
ORDENANZA FISCAL Núm.  24
REGULADORA DA TAXA POR APERTURA DE EXPLORACIÓNS OU GABIAS EN TERREOS DE USO 

PÚBLICO E CALQUERA REMOCIÓN DO PAVIMENTO OU BEIRARRÚAS NA VÍA PÚBLICA.

Concepto 
Artigo 1  
De conformidade co disposto no art. 20 do RDL 2/2004, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei reguladora de facendas locais, este Concello establece a taxa 
por apertura de exploracións ou gabias en terreos de uso público e calquera 
remoción  do  pavimento  ou  beirarrúas  na  vía  pública,  que  se  ha  rexer  pola 
presente ordenanza. 

Obrigados ó pagamento 
Artigo 2 

1. Están obrigados ó pagamento da taxa regulada nesta ordenanza, as persoas ou 
entidades a favor das cales se outorguen as licencias. 

2. Asimesmo están obrigados ó pagamento da taxa regulada nesta ordenanza as 
persoas ou entidades que destrúan ou deterioren dominio público local, de 
conformidade co regulado no art. 24.5 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, 
aínda  cando  fosen  as  mesmas  persoas  ou  entidades  interesadas  as  que 
efectúen a súa reposición, así coma os gastos que orixine o control de 
calidade dos pavimentos e a comprobación de densidades atinxidas no cegado 
das gabias. 

Contía 
Artigo 3 

1. A  contía  da  taxa  regulada  nesta  ordenanza  hase  calcular  conforme  ós 
conceptos  e  importes  establecidos  nos  correspondentes  números  dos 
epígrafes da tarifa contida na alínea seguinte.

2. Esta contía comprenderá, se é o caso, a suma das seguintes alíneas:

Epígrafe A) Concesión da licenza
Epígrafe B) Aproveitamento da vía pública

Epígrafe C)
Reposición de pavimento, sempre que esta reposición non a realice 
a persoa autorizada. Se a efectuase a persoa autorizada, estaría 
obrigada a aboar o 50% da tarifa deste epígrafe

Epígrafe D) Indemnizacións por depreciación ou deterioro do pavimento.

3. As tarifas da taxa serán as seguintes: 
Epígrafe A):
Concesión da licenza de obra na vía pública
Cobrarase un 4% sobre o custo real e efectivo da obra, para construír ou 
suprimir pasos de carruaxes ou a apertura de burato ou gabias para reparación 
de avarías, novas acometidas, etc.

Epígrafe B):
Aproveitamento da vía pública 
Cobraranse  os  xuros  legais  do  diñeiro  vixente  ó  tempo  de  practicar  a 
liquidación, sobre o valor do aproveitamento por metro cadrado ou fracción da 
vía pública, conforme á valoración tida en conta na redacción dos estudios de 
custos  dos  prezos  públicos  por  utilizacións  privativas  e  aproveitamentos 
especiais, e que figura anexo á Ordenanza fiscal xeral.

Epígrafe C):
Reposición ou construción e obras de rede de sumidoiros
Cobrarase  o  custo  real  da  reposición  ou  construción  e  obras  de  rede  de 
sumidoiros.

Epígrafe D)
Indemnización por depreciación ou deterioración da vía pública

€
Por m2 ou gabia aberta en partes torriza, aínda que a reconstrución 0,25



a efectúe o interesado
Por cada metro lineal de bordo sobre beirarrúa 0,76
Por cada metro lineal de bordo sobre formigón 1,12
Por  cada  m2 de  beirarrúa  pavimentada,  calquera  que  sexa  o  seu 
material 1,20
Por cada m2 de afirmado de macadam ordinario 0,60
Por cada m2 de empedrado sobre formigón 1,20
Por cada m2 de empedrado sobre beirarrúa 0,69
Por cada m2 de pavimento de asfalto ou baldosa sobre formigón 1,67
Por cada m2 de rega asfáltica sobre ascadam 0,98
Por cada m2 de beirarrúa na que se constrúa soamente a capa de 
soldadura conservando o formigón de cemento 0,45
Por cada m2 de firme de formigón 0,76

As obras que se executan co fin de instalar melloras ou corrixir servizos 
públicos municipais, terán unha redución do 50 %.
En ningún caso se efectuará a liquidación por cantidade inferior a un metro 
cadrado.

Normas de xestión 
Artigo 4 
1.  As  persoas  ou  entidades  interesadas  na  concesión  de  aproveitamentos 
regulados  nesta  ordenanza  deberán  solicitar  previamente  a  correspondente 
licencia, e formular declaración na que conste a superficie do aproveitamento, 
acompañando un plano detallado da superficie que se pretende ocupar e da súa 
situación dentro do Concello. 
2.  Os  servicios  técnicos  deste  Concello  comprobarán e  investigarán as 
declaracións formuladas polos interesados, e concederanse as autorizacións de 
non atopar diferencias coas peticións de licencias; se se desen diferencias, 
notificaráselles  ós   interesados,  e  concederanse  as  autorizacións  unha  vez 
corrixidas as diferencias polos interesados. 
3. Consideraranse caducadas as licencias se despois de concedidas transcorren 
trinta días sen comezar as obras. Unha vez iniciadas estas, deberán seguir sen 
interrupción. 
4. Cando se trate de obras que deben ser executadas inmediatamente polos graves 
prexuízos que a demora puidese producir (fugas de gas, fusión de cables, etc.), 
poderán iniciarse as obras sen obter a autorización municipal con obriga de 
solicitar a licencia dentro das vintecatro horas seguintes ó comezo das obras e 
xustificar a razón da súa urxencia. 
5. Cando non se trate de apertura de exploracións para a conexión de auga, o 
amaño do pavimento ou terreo removido será en todo caso, do exclusivo cargo e 
conta de quen se beneficiase deles. En garantía de que o interesado proceda á 
perfecta reparación daqueles, para poder tramitar a solicitude deberá acreditar 
que  constituíu a  correspondente  fianza,  que  consistirá  no  50%  das  cotas 
correspondentes ó epígrafe C) da tarifa. Se a garantía substituída non fose 
abondo  para  cubrir  a  monta  das  obras  a  executar,  o  interesado  aboará  a 
diferencia conforme á conta que formule o técnico municipal. 
6. O recheo ou macizado de gabias e a reposición do pavimento deberá realizala o 
Concello ou, cando a este non  lle fose posible, o concesionario da licencia, 
debéndose facer constar neste último caso a citada circunstancia no documento de 
licencia ou no volante de urxencia que resultase preciso utilizar. 
7. No caso de que, efectuada a reposición do pavimento polo concesionario da 
licencia, os servicios municipais estimen, previas comprobacións pertinentes, 
que  as  obras  non  se  realizaron  de  acordo  coas  esixencias  técnicas 
correspondentes, o Concello poderá proceder á demolición e nova construcción das 
obras defectuosas, quedando obrigado o concesionario da licencia a satisfacer os 
gastos que se produzan pola demolición, recheo de gabias e nova reposición do 
pavimento. 
8. O  servicio  municipal  correspondente  comunicaralle  á  Administración  de 
rendas o prazo concedido para a utilización da exploración en cada caso. Se 
transcorrido o prazo autorizado continuara aberta esta, ou non quede totalmente 
reparado o pavimento e en condicións de uso normal, liquidaranse novos dereitos, 



de  conformidade  coa  tarifa,  sen  prexuízo  das  sancións  que  poida  impoñer  a 
Alcaldía.

 
Obriga de pagamento 

Artigo 5 
1. A obriga de pagamento da taxa regulada nesta ordenanza nace no momento en 

que  se  concede  a  licencia  para  realizar  calquera  dos  aproveitamentos 
descritos na presente ordenanza, ou dende que se inicien as obras naqueles 
casos en que deban ser realizadas con carácter de urxencia. 

2. O pagamento da taxa hase realizar por ingreso directo na depositaría 
municipal ou onde establecese o Concello, pero sempre antes de retirar a 
correspondente licencia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
A xestión deste tributo queda suxeita ó réxime de autoliquidación asistida, nos 
termos que determinen a instrución correspondente. En todo caso, e mentres a 
citada  instrución  non  entre  en  vigor,  continuará  aplicándose  de  xeito 
transitorio o réxime liquidatorio vixente no exercicio 2008.

DISPOSICIÓN FINAL 
  A redacción da presente ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa 
publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), e permanecerá en vigor ata a 
súa modificación ou derrogación expresa.


