitamento especial das 

vías  públlicas  municipais  por  parte  do  suxeito  pasivo  que  preste  o  servizo  de 

subministros que afecten á xeralidade ou a unha parte importante do vecindario

Para que poida esixirse a taxa será necesario que o suxeito pasivo realice efectivamente 

a  súa  actividade  no  termo  municipal  de  Teo,  obtendo  en  consecuencia  os  ingresos 

brutos que sirven de base.

Artigo 9.-Xestión Tributaria

Os  suxeitos  pasivos  presentarán  declaracion,  dentro  do  primeiro  mes  seguinte  á 

finalizacion do  ano natural ó  que corresponda, declaracion-liquidación da totalidade 

dos ingresos brutos obtidos no municipio durante o exercicio anterior, e procederán ó 

ingresos da cota tributaria. Inmediatamente se procederá o seu pagamento a través dos 

medios admitidos pola Tesourería Municipal.

Artigo 10.- Infraccións e sancións

O réxime de infraccións e sancións será o estabrecido nos artigos 178 e ss da Lei Xeral 

Tributaria.

Disposición derogatoria única

Queda  automáticamente  derogada  a  Ordenanza  Reguladora  do  Prezo  Público  por 

ocupación do solo, subsolo e voo da vía pública, vixente dende o ano 2000.



Disposición Final

A  presente  Ordenanza  Fiscal  foi  aprobada  en  sesión  Plenaria  de  data  30/10/2007, 

entrando en vigor ó día da súa publicación no BOP, e manterá a súa vixencia en tanto 

non sexa derogada ou modificada expresamente.


	Artigo 5.-Responsables

