
ORDENANZA FISCAL Núm. 27
REGULADORA DA TAXA POLA SACADA DE AREAS E DOUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN EN 

TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO

Concepto 
Artigo 1 
De conformidade co dispostos no artigo 20 do Real decreto lexislativo 2/2004, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, este 
Concello  establece  a  taxa  pola  sacada  de  areas  e  doutros  materiais  de 
construcción en terreos de propiedade municipal, que se ha rexer pola presente 
ordenanza.

Obrigados ó pagamento 
Artigo 2 
Están obrigados ó pagamento da taxa regulada nesta ordenanza, as persoas ou 
entidades a favor das cales se outorguen as licencias. 

Normas de xestión e obrigación de pagamento 
Artigo 3

1. De conformidade no regulado no art. 26 do RDL 2/2004 polo que se aproba o 
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, a obriga de pagar 
esta taxa nace dende que se conceda a licencia correspondente, que se lle 
ha entregar ó solicitante tralo ingreso da cantidade liquidada. 

2. A referida licencia solicitaraa o obrigado ó pagamento indicando a clase 
de material que se solicita, cantidade e destino que xustique a petición. 

Artigo 4 
A contía da taxa regulada nesta ordenanza será a fixada na tarifa que segue a 
continuación:

Por cada m3 de terra ou fracción 1,49 €
Por cada m3 de grava, grava miúda 3,05 €
Por cada m3 de pedra 3,05 €
Por cada m3 de area 0,33 €

Administración e cobramento 
Artigo 5 
A liquidación e cobro desta taxa verá determinada polo RDL 2/2004 e a Lei 8/89 
de taxas e prezos públicos.

DISPOSICIÓN FINAL 
A  redacción  da  presente  ordenanza  fiscal  entrará  en  vigor  o  día  da  súa 
publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), comezará a aplicarse a partir 
do día 1 de xaneiro do 2014 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou 
derrogación expresa.


