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 O Pleno deste Concello, en sesión extraordinaria celebrada o 23 de 
decembro de 2008, resolveu as reclamacións plantexadas no período de 
exposición pública comprendido entre o 8 de novembro e o 15 de decembro de 
2008, ambos inclusive, e aprobou definitivamente a modificación e actualización 
das ordenanzas fiscais e de implantación e ordenación da taxa pola utilización 
privativa ou aproveitamento especial do dominio público local polas empresas 
subministradoras de servizos de telefonía móbil e da taxa por aproveitamentos 
especiais da vía pública con caixeiros automáticos e máquinas expendedoras de 
películas, adosados ós edificios e con acceso directo dende a vía pública. 
 

O acordo inicial foi exposto mediante anuncio publicado no diario “LA 
VOZ DE GALICIA” con data do 5 de novembro de 2008, no Boletín Oficial da 
Provincia número 257 con data do 7 de novembro de 2008 e no Taboleiro de 
anuncios deste Concello durante todo o período de exposición pública indicado, 
presentándose as reclamacións ás que se fai referencia na certificación expedida 
polo Secretario Xeral do Pleno deste Concello con data do 16 de decembro de 
2008, polo que, de conformidade co establecido nos puntos 3 e 4 do artigo 17 do 
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei reguladora das facendas locais, procedeuse á resolución das 
reclamacións e á aprobación da redacción definitiva da modificación e 
actualización das ordenanzas fiscais e de implantación e ordenación da taxa pola 
utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local polas 
empresas subministradoras de servizos de telefonía móbil e da taxa por 
aproveitamentos especiais da vía pública con caixeiros automáticos e máquinas 
expendedoras de películas, adosados ós edificios e con acceso directo dende a 
vía pública, publicándose a continuación o mencionado acordo: 

 
“PRIMEIRO.- ESTIMAR EN PARTE a reclamación formulada por D. Xosé 
Lois Devesa Novo, responsable local do Bloque Nacionalista Galego (BNG) en 
Lugo, contra a ordenanza fiscal número 117, con base nas argumentacións 
recollidas no informe do Servizo de Facenda Local, que se dan por reproducidas 
para os efectos da súa motivación, procedendo ás modificacións que a 
continuación se detallan e desestimando a mesma no que respecta á 
retroactividade da norma: 
 
 Modifícase o artigo 1º, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 1º. CONCEPTO 
 1. En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da 
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases 
do réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real 
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decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido 
da Lei reguladora das facendas locais, e artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, 
da Administración local de Galicia, este Concello establece as taxas pola 
prestación do servizo de axuda no fogar por parte dos servizos sociais municipais 
na presente ordenanza, as normas da cal atenden ó prevido nos artigos 20.4 e 57 
do citado Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a 
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. 
 2. Todo isto con base na Lei 39/2006 do 14 de decembro,  de Promoción 
da Autonomía Persoal e de Atención as persoas en situación de dependencia 
(BOE nº 299 do15 de decembro de 2006), e demais normativa estatal de 
desenvolvemento, así como a normativa de carácter autonómico, Orde do 17 de 
decembro de 2007, pola que se establecen os criterios para a elaboración do 
Programa individual de atención, fixación das intensidades de protección dos 
servizos, réxime de incompatibilidades das prestacións e xestións das prestacións 
económicas do sistema para a autonomía e atención á dependencia na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 246, do 21 de decembro de 2007).  
 3. No non previsto neste baremo e programación anual haberá que aterse 
ó disposto na nova Orde autonómica, pendente de publicación, pola que se 
regula o servizo de axuda no fogar, e todas as referencias realizadas a orde do 22 
de xullo de 1996 (DOG número 163, do 21 de agosto de 1996),   pola que se 
regula dito servizo entenderánse realizadas a dita nova orde e que suporá a 
derroga de dita norma do ano 1996”. 

 
 Modifícase o artigo 2º, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 2º. OBRIGA DE PAGAMENTO DO SERVIZO 
 1. Estarán obrigados ó pagamento os usuarios do servizo municipal de 
axuda no fogar na contía que resulte de aplicación segundo a presente taxa, tendo 
en conta que o pagamento é unha contribución ó custo do servizo recibido e ós 
ingresos do usuario; a concesión do servizo prodúcese en aplicación do baremo 
de acceso, que ten en conta os criterios técnicos ademais dos económicos. 
 2. Para a determinación da capacidade económica das persoas usuarias do 
servizo, teráse en conta: 
  a) A capacidade económica das persoas usuarias do servizo de axuda no 
fogar calcularase en atención a súa renda. Teranse en conta, ademais, as persoas 
convivintes economicamente dependentes: cónxuxe ou parella de feito, e os 
ascendentes ou fillos /as menores de 25 anos, ou maiores desta idade en situación 
de discapacidade que dependesen económicamente do solicitante. 
  b) A renda valorarase atendendo aos ingresos netos que se perciban, que 
comprenderán os rendementos de traballo, incluídas pensións e prestacións de 
previsión social, calquera que sexa o seu réxime; os rendementos de capital 
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mobiliario e inmobiliario; os rendementos das actividades económicas e as 
ganancias e perdas patrimoniais. 
 c) Para o cómputo do patrimonio estarase ao disposto na normativa fiscal 
en vigor sobre o patrimonio, entendéndose por tal o conxunto de bens e dereitos 
de contido económico de que sexa titular a persoa usuaria do servizo, con 
dedución das cargas e gravames que diminúan o seu valor, así como das débedas 
e obrigas persoais das que deba responder. Considéranse exentos do cómputo a 
vivenda habitual na que se preste o servizo e os bens e dereitos cualificados 
como exentos na normativa aplicable sobre o imposto do patrimonio. Nos 
supostos de co-titularidade, só se terá en consideración a porcentaxe 
correspondente á propiedade do beneficiario. 
 d) No caso de que a persoa usuaria tivese cónxuxe ou parella de feito as 
rendas de ámbolos dous terán a consideración de rendas computables, 
entendéndose neste caso por renda persoal a metade da suma dos ingresos de 
ámbolos dous membros da parella. 
 e) A capacidade económica por razón de renda determinarase dividindo a 
renda ou rendas computables, de acordo co apartado anterior, entre a suma dos 
seguintes convivintes: o perceptor ou perceptores de rendas computadas e, se é o 
caso, o cónxuxe e os ascendentes ou fillos/as menores de 25 anos, ou maiores 
desta idade en situación de discapacidade, que dependesen economicamente dos 
citados perceptores. 
 f) A capacidade económica resultante será a correspondente á renda da 
persoa usuaria, calculada de acordo cos apartados anteriores, modificada á alza, 
se fose o caso,  pola suma dun 5% do valor do patrimonio neto que supere o 
mínimo exento para a realización da declaración do imposto sobre o patrimonio 
en vigor a partir dos 65 anos de idade, dun 3% dos 35 aos 65 anos e dun 1% os 
menores de 35 anos. 
 g) Para o cómputo da renda ou do patrimonio teranse en conta os datos 
correspondentes a última declaración fiscal dispoñible ou pensión coñecida”. 

 
 Modifícase o artigo 3º, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 3º. CONTÍA 
Os criterios para determinar a contía do servizo estará determinada por: 
a) duración do servizo concertado. 
b) Capacidade económica das persoas usuarias, a cal se calculará segundo se 
establece no artigo anterior, en atención a súa renda e, se é o caso, ao seu 
patrimonio. 
c) Cota a pagar. 
Fíxase un prezo/hora (custe do servizo) de: 15,55 €/hora 
Sobre dito prezo aplicaranse as seguintes porcentaxes: 
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CAPACIDADE ECONÓMICA  PORCENTAXE A COBRAR 
IGUAL OU INFERIOR Ó IPREM EXENTO 
SUPERIOR Ó 100% DO IPREM E INFERIOR 
 OU IGUAL Ó 200% DO IPREM  10% 
SUPERIOR Ó 200% DO IPREM E INFERIOR 
 OU IGUAL Ó 300% DO IPREM 20% 
SUPERIOR Ó 300% DO IPREM E INFERIOR 
 OU IGUAL Ó 400% DO IPREM 40 % 
SUPERIOR Ó 400% DO IPREM E INFERIOR 
 OU IGUAL Ó 500% DO IPREM 60% 
SUPERIOR Ó 500% DO IPREM  90% 
 A cota mensual que haberá que pagar será a cantidade resultante de 
multiplicar o  número de horas de prestación do servizo polo resultado de aplicar 
a porcentaxe ó prezo/hora”. 

 
SEGUNDO.- DESESTIMAR a reclamación formulada por D. Xosé Lois 

Devesa Novo, responsable local do Bloque Nacionalista Galego (BNG) en Lugo, 
contra a ordenanza fiscal número 109, con base nas argumentacións recollidas no 
informe do Servizo de Facenda Local, que se dan por reproducidas para os 
efectos da súa motivación.  
 

TERCEIRO.- DESESTIMAR a reclamación formulada por D. Xosé Lois 
Devesa Novo, responsable local do Bloque Nacionalista Galego (BNG) en Lugo, 
contra a ordenanza fiscal número 200, con base nas argumentacións recollidas no 
informe do Servizo de Facenda Local, que se dan por reproducidas para os 
efectos da súa motivación.  
 

CUARTO.- ESTIMAR a reclamación formulada por D.ª Esther Gómez 
Rivera, contra a ordenanza fiscal número 117, con base nas argumentacións 
recollidas no informe do Servizo de Facenda Local, que se dan por reproducidas 
para os efectos da súa motivación, procedéndose ás modificacións recollidas no 
punto primeiro deste acordo.  
 

QUINTO.- DESESTIMAR a reclamación formulada por D.ª María 
Teresa Arcos Sánchez, directora xeral de REDTEL, contra a ordenanza fiscal da 
Taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público 
local polas empresas subministradoras de servizos de telefonía móbil, con base 
nas argumentacións recollidas no informe do Servizo de Facenda Local, que se 
dan por reproducidas para os efectos da súa motivación.  
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SEXTO.- DESESTIMAR a reclamación formulada por D.ª Cristina Ares 
Castro-Conde, en representación do Grupo Municipal Popular do Concello de 
Lugo, contra a ordenanza fiscal número 106, con base nas argumentacións 
recollidas no informe do Servizo de Facenda Local, que se dan por reproducidas 
para os efectos da súa motivación.  
 

SÉTIMO.- DESESTIMAR a reclamación formulada por D.ª Cristina 
Ares Castro-Conde, en representación do Grupo Municipal Popular do Concello 
de Lugo, contra a ordenanza fiscal número 109, con base nas argumentacións 
recollidas no informe do Servizo de Facenda Local, que se dan por reproducidas 
para os efectos da súa motivación.  
 

OITAVO.- NON ADMITIR A TRÁMITE a reclamación formulada por 
D.ª Cristina Ares Castro-Conde, en representación do Grupo Municipal Popular 
do Concello de Lugo, contra a ordenanza fiscal número 201, con base nas 
argumentacións recollidas no informe do Servizo de Facenda Local, que se dan 
por reproducidas para os efectos da súa motivación.  
 
 NOVENO.- APROBAR DEFINITIVAMENTE a modificación e 
actualización das ordenanzas fiscais e de implantación e ordenación da taxa pola 
utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local polas 
empresas subministradoras de servizos de telefonía móbil e da taxa por 
aproveitamentos especiais da vía pública con caixeiros automáticos e máquinas 
expendedoras de películas, adosados ós edificios e con acceso directo dende a 
vía pública, quedando os preceptos modificados e actualizados coa mesma 
redacción que a aprobada inicialmente por acordo plenario de data do 3 de 
novembro de 2008 e que se contén nas páxinas 95 a 164 do devandito 
expediente, así como coa rectificación referida no punto primeiro. 
 
 DÉCIMO.- Proceder á publicación íntegra do texto das modificacións e 
das novas ordenanzas fiscais, mediante anuncio que se inserirá no Boletín Oficial 
da Provincia. 
 
 Notifíqueselles individualmente a cada un dos reclamantes”. 
 

Redáctase a seguir o texto íntegro das modificacións e das novas 
ordenanzas fiscais aprobado definitivamente na sesión plenaria extraordinaria 
antes referida: 
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 “ORDENANZA FISCAL XERAL 
 
 Engádense uns puntos 3 e 4 ó artigo 12, coa seguinte redacción: 

“3. Será requisito necesario para a concesión dunha bonificación ou 
exención tributaria que o suxeito pasivo beneficiario estea ó corrente de débedas 
de calquera tributo neste Concello. 

4. O suxeito pasivo beneficiario de calquera exención ou bonificación 
tributaria deberá comunicar calquera variación que se produza nas circunstancias 
da súa concesión”. 

 
 Modifícase o artigo 92, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 92º. RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADOS. 
 1.- Toda persoa natural ou xurídica que por acción ou omisión cause dano 
nos bens, obras ou instalacións municipais estará obrigada a reparar o dano 
causado sempre que non se trate de caso de forza maior debidamente acreditada 
en expediente ou declarada, se é o caso, en sentencia firme. 
 2.- Se se trata de gastos de reconstrución, reparación, reinstalación, 
amaño e conservación, o causante estará obrigado, polas cantidades que ten que 
liquidar, ó depósito previo do seu importe, se se trata de obras ou traballos que se 
realicen dunha vez, e á consignación anticipada, se se trata de perturbacións 
repetidas. 
 3.- As obras de reparación realizaráas o Concello á custa do interesado, 
ou ben directamente por este, baixo a vixilancia da inspección municipal. 
 4.- Se se tratase de danos, o Concello será indemnizado. 
 O Concello de Lugo establece a seguinte taxación xenérica de danos: 
 A) Movementos de terras 
Por cada m2 de roza e limpeza de maleza e terra vexetal: 1,93 € 
Por cada m3 de escavación en desmonte, en todo terreo, excepto rocha: 5,19 € 
Ídem en rocha: 49,37 € 
Por cada m3 de aterraplenado, con produtos seleccionados: 5,69 € 
Ídem anterior con préstamos: grixo compacto, grava: 14,17 € 
Por cada m3 de escavación en gabia, en todo terreo, excepto rocha, sen 
esteamento: 7,87 € 
Por cada m lineal de limpeza e formación cuneta en terra: 2,11 € 
Por cada m2 de adecuación e rasanteo firme existente, con achega material 
granular ou grixo compacto para nivelación: 3,11 € 
Por cada m3 de recheo en gabia con productos seleccionados ou de préstamos: 
9,44 € 
 B) Canalizacións enterradas e instalacións:  
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Por cada m lineal de canalización de iluminación pública segundo disposicións 
municipais, excepto escavacións e reposición de firme: 50,80 € 
Por cada m lineal de canalización de auga potable de fundición: 41,50 € 
Por cada m lineal de canalización da rede de saneamento con encanamento 
“campá” e xunta elástica: 59,38 € 
Por metro lineal de acometida domiciliaria de auga potable, en calquera tipo de 
pavimento: 110,96 € 
Por metro lineal de acometida domiciliaria de rede de saneamento, en calquera 
tipo de pavimento: 121,36 € 
Por cada unidade de arqueta de iluminación pública: 163,84 € 
Por cada unidade de arqueta ou pozo de rexistro de rede de augas, excepto 
válvulas de corte ou retención: 239,69 € 
Por cada unidade de boca de rega: 339,86 € 
Por cada unidade de boca de incendios: 447,18 € 
Por cada unidade de saneamento sifónico: 211,78 € 
Por cada unidade de pozo de rexistro rede de saneamento terminado: 559,51 € 
Por cada unidade de báculo metálico e punto de luz de iluminación pública: 
1.353,70 € 
Por cada unidade de punto de luz de iluminación pública en fachada: 740,53 € 
Por cada unidade de báculo ornamental de fundición e farol artístico: 2.607,95 € 
Ídem anterior con tres farois: 4.221,37 € 
Por supresión ou retranqueo dunha boca de rega: 178,87 € 
Por supresión ou retranqueo dun farol de iluminación pública: 250,42 € 
Ídem cadro de mando de iluminación pública: 321,97 € 
Ídem cadro de mando semáforo: 321,97 € 
 C) Firmes e pavimentos:  
Por cada m2 de execución firme de macadam ou grixo artificial: 3,50 € 
Por cada m2 de execución pavimento de aglomerado asfáltico en quente, incluso 
paquete de firme necesario: 22,18 € 
Por cada m2 de execución pavimento de DTS (dobre tratamento superficial): 
11,74 € 
Por cada m2 de execución de pavimento de formigón H-40 en capa rodadura 
(e=25 cm), H-150 en base (e= 20 cm) e sub-base granular: 48,65 € 
Por cada m2 de execución de pavimento de laxe sobre soleira formigón: 77,99 € 
Por cada m2 de execución capa de rodadura (e=7 cm) de aglomerado asfáltico en 
quente sobre firme existente: 8,58 € 
Por cada m2 e 1 cm de profundidade de fresado de firmes flexibles: 0,82 € 
Ídem firmes ríxidos: 1,25 € 
Por cada m lineal de bordo de beirarrúa de formigón: 20,75 € 
Por cada m lineal de bordo de beirarrúa de granito: 45,07 € 
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Por cada m2 de beirarrúa de baldosa hidráulica de 30x30 sobre soleira formigón 
H-150 (e=18 cm) e base granular (15 cm): 39,00 € 
Ídem anterior con laxelas de terrazo: 55,81 € 
Ídem anterior con laxelas de granito, grosor mínimo 6 cm: 111,62 € 
Por cada unidade de paso de minusválidos, segundo normas municipais: 235,39 
€ 
Por cada metro de formación paso acceso garaxes, segundo normas municipais: 
99,59 € 
Por cada unidade de remate e enreixado normal, árbores en beirarrúas: 203,92 € 
Por cada unidade remate e enreixado: 511,57 € 
Por cada unidade de reposición bordo: 45,07 € 
 D) Sinalización viaria e protección peonil:  
Por cada unidade de sinal de tráfico colocada en soporte metálico: 123,06 € 
Por cada m lineal de valado metálico de fundición (salva peonil): 119,49 € 
Por cada m lineal de valado metálico de fundición, tipo vieira: 208,93 € 
Por cada unidade de fito de fundición: 198,90 € 
Por cada unidade de semáforo: 
 a) Columna: 1.121,89 € 
 b) Báculo con brazo: 2.353,95 € 
Por cada unidade de armario-central de cruzamento (segundo modelo): entre 
5.618,08 € e 9.547,05 € 
Por cada unidade de armario de detectores de semáforos: 1.124,74 € 
Por cada m lineal de valado salvapeóns personalizadas, con escudo: 182,45 € 
Por cada unidade de espello de distintos tamaños: entre 225,46 € e 498,65 € 
Por cada unidade de valado móbil: 75,13 € 
Por cada m2 de paso de peóns: 19,32 € 
Por cada m lineal de liña continua ou descontinua: 1,07 € 
Por cada unidade de cartel informativo: entre 112,37 € e 503,04 € 
Por cada unidade de cono de balizamento: 33,63 € 
Por cada unidade de sinal de obra: 101,59 € 
Por cada unidade de bolardo desmontable: 188,82 € 
Por cada unidade de bolardo de polietileno e de caucho: 99,66 € 
Por cada unidade de bolardo, a petición de particulares: 99,66 € 
Por cada unidade de sinal vertical de aluminio: 236,03 € 
Por cada unidade de sinal vertical de aluminio e leds: 818,22 € 
Por cada unidade de banda redutora de caucho: 68,19 € 
Por cada metro lineal de pintura termocaucho (Banda): 15,74 €. 
Por cada unidade de pintura termocaucho (Sinal): 225,54 € 
 E) Mobiliario urbano e xardinería:  
Por cada unidade de banco de madeira: 372,77 € 
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Por traslado dunha árbore: 289,77 € 
Por cada unidade de xardineira prefabricada: 283,33 € 
Por cada m2 de céspede: 5,73 € 
Por cada m lineal de peche vexetal (sebes): 48,65 € 
Por cada m3 de muro de granito: 339,86 € 
Por cada m lineal de balaustrada de fundición: 211,78 € 
Por cada m2 de peche de fábrica ladrillo ou bloque: 43,64 € 
Por cada unidade de papeleira: 118,06 € 
Por contedor recollida selectiva: 372,77 € 
Por contedor RSU: 298,36 € 
Por papeleiras de fundición: 822,81 € 
Por cada unidade de fonte fundición: 711,91 € 
Por cada unidade de boca de rega automática: 59,02 € 
Gallas metálicas: 78,70 € 
Conxunto de panel e poste (carril bicis-paseo Fábrica da Luz): 384,93 € 
Aparcadoiro de bicicletas (conxunto de 10): 465,07 € 
Aparcadoiro de bicicletas (conxunto de 5): 393,52 € 
Marquesiñas de BUS (mod. C-3)*: 9.122,45 € 
“MUPIS” (soportes publicitarios) mod. PEDRA*: 5.079,96 € 
COLUMNA (mod. “mesquita”)*: 7.655,71 € 
Illa ecolóxica*: 6.510,93 € 
Contedor ecolóxico (para colocar dentro das illas)*: 1.860,26 € 
Papeleira (mod. “GUADIANA”)*: 200,33 € 
Banco (mod. “ARPA”)*: 362,03 € 
FITO DE BENVIDA*: 7.083,32 € 
INFOBÚS: 1.180,55 € 
Por cada unidade de Aspersor toro S700: 31,47 € 
Por cada unidade de Boquilla aspersor S700: 1,05 € 
Por cada unidade de Aspersor toro mini 8 c/boquilla: 23,08 € 
Por cada unidade de Difusor toro 570Z: 7,34 € 
Por cada unidade de Difusor toro 570Z 30 cms.: 17,83 € 
Por cada unidade de Boquilla de difusor: 2,41 € 
Por cada unidade de Electroválvula toro de 1 pulgada: 36,72 € 
Por cada unidade de Electroválvula toro de 1 1/2 pulgadas: 99,66 € 
Por cada unidade de Electroválvula toro de 2 pulgadas: 143,71 € 
Por cada unidade de Programador a pilas tbos una estación: 157,35 € 
Por cada unidade de Programador a pilas tbos dos estaciones: 215,05 € 
Por cada unidade de árbore ornamental: A súa contía determinarase conforme á 
Norma Granada (Método de Valoración de Árbores e Arbustos Ornamentais). 
Por cada m2 de Pavimento continuo Amortecedor de Seguridade: 80,77 € 
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Por cada unidade de Cartel Indicativo en Áreas de Xogos Infantís: 587,44 € 
Por cada metro lineal de valo de madeira delimitatoria de Xogos ou Áreas de 
Xogos Infantís: 58,74 € 
Por cada m2 de céspede artificial: 34,62 € 
Por cada unidade de bicicleta do sistema municipal de préstamo: 314,70 €. 
 Os elementos sinalados cun asterisco (*) corresponden a un convenio 
entre o Excmo. Concello e a empresa “EQUIPAMIENTOS URBANOS” 
(concesionaria por concurso da explotación de publicidade nos elementos do 
mobiliario descrito). 
 Estes prezos enténdense en execución material, polo que se 
incrementarán co 16% de IVE, ou o que legalmente se estableza. 
 Para os casos non previstos anteriormente, ou en situacións especiais, os 
servizos técnicos correspondentes efectuarán valoración contradictoria. 
 Os anteriores importes sufrirán anualmente, en forma automática e 
acumulativa, unha variación equivalente á do índice oficial do custo medio de 
vida que puidese producirse no exercicio anterior, segundo o Instituto Nacional 
de Estadística.” 
 
 Modifícase a Disposición transitoria, que queda redactada nos seguintes 
termos: 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 De conformidade co disposto na disposición transitoria terceira do 
Regulamento Orgánico Municipal do Goberno e Administración do Concello de 
Lugo (ROMGA), publicado no BOP do 21 de xuño de 2005, ata que se aproben 
as normas de carácter orgánico polas que se regule de xeito específico o órgano 
para a resolución das reclamacións económico-administrativas (Tribunal 
Económico-Administrativo do Concello de Lugo), e se proceda á súa 
constitución e inicio de actividades, o réxime de impugnación, órganos 
competentes e procedemento en relación coas reclamacións sobre actos de 
xestión, liquidación, recadación e inspección de tributos e ingresos de dereito 
público da competencia municipal, será o previsto no artigo 14 do Texto 
refundido da Lei reguladora das facendas locais (Real decreto lexislativo 2/2004, 
do 5 de marzo)”. 
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 100 
TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
 Modifícase o artigo 4, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 4º. COTAS 
 As cotas tributarias serán as seguintes: 
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I.- ANTECEDENTES E BASTANTEOS. 
1.- Pola procura de documentos ata catro anos de antigüidade e por folio: 4,05 € 
 Por cada ano máis e folio: 1,30 € 
2.- Por bastanteo de poderes e autorizacións: 
 a) Por bastanteo e autorizacións singularizadas de poderes para 
participación en procedementos de contratación, convocados polo Concello: 9,90 
€. 
 b) Por bastanteo de carácter xeral (neste suposto, non será necesario que 
os licitadores sometan o poder a novo bastanteo mentres o apoderamento non 
sexa modificado, pero os apoderados deberán achegar en cada licitación á que 
concorran unha declaración xurada acreditativa de que o dito poder continúa 
vixente): 173,35 €. 
3.- Pola procura de antecedentes no padrón municipal de habitantes con 
anterioridade a 1981, por cada padrón consultado: 4,00 € 
II.- CERTIFICACIÓNS E OUTROS DOCUMENTOS. 
1.-  
 A) Certificacións numéricas relativas ó padrón municipal de habitantes: 
  A.1) Poboación total de habitantes do municipio: 4,90 €. 
  A.2) Poboación total ou parcial de habitantes detallada por 
distritos e seccións: 9,35 €.  
  A.3) Datos de poboación con inclusión de conceptos específicos 
tales como nivel de estudios, idade, rúas, unidades de poboación, e outros 
análogos: 32,50 €. 
 B) Estudios de poboación estandarizados, por folio de impresión que 
exceda de 5: 0,10 €. 
 Eximiranse das taxas contidas neste punto primeiro ós estudantes e ós 
particulares que os soliciten para realizar proxectos ou estudios académicos, 
cursos de inserción laboral e outros análogos; deberán acreditar tal circunstancia 
mediante tarxeta de estudante, escrito do centro educativo, oficio do organismo 
de que se trate ou outros análogos. 
2.- Certificacións de acordos municipais: 15,00 € 
3.- Certificacións de resolucións da Alcaldía: 7,95 € 
4.- Visado ou legalización de cada documento pola Alcaldía: 9,05 € 
5.- Certificacións de informes emitidos por técnicos municipais, incluídas as de 
clasificación do solo (excepto informes sobre o réxime urbanístico dun predio, 
recollido no artigo 3º 2.I c) da Ordenanza fiscal núm. 103): 27,90 € 
6.- Certificacións de antecedentes, que obran en oficinas municipais e que non 
estean incluídas de forma específica en ningún outro punto, por folio: 4,85 €. 
7.- Certificacións catastrais telemáticas emitidas no Punto de Información 
Catastral (PIC): 4,85 €. 
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 No caso de que a certificación se emita coa finalidade de acceder, en 
réxime de arrendamento, a unha vivenda de promoción pública, por unidade 
familiar: 2,15 €. 
8.- Certificacións de copias autenticadas de proxectos técnicos, por folio: 9,25 € 
9.- Pola celebración de matrimonios civís: 
 Por cada enlace celebrado de luns a venres que sexan hábiles (entre as 
7:30 e as 20:30 horas) e os sábados (entre as 9:30 e as 13:30 horas), agás os 
sábados do mes de agosto: 70,00 €. 
 Por cada enlace celebrado os días previstos no punto anterior en horario 
distinto ó establecido, así como os sábados do mes de agosto, os domingos e 
festivos: 131,35 €. 
10.- Autorizacións de transporte escolar, por vehículo autorizado: 12,35 € 
11.- Fotocopias de atestados levantados pola Policía Local: 74,00 € 
12.- Por cada documento no que conste a relación de predios incluídos no padrón 
de bens inmobles de natureza rústica , agás as solicitadas no período voluntario 
de cobranza do Imposto, exclusivamente do exercicio en curso: 2,40 € 
13.- Informes emitidos por técnicos municipais a petición do interesado: 21,45 €. 
14.- Expedición de duplicados de títulos de concesión administrativa no 
cemiterio municipal de San Froilán: 
 Concesións anteriores a 1982: 10,50 €. 
 Concesións posteriores a 1982: 6,30 €. 
 As certificacións ou xustificacións de empadroamento non darán lugar a 
devengo por esta ordenanza.  
15.- Certificacións xustificativas dos servizos prestados no Concello: 4,85 €. 
III.- COTEXOS E COMPULSAS 

1.- A actividade pola cal o Secretario Xeral do Pleno, Vicesecretario, o 
titular da Asesoría Xurídica, Rexistro Xeral ou unidade administrativa que teña 
encomendada a tramitación do expediente, a solicitude dos interesados, cotexen 
cos seus orixinais as copias dos documentos de calquera clase, natureza ou orixe 
que aqueles presenten para incorporar ós expedientes administrativos que se 
xestionen no Concello, terá carácter gratuíto. 

2.- A actividade pola cal o Secretario Xeral do Pleno, Vicesecretario, o 
titular da Asesoría Xurídica, Rexistro Xeral ou unidade administrativa que teña 
encomendada a tramitación do expediente, a solicitude dos interesados, expidan 
copias auténticas dos documentos de calquera clase, natureza ou orixe obrantes 
nos expedientes que se custodien nas distintas dependencias municipais, aboarán 
as tarifas que a continuación se relacionan. En ningún momento o cotexo 
determinará a validez ou invalidez do documento orixinal. 
 Por folio cotexado, primeiro folio: 1,80 € 
 Por cada un dos restantes: 0,30 € 
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Os importes antes referidos inclúen o importe das fotocopias realizadas. 
IV.-CONTRATACIÓN 
 l.- Na formalización de contratos de calquera clase, o 1% da súa contía, 
cando esta non exceda de 6.000 €, e sen que a cota resultante poida ser inferior a 
30 €. Por cada 6.000 € máis ou fracción, engadirase á cota resultante conforme ó 
parágrafo anterior, ou ó citado mínimo, se é o caso, un 0,25 % sobre o exceso de 
6.000 €. 
 En todo caso, a cota máxima resultante non excederá de 300 €. 
V.- DOCUMENTOS TÉCNICOS. 
 1.- Por copias de planos existentes en calquera dependencia municipal: 
DIN A-4: 2,00 € 
DIN A-3: 3,10 € 
DIN A-1: 4,00 € 
Por cada m2 ou fracción de exceso sobre un DIN A-1: 9,85 € 
Plano guía plastificado, edición 2002: 9,85 € 
Cartografía dixitalizada, de propiedade do Concello, por cada folla da cartografía 
oficial, gravada en soporte CD: 19,05 €. 
 A persoa a favor da que se expidan as copias soamente poderá utilizalas 
para estudios e traballos, e quedará expresamente prohibida toda transmisión, 
cesión, préstamo, comercialización ou copia sen o permiso previo e por escrito 
do Concello, e este non é responsable dos erros ou omisións que puideran existir 
na citada cartografía. 
VI.- INSTANCIAS. 
 1.- En instancias que promovan a tramitación de expedientes de 
declaración de ruína: 129,65 € 
VII.- VENDA DE IMPRESOS E DOUTRAS PUBLICACIÓNS. 
1.- Por cada impreso ou xogo de impresos que non exceda de cinco follas: 0,70 € 
2.- Por xogo de impresos que exceda de cinco follas: 0,90 € 
3.- Por folio de impresión das ordenanzas fiscais do Concello, da Ordenanza 
municipal de protección ambiental ou da Ordenanza xeral municipal reguladora 
da contaminación acústica: 0,10 €. 
 En formato editado, segundo o custo desta. 
4.-Venda de guía de rúas, por folio de impresión: 0,10 € 
5.- Venda de tarxeta magnética para o acceso á zona peonil dos vehículos de 
tracción mecánica: 7,85 €. 
6.- Pola expedición de “Tarxeta Cidadá”: 3,15 €. 
VIII.- FOTOCOPIAS. 
Por fotocopias de documentos non regulados nos puntos anteriores, por cada 
unha: 0,10 € 
IX.- OUTRAS PUBLICACIÓNS. 
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 Calquera outra publicación en xeral, non recollida nas alíneas anteriores, 
que realice o Concello, tales como planos guías, guías de Lugo, libros e outros, 
segundo o custo da publicación.” 

 
ORDENANZA FISCAL NÚM. 101 

TAXAS POLA UTILIZACIÓN DO ESCUDO DO MUNICIPIO. 
 
 Modifícase o artigo 4, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 4º. TARIFAS E COTAS Ó ANO 
Patente para uso do escudo do municipio como marca de fábrica: 224,85 € 
As cotas anuais son irreductibles.” 
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 102 
TAXAS POLO OUTORGAMENTO DE LICENZAS E AUTORIZACIÓNS 

DE AUTOTAXIS E DEMAIS VEHÍCULOS DE ALUGUER. 
 
 Modifícase o artigo 3, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 3º. BASES DE GRAVAME E TARIFAS 
 Rexerán as seguintes tarifas: 
A) LICENZAS MUNICIPAIS. 
Para a prestación de servizo público, de autotaxis, por cada vehículo adscrito á 
licenza: 771,65 € 
B) LICENZAS PARA SUBSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS. 
Para autotaxis, por cada licenza: 31,95 €  
C) TRANSMISIÓNS DE LICENZAS. 
 Nos casos en que regulamentariamente proceda. Para autotaxis: 
“Inter vivos”: 1.969,90 € 
“Mortis causa”: 175,10 € 
D) REVISIÓN ANUAL DOS VEHÍCULOS. 
Revisión inicial, e cada unha das anuais dos vehículos suxeitos a esta taxa, por 
cada vehículo: 20,00 € 
E) CONCESIÓN DO PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCIR. 
Pola práctica da proba de aptitude e expedición do permiso municipal de 
conductor: 49,85 € 
 As taxas de revisión inicial, así como as que se perciban pola práctica das 
probas de aptitude de conductores, permiten que o vehículo ou quen solicite a 
práctica das probas poidan ser sometidos, respectivamente, á nova revisión ou 
exame se no primeiro acto non desen resultado satisfactorio, sen devengo de 
novas taxas, por unha soa vez.” 
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ORDENANZA FISCAL NÚM. 103 
TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS 

 
 Modifícase o punto 1 do artigo 2º, que queda redactado como segue: 
“1. FEITO IMPOÑIBLE E DEVENGO. 
 a) Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación dos servizos 
técnicos e administrativos previos á concesión das licenzas que, 
preceptivamente, deban solicitarse do Concello para a execución de calquera 
clase de construcións e obras ou instalacións dentro do termo municipal, así 
como a prestación doutros servizos urbanísticos, incluíndo a aprobación de 
proxectos básicos. 
 b) A taxa devengarase cando inicie a prestación do servizo a 
Administración municipal, coa recepción da solicitude ou/e a correspondente 
iniciación do expediente, ou ben dende que se realice calquera dos actos do 
artigo 194 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia. 
 Non obstante, continuarase coa tramitación do expediente da licenza 
cando se trate exclusivamente de obras oficiais, en cuxo caso a taxa devengarase 
cando se produza a adxudicación da obra ós contratistas. En todo caso, non se 
someterá á Xunta de Goberno Local a proposta de acordo de 
concesión/denegación da licenza, namentres non se teña realizado o ingreso da 
preceptiva autoliquidación”. 
 
 Modifícase o artigo 3, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 3º. BASES DE GRAVAME E TARIFAS 
 1.- Tomarase como base impoñible e liquidable da presente exacción, en 
xeral, o custo real e efectivo da obra, construción ou instalación. 
 2.- TARIFA XERAL. 
 O tipo de gravame que se aplicará sobre a base liquidable, e por unha soa 
vez, será o seguinte: 
I.- Informes técnicos e outros servizos urbanísticos: 
 a) Por cada aliñación ou tira de corda realizada sobre o terreo en zona 
urbana: 
  Ata 100 metros: 147,85 € 
  Por cada metro lineal ou fracción de exceso: 1,18 € 
 b) Licenzas de parcelamento ou segregación: 
  Por cada metro cadrado de superficie do terreo matriz: 0,05 €. 
  Ademais, por cada metro cadrado de superficie edificable: 0,05 €. 
 c) Información (consultas urbanísticas) sobre o réxime urbanístico dun 
predio: 181,25 €. 
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 d) Instrumentos de planeamento de desenvolvemento do PXOU, 
expedientes de delimitación ou modificación de ámbitos de planeamento ou 
poligonais, instrumentos de equidistribución de cargas e beneficios e expedientes 
previos necesarios dentro da fase de execución do planeamento (como por 
exemplo: constitución de xuntas de compensación, etc.), proxectos de 
urbanización e de obras ordinarias, todos eles promovidos por particulares, 
ademais dos gastos xustificados do expediente: 
  Por cada metro cadrado de superficie do terreo matriz: 0,05 €. 
  Ademais, por cada metro cadrado de superficie edificable: 0,05 €. 
 En todo caso as cotas resultantes mínimas serán: 
* Plans parciais, plans de sectorización e plans especiais: 1.240,50 €. 
* Estudios de detalle: 590,95 €. 
* Expedientes de delimitación ou modificación de ámbitos de planeamento, 
poligonais ou unidades reparcelables, instrumentos de equidistribución de cargas 
e beneficios e expedientes previos necesarios dentro da fase de execución de 
planeamento: 925,30 €. 
* Proxectos de urbanización e de obras ordinarias: 925,30 €. 
* Por inclusión ou exclusión de predios no rexistro de soares sen edificar 
conforme á lexislación urbanística: 591,60 €. 
 Se o proxecto fose redactado polo Concello, con independencia das 
tarifas sinaladas, agregaranse aquelas co importe dos honorarios profesionais que 
corresponderían á redacción do proxecto determinado polos técnicos municipais 
e, no caso de discrepancia co interesado, polo colexio profesional 
correspondente. 
II.- Proxecto básico, obras de nova planta, reconstrución e reforma: 

O importe do gravame será do un por cento (1%) do presuposto de 
execución material da obra. 

O dito presuposto determinarase conforme ó previsto no artigo 5 da 
presente ordenanza. 
III.- Obras no solo, subsolo e voo da vía pública: 
 a) Colocación de cables subterráneos: 
  Por metro lineal ou fracción: 0,16 €  
 b) Colocación de encanamentos no subsolo da vía pública: 
  Por metro lineal ou fracción: 0,33 €  
 c) Colocación de postes na vía pública: 
  Por unidade: 124,05 €  
 d) Colocación de roscas de ás na vía pública: 
  Por unidade: 3,05 €  
 e) Colocación de quioscos na vía pública: 
  Por metro cadrado ou fracción de superficie ocupada: 19,10 €  
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 f) Acondicionamento de beirarrúas: 
  Por metro lineal ou fracción: 6,20 €  
 g) Colocación de rótulos e anuncios fixos: 
  Por metro cadrado ou fracción: 9,55 €  
IV.- Outras obras: 
 As licenzas de obras non mencionadas nin excluídas expresamente e as 
que sexan obxecto de regulación especial nesta ordenanza gravaranse co 1% do 
seu presuposto, determinado polos técnicos municipais no caso de discrepancia 
co presentado polo interesado, segundo o disposto no artigo 5º da presente 
ordenanza. 
V.- Licenzas de primeira utilización dos edificios: 
 1.- Polo outorgamento de licenzas de primeira utilización de vivendas ou 
locais de todo tipo satisfarase o cero vinte por cento (0,20%) do presuposto total 
de execución da obra. O dito presuposto calcularase conforme ó anexo 2 (manual 
para obter o presuposto de execución material dunha edificación). O módulo 
básico que se aplicará será o vixente no momento da solicitude da dita primeira 
utilización. 
 2.- Á solicitude de licenza de primeira utilización acompañarase 
inescusablemente a alta no Imposto de bens inmobles, selada pola Delegación de 
Hacienda. 
VI.- Licenzas de modificación do uso dos edificios: 
 Ó outorgamento da dita licenza aplicaráselle o 50% da tarifa sinalada co 
núm. 1 do epígrafe anterior; é de aplicación a prevención contida no seu núm. 2. 
VII.- Licenzas por construcións, reparacións e instalacións de cemiterios: 
1.- CONSTRUCIÓNS: 
 a) Para construcións de panteóns, por metro cadrado: 181,30 €. 
 b) Para construción de cada corpo en sepulturas soterradas, en calquera 
grupo: 6,25 €. 
 c) Por construción de beirarrúas en nichos e sepulturas soterradas con 
lonxitude máxima de 50 cm: 12,35 €. 
2.- INSTALACIÓNS: 
 a) Por colocación de lápidas en panteóns, por cada unha: 12,35 €. 
 b) Por colocación doutras instalacións fixas nelas, por cada clase delas: 
6,25 €. 
 c) Por colocación de lápidas en sepulturas soterradas: 9,55 €. 
 d) Por colocación doutras instalacións fixas nelas, por cada clase delas: 
6,25 €. 
 e) Por colocación de lápidas en nichos, por cada corpo: 6,25 €. 
 f) Por colocación doutras instalacións fixas neles, por cada clase delas: 
3,75 €. 
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 g) Por colocación de instalacións fixas nos cinceiros: 3,75 €. 
3.- BONIFICACIÓNS E EXENCIÓNS. 

1. Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota da taxa, por 
unha soa vez, a favor das construcións, instalacións e obras, coa excepción de 
obras novas, que se realicen dentro das zonas delimitadas polo Plan Especial de 
Protección e Reforma Interior (PEPRI) ou en Áreas de Rehabilitación Integral 
(ARI). 

O presuposto bonificado non poderá exceder de 11.000 euros por vivenda 
no caso de que se realice no ámbito do PEPRI e de 9.000 euros por vivenda no 
caso de que se realice no ámbito do ARI. 

Esta bonificación non poderá simultanearse con calquera outra 
bonificación desta ordenanza. 
 2.- Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota da taxa a favor 
das novas instalacións completas de calefacción en vivendas e de ascensor en 
edificios, sempre que os inmobles teñan unha antigüidade mínima de 15 anos. 
 3.- Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota da taxa por 
pintura e tratamento integral de fachadas, substitución de materiais de cubertas e 
elementos externos de fachadas, cando se comprendan dentro dos deberes de 
conservación e rehabilitación previstos no artigo 9 da Lei 9/2002, do 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, ou 
supoñan unha notoria mellora nas condicións estéticas da edificación. 
 4.- Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota da taxa a favor 
das obras de movementos de terra, desmontes, demolicións, e baleirados 
interiores que sexa necesario realizar neste termo municipal por mor das 
excavacións arqueolóxicas, para o que deberá terse achegada a correspondente 
solicitude de autorización arqueolóxica, se fose necesaria. 
 5.- Estará exenta do pagamento desta taxa a realización de calquera 
construción, instalación ou obra da que sexa dono o Estado, as comunidades 
autónomas ou as entidades locais, e que vaia ser directamente destinada a 
estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos, obras hidráulicas, saneamento de 
poboacións e das súas augas residuais, anque a súa xestión se leve a cabo por 
organismos autónomos, tanto se se trata de obras de novo investimento como de 
conservación. 
 6.- Establécese unha bonificación do 50% a favor das construcións, 
instalacións ou obras que favorezan as condicións de acceso e habitabilidade dos 
discapacitados. Esta bonificación aplicarase de forma exclusiva sobre o importe 
da cota que resulte de multiplicar o presuposto de execución material das obras 
específicamente destinadas á eliminación de barreiras arquitectónicas polo tipo 
impositivo. 
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 O solicitante deberá achegar documentación ou proxecto que acredite as 
condicións antes sinaladas, que afecten a ramplas, aseos adaptados, dimensións 
de portas e corredores, ascensores, etc. No caso de existir dúbidas acerca de se as 
construcións, instalación e obras favorecen as condicións de acceso ou 
habitabilidade, solicitarase informe dos servizos técnicos municipais, con 
carácter previo á resolución da petición de bonificación. 
 7.- Establécese unha bonificación do 50% a favor das construcións, 
instalacións ou obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento 
térmico ou eléctrico da enerxía solar para autoconsumo. A aplicación desta 
bonificación estará condicionada a que as instalacións para produción de calor 
inclúan colectores que dispoñan da correspondente homologación da 
Administración competente. 

8.- En calquera caso, ningunha cota que resulte da aplicación das tarifas 
sinaladas no punto 2 deste artigo 3º poderá ser inferior a 19,25 €. 
4.- REGRAS ADICIONAIS. 
 a) As taxas reguladas na presente ordenanza son compatibles coas que 
poidan devengarse polo aproveitamento especial de bens ou instalacións de uso 
público municipal, ou por prestacións de servizos e realización de actividades 
diferentes. 
 b) As taxas reguladas na tarifa desta ordenanza aplicable a obras de nova 
planta, reconstrución ou reforma sobre a base do importe do presuposto de 
execución material da obra, son compatibles coas que están enumeradas nas 
restantes tarifas por outros actos concretos suxeitos a gravame con base 
liquidable de distinta natureza. 
 c) As licenzas relativas ás construcións de vivendas e instalacións 
vinculadas a explotacións agrícolas serán obxecto dunha redución do 50% nas 
taxas reguladas pola presente ordenanza fiscal, e do 75% se o solicitante é menor 
de 36 anos.” 
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 104 
TAXA POR LICENZAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS 

 
 Modifícase o punto 1 do artigo 5, que queda redactado nos seguintes 
termos: 
 “1. Ás actividades non sometidas a avaliación ambiental, aplicaráselles 
unha cota tributaria de 3,37 € o m2. 
 Ás actividades sometidas a avaliación ambiental, aplicaráselles unha cota 
tributaria de 3,71 € o m2”. 
 
Modifícase a norma complementaria, coa seguinte redacción: 
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“NORMA COMPLEMENTARIA 
 Para todo o non previsto expresamente nesta ordenanza teranse en conta 
os preceptos da Ordenanza fiscal xeral e demais disposicións lexislativas 
aplicables á materia de que se trate, especialmente as que regulan os tributos 
estatais que hai que ter en conta para a base de gravame e o Decreto 133/2008, 
do 12 de xullo, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental”. 
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 105 
TAXAS POLOS SERVIZOS DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS, PREVENCIÓN DE RUÍNAS, DERRIBAS, SALVAMENTOS 
E OUTROS ANÁLOGOS. 

 
 Modifícase o punto 2 do artigo 3, que queda redactado nos seguintes 
termos: 
“2. Serán substitutos do contribuínte nesta taxa, as entidades ou sociedades 
aseguradoras do risco. No caso de que o inmoble ou o ben non se encontre 
asegurado, será substituto do contribuínte o propietario daquel”. 
 
 Modifícase o artigo 6, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 6º. BASE DO GRAVAME E TARIFAS 

Constituirá a base do gravame: 
a) O tempo investido de toda clase de persoal que interveña no servizo. 

 b) A utilización do material empregado. 
As cotas determinaranse aplicando á base a seguinte tarifa: 

a) Persoal 
   VALOR HORA  VALOR HORA EXTRA 

Sarxento:  10,74 €   18,80 € 
Cabo:   8,75 €    15,30 € 
Bombeiro:  8,42 €    14,74 € 

b) Ademais satisfaranse as seguintes cantidades por utilización do material: (pola 
primeira hora ou fracción/restantes períodos de hora ou fracción.) 
1. Autobomba (coche Pegaso equipado con escaleira, tanque e bidóns de 
espumóxeno ou vehículo nodriza): 61,80 €/36,90 € 
2. Vehículo urbano pesado (BUP): 82,15 €/50,15 € 
3. Furgón de útiles: 30,35 €/30,35 € 
4. Autobombas carrocetas: 61,80 €/36,90 € 
5. Autobomba (BUL) con equipamento e rescate: 82,15 €/50,15 € 
6. Motobomba (gasolina): 5,00 €/5,00 € 
7. Motobomba (gasóleo): 6,40 €/6,40 € 
8. Escaleira “magirus”: 95,55 €/47,75 € 
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9. Unidade transporte de persoal: 18,20 €/18,20 € 
10. Cada peza de mangueira de 15 metros, calibre 70 mm: 5,95 €/5,95 € 
11. Ídem de 45 mm: 2,40 €/2,40 € 
12. Ídem de 25 mm: 2,20 €/2,20 € 
13. Motoserra: 7,95 €/7,95 € 
14. Extractor de fumes: 15,90 €/15,90 € 
15. Equipo de desencarceramento: 39,70 €/39,70 € 
16. Xerador de alta expansión: 6,40 €/6,40 € 
17. Electrobomba para achicar: 4,80 €/4,80 € 
18. Xerador eléctrico: 11,10 €/11,10 € 
19. Cámara de infravermellos: 14,80 €/14,80 € 
20. Reenchido de botellas de aire respirable (botella): 4,00 € 
 O espumóxeno, os extintores ABC e de CO2, o absorbente e o dispersante 
consumidos, aboaranse segundo a tarifa vixente. 
c) Nos casos de aluguer da mangueira, as tarifas recargaranse nun 100%. 
d) Nas intervencións realizadas fóra do termo municipal de Lugo a cota 
incrementarase nun 100% e devengaranse ademais 0,89 €/km por vehículo 
utilizado. 
e) Nas intervencións ordenadas ou solicitadas para derribamentos e auxilios nos 
casos de ruína inminente dun edificio ou parte del, con grave urxencia e perigo, 
incrementarase a cota nun 100%. 
f) Nas extincións de incendios nos locais que teñan substancias tóxicas, 
inflamables ou explosivas en cantidade ou condicións non permitidas polas 
disposicións aplicables, as cotas incrementaranse nun 100%. 
g) En xeral, as taxas liquidadas por extinción de incendios en locais comerciais 
ou industriais sufrirán unha recarga do 50%.  
h) Pola emisión de informes técnicos do servizo 73,10 €. 
i) Polo informe de actuación do servizo 52,80 €.” 

 
ORDENANZA FISCAL NÚM. 106 

TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS NO CEMITERIO 
MUNICIPAL 

 
 Modifícase o artigo 7, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 7º. BASES DE GRAVAME, TARIFAS E COTAS 

1.- A base impoñible determinarase atendendo á diferente natureza dos 
obxectos de gravame, de acordo cos distintos epígrafes da tarifa, polos seguintes 
conceptos: 

a) O outorgamento de concesións administrativas sobre terreos, nichos e 
sepulturas con ou sen cinceiro e as correspondentes a renovacións. 
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b) Cambios de titularidade, despois da autorización municipal, de 
concesións sobre terreos e sepulturas no dito cemiterio. 

c) Apertura de toda clase de sepulturas para inhumacións ou 
exhumacións, e ocupación daquelas no primeiro caso. 

d) Retirada dos restos dos cinceiros. 
e) Exhumacións para traslados fóra da poboación. 
f) Depósito de cadáveres. 

 g) Utilización da sala de autopsias. 
 h) Utilización da capela do cemiterio para misas ou funerais. 
 2.- As cotas tributarias determinaranse por aplicación das seguintes 
TARIFAS: 
A) Concesións por 25 anos e renovación por períodos iguais: 
1.- TERREOS: 
 1.1 Zonificados para panteóns, por m2:  250,00 € 
 1.2 Grupo 1º, por m2:     163,55 € 
 1.3 Grupo 2º: 
  - nicho      79,85 € 
  - cripta      245,80 € 
  - columbario     27,85 € 
 1.4 Grupo 3º, por m2:     74,05 € 
 Para a determinación destes grupos, estarase ó disposto no anexo da 
presente ordenanza. 
2.- CONSTRUCIÓNS: 
 2.1 Nichos sitos no antigo cemiterio: 
  - Corpo con cinceiro:    1.089,50 € 
  - Corpo sen cinceiro:    945,00 € 
 2.2 Nichos sitos no anexo ó cemiterio: 
  - Por corpo:     1.584,05 € 
 2.3 Criptas, unidade:     4.331,70 € 
 2.4 Columbarios, unidade:    329,90 € 
 2.5 Sepulturas de 4 corpos con cinceiro, 
  construídas no antigo cemiterio:   5.459,15 € 
 2.6 Sepulturas construídas no cemiterio vello: 
  - Sepultura castelá (1 parcela):  2.668,18 € 
  - Sepultura de 3 corpos con acceso 

 lateral (2 parcelas):    3.513,10 € 
- Sepultura de 6 corpos con acceso 
 central (3 parcelas):    4.558,15 € 

 2.7 Sepulturas construídas na ampliación: 
  - Sepultura castelá de 3 corpos:  3.629,10 € 
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  - Sepultura de 3 corpos con acceso lateral: 5.254,26 € 
  - Sepultura de 6 corpos con acceso central: 7.575,90 € 
 2.8 Panteóns: 
  O valor se establecerá individualmente, segundo proxecto técnico 
de construción aprobado no seu día e informe técnico que en cada caso se 
realice. 
B) Concesión por 10 anos. 
1.- Nichos sitos no anexo ó cemiterio. Por corpo:  624,43 € 
C) Renovacións. 
 Transcorrido o período de 25 anos, procederase a renovar a concesión 
tras a tramitación do oportuno expediente e o aboamento do gravame que 
corresponda para a concesión de terreos, segundo o grupo de sepulturas, nichos 
ou panteóns ó que pertenza a concesión que se renova. 
D) Cambio de titularidade. 
 Previa a tramitación do expediente que proceda, a modificación da 
titularidade das concesións administrativas devengará unha taxa segundo a 
unidade de enterramento e o concepto polo que se realice, segundo a 
continuación se indica: 
UNIDADE ENTERRAMENTO CONCEPTO   TAXA 
Nichos, columbarios   Falecemento titular  70,00 €. 
Sepulturas, criptas   Falecemento titular  200,00 €. 
Panteóns    Falecemento titular  1.500,00 €. 
Nichos, columbarios   Cesión intervivos  125,00 €. 
Sepulturas, criptas   Cesión intervivos  400,00 €. 
Panteóns    Cesión intervivos  3.000,00 €. 
 
E) Licenzas de apertura e inhumación. 
 Por cada inhumación de cadáveres: 
 a) En panteóns:   149,10 € 
 b) En sepulturas do grupo 1º:  62,55 € 
 c) En sepulturas do grupo 2º:  38,45 € 
 d) En sepulturas do grupo 3º:  38,45 € 
 e) Por cada inhumación de restos cadavéricos ou cinzas en calquera 
unidade de enterramento:   23,75 € 
F) Exhumacións: 
 a) Cadáver:    62,55 € 
 b) Restos cadavéricos:  38,45 € 
 c) Exhumación para traslado fóra do cemiterio: 62,55 € 
 d) Exhumación de restos cadavéricos por traslado dun corpo a outro da 
unidade de enterramento ou ó cinceiro:   38,45 € 
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G) Depósito de cadáveres: 
Por depósito de cadáveres no cemiterio, por cada 24 horas: 24,65 € 
H) Utilización da sala de autopsias: 
Por cada servizo:      24,65 € 
I) Utilización da capela do cemiterio para misas ou funerais. 
Por servizo:       49,30 €. 
K) Entrada de vehículo con coroas para depósito en sepultura: 
 - Sen enterramento:     3,35 € 
 - Con enterramento: incluída na taxa de enterramento. 
L) Reparacións: 
 - Tellados de nichos adosados ó muro, por cada corpo: 50,00 € 
 - Tellados de nichos das seccións interiores:   60,00 € 
 - Reparación en panteóns adosados:    200,00 € 

NORMAS ACLARATORIAS 
 a) GRUPOS DE SEPULTURAS 
 1.- Para a determinación dos grupos ós que se refiren distintos epígrafes 
da presente ordenanza estarase ó disposto no anexo á presente ordenanza. 
 b) REGULACIÓN DAS CONCESIÓNS 
 1.- As concesións regularanse polas normas contidas no capítulo IV do 
Regulamento xeral dos servizos mortuorios no municipio de Lugo aprobado en 
sesión plenaria do día 23 de setembro de 1994. 
 2.- A ocupación dos nichos, sepulturas e panteóns, entenderase polo 
período máximo de 50 anos, con renovación cada 25, dentro do límite máximo 
establecido polo artigo 299 da Lei 5/97 da Administración local de Galicia en 
vigor, ou ata o momento da clausura do cemiterio se tivese lugar antes do 
transcurso deste período. 
 3.- Para poder acceder á renovación periódica das concesións, será 
requisito imprescindible que os obrigados ó pago estean ó día nas taxas e canon 
esixibles. 
 4.- O dereito de ocupación nas unidades de enterramento que non foran 
obxecto de concesión, enténdese por un período máximo de cinco anos. Ó 
concluír este período, os restos cadavéricos poderán ser trasladados ó osario 
xeral, segundo o disposto no Regulamento de Cemiterio en vigor, quedando a 
unidade a disposición do Concello para a súa nova utilización. 
 5.- Cando o Concello autorice a permuta de parcelas dentro daquel ou 
diferentes grupos, e sempre que non se trate dunha medida imposta por este, 
satisfarase o canon que corresponda en concepto do valor do terreo rateado polo 
tempo que falte para finalizar o período de vintecinco anos. 
 6.- No caso de caducidade da concesión de parcelas, os titulares poderán 
retirar delas os elementos que sexan removibles, e o resto quedará a disposición 
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municipal. O Concello poderá cederllas ó novo/a concesionario ou concesionaria 
nas condicións establecidas no Regulamento Xeral dos Servizos Mortuorios en 
vigor. 
 No caso de que a concesión se outorgue a favor de anterior titular ou o/a 
que fose o seu/súa cónxuxe no momento da concesión, a tarifa correspondente á 
construción, terá unha bonificación dun 96%. O importe máximo a aboar neste 
concepto e caso é o de 1.000,00 € para os panteóns e de 300,00 € para as 
restantes unidades de enterramento. 
 Se a nova concesión é a favor de herdeiro ou herdeira lexítimos, a 
bonificación será dun 92%. O importe máximo a aboar neste concepto e caso é 
de 1.500,00 € para os panteóns e de 350,00 € para as restantes unidades de 
enterramento. 

Nos restantes casos serán de aplicación as bonificacións que a 
continuación se indican: 
  Anos da construción   Bonificación 
  De 15 a 19 anos    10% 
  De 20 a 24 anos    15% 
  De 25 a 29 anos    20% 
  De 30 a 34 anos    30% 
  De 35 a 39 anos    40% 
  De 40 a 44 anos    50% 
  De 45 a 49 anos    60% 
  De 50 a 54 anos    70% 
  Máis de 55 anos    80% 
 7.- Salvo no previsto no apartado K) de tarifas, a entrada de vehículos ó 
recinto do cemiterio requirirá exclusivamente a autorización verbal do 
encargado. 
 8.- A concesión por urxencia caducará ó termo do seu prazo de duración 
ou ben coa desaparición do obxecto da concesión, entendéndose como tal o 
traslado dos restos antes do cumprimento do prazo, en tal caso quedará o nicho a 
libre disposición do Concello.  
 Neste caso, o concesionario poderá solicitar a devolución do importe 
ingresado, no seu día, en concepto de concesión administrativa de nicho de 
urxencia, na parte proporcional que corresponda ós anos que resten para a 
finalización da concesión, ata un máximo do 75 por cento do importe total. 
 Estas concesións non serán renovables e levarán implícita a obrigación de 
retirar os restos á finalización do prazo de concesión. 
 9.- As sepulturas construídas no antigo cemiterio, ás que se refire o 
parágrafo A) 2.5 do artigo 7, para os efectos de prestación de servizo, obras, 
renovacións, etc., asimilaranse ás incluídas no grupo primeiro.” 
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 Modifícase a disposición complementaria, que queda redactado nos 
seguintes termos: 
“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
 Para o non previsto expresamente nesta ordenanza teranse en conta os 
preceptos da Ordenanza fiscal xeral, o Regulamento xeral dos servizos 
mortuorios de 1994, vixente na actualidade, Decreto da Alcaldía 134/98, do 23 
de abril, sobre policía sanitaria mortuoria e demais normas sanitarias de 
aplicación e, no que se refire a licenzas urbanísticas, ás normas da Ordenanza 
fiscal reguladora das Taxas pola prestación de servizos urbanísticos e a 
Ordenanza reguladora do Imposto sobre construcións, instalacións e obras que 
lle sexan aplicables”. 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 107 
TAXAS POLO SERVIZO DE REDE DE SUMIDOIROS, INCLUÍDA A 

VIXILANCIA ESPECIAL DE SUMIDOIROS PARTICULARES. 
 Modifícase o artigo 5, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ ARTIGO 5º. TARIFAS 
A) Primeira (servizos a que se refire o artigo 4-a da ordenanza). 
 a) Inmobles con servizo domiciliario de auga potable para o consumo 
doméstico (cota trimestral): 
Se non excede do mínimo da facturación do consumo de auga, para os efectos da 
taxa que regula a prestación do dito servizo (27 m3 ó trimestre): 6,779677 € 
Por cada m3 de auga consumida que exceda do mínimo: 0,281421 € 
 b) Inmobles ou actividades con consumo non doméstico: 
Ata 75 m3 de auga consumida: 17,013152 € 
Por cada m3 de auga consumida que exceda do mínimo: 0,281421 € 
 Para os establecementos en que a auga non constitúa primeira materia ou 
elemento esencial e imprescindible, conforme ó prevido no artigo 4-tarifa A, 
epígrafe b) da Ordenanza fiscal núm. 109, o mínimo e os tipos de gravame serán 
os que corresponden a consumo doméstico. 
B) Segunda (servizos no caso do artigo 4-b da ordenanza) 
 - Uso doméstico, ó trimestre:   9,58 € 
 - Uso non doméstico, ó trimestre: 23,98 € 
C) Terceira (servizo a que se refire o artigo 4-c da ordenanza). 
 Taxas pola expedición de licenzas para acometida ou conexións á rede de 
saneamento municipal: 
 Por cada acometida á rede xeral, e que hai que satisfacer por unha soa 
vez: 
 En edificios cunha vivenda ou local: 94,08 € 
 En edificios de 2 a 10 vivendas ou locais por vivenda ou local: 47,07 € 
 Con máis de 10 vivendas, por vivenda ou local: 35,83 € 
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Non obstante, en caso de derribamento e nova edificación, aboaranse de 
novo os dereitos de entroncamento á rede.” 

 
ORDENANZA FISCAL NÚM. 108 

TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA 
DOMICILIARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

 
 Modifícase o punto 2 do artigo 2, que queda redactado nos seguintes 
termos: 

“2. A obriga de contribuír existe dende o momento en que se presta o 
servizo na zona na que se sitúa a vivenda ou establecemento, tanto urbano como 
rural. O servizo de recollida de lixo é de recepción e uso obrigatorio para 
ocupantes de vivendas ou locais sitos neste municipio. 

Presúmese a utilización do servizo cando existe posibilidade de habitar a 
vivenda ou de usar o local por contar con calquera dos servizos de 
subministración de auga, enerxía eléctrica ou rede de sumidoiros. 

Neste suposto, a taxa devéngase e nace a obrigación de contribuír o 
primeiro día de cada trimestre natural, calquera que sexa o tempo de duración do 
aproveitamento dentro do exercicio”. 
 
 Modifícase o artigo 5, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 5º. BASES DE GRAVAME E TARIFAS. 
a) Para as vivendas utilizarase o sistema de cota fixa. Os establecementos 
tributarán en función da actividade desenvolvida, da súa superficie, e no caso dos 
establecementos hoteleiros, do número de habitacións que posúan. 
b) Tarifa xeral trimestral. Prestación xeral e obrigatoria. Zona urbana. 
 b.1.) VIVENDAS, GARAXES PRIVADOS E LOCAIS SEN 
ACTIVIDADE:  
21,00 € 
 b.2.) ACTIVIDADES COMERCIAIS, RECREATIVAS, 
PROFESIONAIS E OUTRAS: 
  Despachos profesionais e artistas: 21,10 € 
  Comercio en xeral, bancos, seguros, clínicas e hospitais, 
almacéns, oficinas, edificios públicos, e, en xeral, actividades non comprendidas 
noutras alíneas destas tarifas. 
 - Ata 20 m2 de superficie    46,84 € 
 - De 21 a 100 m2     63,81 € 
 - De 101 a 200 m2     76,79 € 
 - De 201 a 400 m2     124,18 € 
 - De 401 a 1000 m2     207,15 € 
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 - Máis de 1000 m2, por cada 1000 m2 ou fracción de exceso: 119,28 € 
Ás actividades de salón de peiteado, xastrería e confección que se 

desenvolvan nas vivendas dos titulares da actividade, aplicaráselles un 
coeficiente corrector do 0,5 sobre a cota que resulte en función da superficie 
utilizada, sempre e cando aboen, ademais, a cantidade que corresponda á 
vivenda. 
 Ós edificios ou locais pertencentes a administracións públicas 
aplicaráselles unha redución xenérica do 25% da superficie total computable en 
concepto de patios e corredores. 
 Non se esixirá o pago da taxa regulada nesta ordenanza ás 
administracións públicas, cando a recollida e traslado de residuos á planta de 
SOGAMA sexa pola totalidade deles, e as realicen as ditas administracións por si 
mesmas ou ben por medio dunha empresa especializada, sen que o Concello nin 
a empresa concesionaria do servizo de recollida de lixo interveñan en ningunha 
das fases. 
 b.3.) HOSTALERÍA: 
  Hoteis, moteis, residencias, pensións, fondas, casas de hóspedes e 
establecementos análogos dedicados exclusivamente á hospedaxe, que poidan 
servir almorzos, pero non outra clase de comidas. Por habitación: 4,13 € 
  Os mesmos establecementos citados no epígrafe anterior, se 
serven comidas. Por habitación: 8,28 € 
  Restaurantes, cafeterías, bares, tabernas e establecementos 
análogos: 
 - Ata 20 m2 de superficie    73,77 € 
 - De 21 a 100 m2     106,84 € 
 - De 101 a 200 m2     142,79 € 
 - De 201 a 400 m2     246,21 € 
 - De 401 a 1.000 m2     342,68 € 
 - Máis de 1.000 m2, por cada 1.000 m2 ou fracción de exceso: 197,91 € 
  Salas de festas, baile e similares: 
 - Ata 100 m2      112,25 € 
 - De 101 a 200 m2     136,09 € 
 - De 201 a 400 m2     269,66 € 
 - De 401 a 1.000 m2     391,54 € 
 - Máis de 1.000 m2, por cada 1.000 m2 ou fracción de exceso: 225,60 € 
  Casinos, bingos, salas de xogo e similares: 
 - Ata 50 m2      74,19 € 
 - De 51 a 100 m2     111,24 € 
 - De 101 a 200 m2     148,30 € 
 - De 201 a 400 m2     254,93 € 
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 - De 401 a 1.000 m2     347,63 € 
 - Máis de 1.000 m2, por cada 1.000 m2 ou fracción de exceso: 231,73 € 
 A superficie dos locais, para os efectos de determinar a base de gravame, 
comprenderá a totalidade do local afecto á actividade, sen que proceda a 
exclusión de ningunha dependencia ou habitación por razón do seu uso 
específico. 
 b.4.) ESPECTÁCULOS. SALAS DE TEATRO, CINEMATÓGRAFO E 
SIMILARES: 
 - Ata 500 m2 de superficie    193,83 € 
 - De 501 a 1.000 m2     236,38 € 
 - Máis de 1.000 m2, por cada 1000 m2 ou fracción de exceso: 176,82 € 
 b.5.) CENTROS DE ENSINO: 
 - Ata 20 m2 de superficie    37,08 € 
 - De 21 a 100 m2     68,14 € 
 - De 101 a 200 m2     86,49 € 
 - De 201 a 400 m2     146,41 € 
 - De 401 a 1.000 m2     207,17 € 
 - Máis de 1.000 m2, por cada 1.000 m2 ou fracción de exceso: 81,11 € 
 A superficie computable será, para este epígrafe número 5, a ocupada 
polas aulas nas que se imparta ou se poida impartir o ensino e, caso de ter 
internado, incluirase tamén a superficie destinada a dormitorios, comedores e 
cociñas. Non se incluirá a superficie ocupada por patios, corredores e 
instalacións deportivas. No caso de descoñecerse esta superficie excluída, 
aplicarase unha redución xenérica do 50% da superficie total computable. 
 b.6.) INDUSTRIAS, FÁBRICAS, TALLERES E SIMILARES: 
 - Ata 25 m2      35,72 € 
 - De 26 a 50 m2     53,40 € 
 - De 51 a 100 m2     68,14 € 
 - De 101 a 200 m2     86,49 € 
 - De 201 a 400 m2     138,11 € 
 - De 401 a 1.000 m2     204,37 € 
 - De 1001 a 2.000 m2     271,15 € 
 - Máis de 2.000 m2, por cada 1.000 m2 ou fracción de exceso: 61,66 € 
 Para determinar a superficie dos locais computarase a que resulte de 
sumar a totalidade dos andares ou pisos das naves ou edificios. 
 Tamén se incluirán nesta tarifa xeral trimestral para zona urbana as 
recollidas de lixo en zona rural cando se efectúen tres ou máis días de recollida á 
semana. 
c) Tarifa xeral trimestral. Prestación xeral e obrigatoria. Zona rural. 
       Ó trimestre Ó ano 
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 Por cada vivenda, dous días á semana: 10,25 €  41,00 € 
 A cota que se liquidará en zona rural para os epígrafes comprendidos 
entre o número 2 e o 6, ambos inclusive, será a metade das tarifas 
correspondentes, establecidas para a zona urbana. 
d) Para a recollida de lixos ou residuos abandonados na vía pública ou en soares, 
a base do gravame serán os gastos de persoal e de material polo tempo 
empregado no servizo segundo a conta presentada; conta que será sometida á 
aprobación da Alcaldía, tras o informe da empresa concesionaria e servizos 
afectados. 
 A totalidade das tarifas anteriores non inclúen a cota tributaria que resulte 
de aplicación á operación en concepto do Imposto sobre o valor engadido (IVE). 
 No caso de que se desenvolva nun mesmo local máis dunha actividade, 
tributarase pola tarifa máis elevada.” 
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 109 
TAXAS POLO SERVIZO MUNICIPAL DE SUBMINISTRACIÓN DE 

AUGA POTABLE A DOMICILIO 
 
 Modifícase o artigo 4, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 4º. TIPOS DE GRAVAME E COTAS 
 Con base no establecido no artigo 24.3 da Lei 25/1998, establécense as 
seguintes tarifas: 
TARIFA A.- CONSUMO. 
Epígrafe a) Uso doméstico. Ó trimestre: 
 - Facturarase un mínimo de 27 m3 a 0,422131 €/m3. 
 - Ademais, por cada m3 adicional ou fracción sobre o dito mínimo: 
  De 27 a 75 m3:    0,537257 €/m3 
  De 76 m3 en adiante:    0,729135 €/m3 

Epígrafe b) Uso non doméstico. 
 Ata o mínimo de 75 m3:    0,575633 €/m3 
 De 76 m3 en adiante:     0,793094 €/m3 

Inclúense nesta tarifa os abastecementos para obras, entidades ou 
empresas que prestan servizo ó público, residencias colectivas e establecementos 
nos que a auga constitúa materia prima esencial, tributando os restantes pola cota 
correspondente ó uso doméstico. 
TARIFA B.- INSPECCIÓN DE CONTADORES. 
 Unha vez solicitada a alta como abonado ou producida esta de oficio, por 
unha soa vez: 22,45 € 
 A totalidade das tarifas anteriores non inclúen a cota tributaria que resulte 
de aplicación á operación en concepto do Imposto sobre o valor engadido (IVE). 
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TARIFA C.- ACOMETIDAS 
Por acometida á rede de distribución, por unha soa vez: 
 En edificios cunha vivenda ou local: 94,08 € 
 En edificios de 2 a 10 vivendas ou locais por vivenda ou local: 47,07 € 
 Con máis de 10 vivendas, por vivenda ou local: 35,83 € 

Non obstante, en caso de derribamento e nova edificación, aboaranse de 
novo os dereitos de entroncamento á rede. 
TARIFA D.- OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS E ACTUACIÓNS. 
 Todas as demais subministracións e a colocación de encanamentos, 
chaves de paso, arquetas, bocas de rega ou para o servizo contra incendios fóra 
das vías públicas, pezas de toma, e, en xeral, actuacións do servizo non recollidas 
expresamente nesta ordenanza serán obxecto de liquidación por unha soa vez, 
polo prezo dos materiais segundo a factura e da man de obra polo tempo 
investido, recargado este último concepto nun 100%, segundo o presuposto 
previo formulado polo servizo, autorizado pola Alcaldía, e coa conformidade do 
solicitante, e sen ese requisito non será atendida a súa petición. 
 Todos os tributos de calquera tipo que poidan gravar os servizos obxecto 
desta ordenanza, os contratos de subministración e os recibos, serán sempre por 
conta do abonado.” 
 
 Modifícase o artigo 12, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 12º. 
 1.- Simultaneamente ás peticións de alta deberá o interesado constituír o 
depósito-fianza de 55,62 €, como garantía do pagamento da subministración e da 
responsabilidade do uso do servizo. 
 2.- A Administración municipal, estimando por si a importancia e 
características dos aproveitamentos que se concedan, poderá esixir maior 
depósito do que se expresa anteriormente mediante resolución razoada. 
 3.- Exclúense desta obriga os casos de subrogación por falecemento do 
titular da póliza de abono, nos que o herdeiro ou legatario suceda ó causante na 
propiedade ou uso da vivenda ou local onde se realice a subministración e, 
consecuentemente, asumirá os dereitos e obrigacións derivados do contrato de 
subministración, incluído o pagamento ó Concello das débedas pendentes que 
tivera o causante, derivadas da utilización do servizo.” 
 

 ORDENANZA FISCAL NÚM. 110 
TAXAS POLA INMOBILIZACIÓN, RETIRADA, DEPÓSITO E 

CUSTODIA DE VEHÍCULOS. 
 
 Modifícase o artigo 6, que queda redactado nos seguintes termos: 
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“ARTIGO 6º. COTA 
As taxas esixibles en cada caso serán as seguintes: 

Epígrafe 1: pola retirada e traslado de cada vehículo: 
 A.- Motocicletas, motocarros e vehículos análogos: 39,00 € 
 B.- Turismos, furgonetas e similares con tonelaxe de ata 3.500 kg: 76,00 
€ 
 C.- Camións e autobuses: 153,00 € 
 No caso de que, iniciadas as operacións da grúa, se presentase o condutor 
do automóbil e retirase este, a tarifa reducirase nun 50%, que aboará no acto coa 
multa que procedese. 
Epígrafe 2: depósito de vehículos: 
 A.- Motocicletas, motocarros e vehículos análogos. 
  - Por media hora ou fracción: 0,30 €. 
  - Por 1 hora ou fracción: 0,45 €. 
  - Por día ou fracción: 4,65 €. 
 B.- Turismos, furgonetas e similares con tonelaxe de ata 3.500 kg. 
  - Por media hora ou fracción: 0,50 €. 
  - Por 1 hora ou fracción: 1,00 €. 
  - Por día ou fracción: 9,20 €. 
 C.- Camións e autobuses. 
  - Por media hora ou fracción: 1,20 €. 
  - Por 1 hora ou fracción: 2,00 €. 
  - Por día ou fracción: 23,00 €. 
 En calquera caso, aplicarase a cota máis favorable, xa sexa no cómputo 
por horas ou ben por días. 
Epígrafe 3: inmobilización de vehículos por procedementos mecánicos: 

O 50% das tarifas sinaladas no epígrafe 1. 
Estas cotas considéranse sen Imposto sobre o valor engadido (IVE).” 

 
ORDENANZA FISCAL NÚM. 111 

TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ALUGUER DO 
CONTADOR DA AUGA 

 
 Modifícase o artigo 4, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 4º. TIPOS DE GRAVAME E COTAS 
 Polo aluguer de cada contador instalado, propiedade do Concello: 
 Ó trimestre: 
  Calibre de ata 20 mm: 2,60 €. 
  Calibre superior: 5,25 €. 
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 As tarifas anteriores non inclúen a cota tributaria que resulte de 
aplicación á operación en concepto do IVE. 
 Todos os abonados que dispoñan de contador propiedade do Concello e 
que queiran eximirse do pagamento desta taxa, poderán adquirir este en 
propiedade, tras o pagamento da cantidade de 9,15 €. Nas novas instalacións, o 
Concello non alugará contadores, xa que estes serán por conta do abonado, sen 
prexuízo da necesaria inspección dos servizos técnicos municipais.” 
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 112 
TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE CENTRO DE DÍA 

 
 Modifícase o artigo 5, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 5º. COTAS 

Para os efectos de establecer as cotas que terá que achegar o usuario 
diferénciase entre prestación ordinaria do servizo (de luns a venres) e a 
prestación extraordinaria fóra da referida xornada (o chamado “respiro 
familiar”). 
A) TÁBOA DE ACHEGA DO USUARIO PARA A PRESTACIÓN 
ORDINARIA DO SERVIZO 
 
RENDA PER CAPITA UNIDADE FAMILIAR COTA PARA ABOAR 

CUSTO MÁXIMO: 449,28 €/MES 
CUSTO MÁXIMO TRANSPORTE: 44,93 €/MES 
70 % IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples) OU MENOS 
 EXENTO 
  71 % Ó   80 % IPREM      82,37 €/MES TRANSPORTE 14,89 €/MES 
  81 % Ó   90 % IPREM      97,34 €/MES TRANSPORTE 14,89 €/MES 
  91 % Ó 100 % IPREM. 112,32 €/MES TRANSPORTE 14,89 €/MES 
101 % Ó 110 % IPREM   25 %     CUSTO 
111 % Ó 120 % IPREM   28,75 % CUSTO 
121 % Ó 130 % IPREM   32,5 %   CUSTO 
131 % Ó 140 % IPREM   36,25 % CUSTO 
141 % Ó 150 % IPREM   40 %      CUSTO 
151 % Ó 160 % IPREM   43,75 % CUSTO 
161 % Ó 170 % IPREM   47,5 %   CUSTO 
171 % Ó 180 % IPREM   51,25 % CUSTO 
181 % Ó 190 % IPREM   55 %      CUSTO 
191 % Ó 200 % IPREM   58,75 % CUSTO 
201 % Ó 210 % IPREM   62,5 %   CUSTO 
211 % Ó 220 % IPREM   66,25 % CUSTO 
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221 % Ó 230 % IPREM   70 %      CUSTO 
231 % Ó 240 % IPREM   73,75 % CUSTO 
241 % Ó 250 % IPREM   77,5 %   CUSTO 
251 % Ó 260 % IPREM   81,25 % CUSTO 
261 % Ó 270 % IPREM   85 %      CUSTO 
271 % Ó 280 % IPREM   88,75 %  CUSTO 
281 % Ó 290 % IPREM   92,5 %    CUSTO 
291 % Ó 300 % IPREM   96,25 %  CUSTO 
MÁIS DO 300 % IPREM 100 %       CUSTO 
 
B) TÁBOA DE ACHEGA DO USUARIO PARA A PRESTACIÓN 
EXTRAORDINARIA DO SERVIZO (“RESPIRO FAMILIAR”) 
RENDA PER CAPITA UNIDADE FAMILIAR COTA PARA ABOAR 
CUSTO MÁXIMO: 106,13 €/MES (*) 
70 % IPREM,  OU MENOS EXENTO 
71 % Ó 80 % IPREM 19,47 €/MES 
81 % Ó 90 % IPREM 23,02 €/MES 
91 % Ó 100 % IPREM 26,53 €/MES 
101 % Ó 110 % IPREM 25 % CUSTO 
111 % Ó 120 % IPREM 28,75 % CUSTO 
121 % Ó 130 % IPREM 32,5 % CUSTO 
131 % Ó 140 % IPREM 36,25 % CUSTO 
141 % Ó 150 % IPREM 40 % CUSTO 
151 % Ó 160 % IPREM 43,75 % CUSTO 
161 % Ó 170 % IPREM 47,5 % CUSTO 
171 % Ó 180 % IPREM 51,25 % CUSTO 
181 % Ó 190 % IPREM 55 % CUSTO 
191 % Ó 200 % IPREM 58,75 % CUSTO 
201 % Ó 210 % IPREM 62,5 % CUSTO 
211 % Ó 220 % IPREM 66,25 % CUSTO 
221 % Ó 230 % IPREM 70 % CUSTO 
231 % Ó 240 % IPREM 73,75 % CUSTO 
241 % Ó 250 % IPREM 77,5 % CUSTO 
251 % Ó 260 % IPREM 81,25 % CUSTO 
261 % Ó 270 % IPREM 85 % CUSTO 
271 % Ó 280 % IPREM 88,75 % CUSTO 
281 % Ó 290 % IPREM 92,5 % CUSTO 
291 % Ó 300 % IPREM 96,25 % CUSTO 
MÁIS DO 300 % IPREM 100 % CUSTO 
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(*) A cota establecida pola prestación extraordinaria do servizo corresponde ó 
incremento da prestación ordinaria nunha única xornada semanal, de xeito que 
no caso de aumentar o número de xornadas extraordinarias incrementarase a cota 
proporcionalmente. 
 Para o cálculo da cota terase en conta o importe da renda per capita 
familiar. 
 A cota resultante non poderá superar o 60 % dos recursos propios dos 
usuarios. Para o cálculo dos ditos ingresos non se computarán as pagas 
extraordinarias dos usuarios. En todo caso, a cota resultante nunca poderá ser 
inferior á cota fixa mínima (para usuarios con renda entre o 71% e o 80 % 
IPREM). 
 En caso de utilizarse o Centro de Día a media xornada (sen servizo de 
comida), aboarase o 50 % da cota que lle correspondera se fixera uso do servizo 
completo, e nunca menos da cota fixa mínima (para usuarios con renda entre o 
71% e o 80 % IPREM). 
 Os usuarios que carezan de ingresos persoais aboarán unha cota en 
relación coa renda familiar, de xeito que os que superen ó 100 % do salario 
mínimo interprofesional pagarán a cota fixa máxima establecida na táboa, e os 
inferiores ó 100 % do salario mínimo interprofesional, a cota segundo o tramo 
que lles corresponda. 

 No caso de matrimonios en que un dos cónxuxes careza de ingresos, 
entenderanse como recursos propios o 50 % da suma dos ingresos de ambos 
cónxuxes”. 
 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 113 
TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE MATADOIRO E 

CARREXO DE CARNES 
 

 Modifícase o artigo 3, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 3º. TARIFAS 
 A contía destas taxas regularase segundo a seguinte tarifa: 
a) SACRIFICIO DE RESES  
 - Reses vacúas ou equinas: 0,17 €/quilo 
 - Reses porcinas: 0,15 €/quilo 
 - Reses ovinas: 2,45 €/res 
b) TRANSPORTE 
 - Reses vacúas, equinas e porcinas: 0,06 €/quilo/canal 
 - Ovino sacrificado: 0,73 €/res” 

 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 114 
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TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE MERCADO 
 

 Modifícase o artigo 3, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 3º. 
1.- Tomarase como base de gravame: 
 a) POSTOS 
 A localización, destino e superficie deles, así como calquera outra 
circunstancia que, a xuízo da Alcaldía, tras o informe do servizo, deba terse en 
conta. 
 b) ALMACÉNS EN SOTOS: 
 A unidade, diferenciando os casos de autorización ou non de venda 
directa dende estes. 
 c) ENTRADA DE CAMIÓNS E PESADA: 
 O número de actos sometidos a gravame. 
 d) ALMACENAXE FÓRA DOS SOTOS: 
 O quilo de mercancías e día de ocupación. 
TARIFAS 

PRAZA DE ABASTOS E MERCADO DE QUIROGA BALLESTEROS 
 a) POSTOS FIXOS:  
  Por m2 e mes: 12,80 € 
 Pola reserva de mesas ou mostradores, ó mes 12,25 € e ó día 1,45 €. 
 b) CÁMARAS FRIGORÍFICAS:  
  Por m2 e mes: 4,35 € 
 c) ALMACÉNS:  
  Por m2 e mes: 2,33 € 
  d) POSTOS EVENTUAIS 
  Por m2 e día: 1,00 € 
 En todos os casos será a cargo do usuario do posto calquera contribución 
ou imposto e demais cargas que, tendo como base estes postos, veña obrigado a 
satisfacer ó Concello.  
 Para os cambios de titularidade de concesións de postos na praza e 
mercado por “inter vivos”, terase en conta o establecido no contrato particular de 
concesión e art. 17º da ordenanza. 
 
 No caso de que se autoricen obras de peche para algún posto, dende o 
momento en que estas obras se realicen, pasarán a tributar o mesmo que aqueles 
postos pechados que teñan as súas mesmas características.” 
 
 Modifícase o punto 3 do artigo 14, que queda redactado nos seguintes 
termos: 
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“ 3. En caso de traspaso, con excepción dos casos estipulados no anterior 
artigo, o novo titular terá que satisfacer, por unha vez, unha cantidade 
equivalente a un ano do canon establecido para o dito posto. En calquera caso, 
outorgarase a oportuna autorización, na que se fará constar que o prazo será o 
mesmo que o establecido para a primeira concesión na que se subroga o novo 
titular, ou das súas prórrogas. Así mesmo, o novo titular constituirá o depósito 
correspondente sinalado na ordenanza fiscal vixente, excepto nos casos por 
traspasos aludidos no anterior artigo que continuarán co depósito anterior. 
 Non se procederá á autorización do traspaso se o anterior titular non está 
ó corrente dos pagos do canon concesionario”. 
 
 Modifícase o artigo 16, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 16º. 
 Todos os almacéns fixos sobre os que non exista concesión en vigor 
poderán ser cedidos a quen o solicite, directa e diariamente -con carácter 
provisional- polo encargado do servizo e coa autorización da Alcaldía, e 
satisfarán a cantidade de 1,20 € ou 1,40 € por día, segundo sexa sen autorización 
de venda directa desde os camións ou con ela.” 
 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 115 
TAXAS POLA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS, INSTALACIÓNS 

MÓBILES E EFECTOS DE PROPIEDADE MUNICIPAL 
 

 Modifícase o artigo 4, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 4º. CONTÍA 
 A contía da taxa será a que corresponda á seguinte tarifa (IVE incluído): 
A) VEHÍCULOS E MAQUINARIA SERVIZO OBRAS 
        Hora ou fracción 
Pala mixta reto-escavadora:      41,15 € 
Pala frontal cargadora:      59,00 € 
Rodete-compactador 2.000 kg:     29,70 € 
Rodete-compactador 8.000 kg:     44,70 € 
Equipo mixto de rega:      56,15 € 
Camión con bituminadora asfáltica:     38,25 € 
Camión con comporta para soltar grava miúda:   33,25 € 
Camión-grúa:        34,70 € 
Camión de transporte (7.000 kg):     28,25 € 
Dumper 1.500 kg con cabina:     23,95 € 
Dumper obra “chimpín”:      18,95 € 
Dumper-pa (2.500 kg):      29,00 € 
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Compresor, con mangueiras e martelo:    18,95 € 
Formigoneira:        14,65 € 
Camión con brazo hidráulico e cesta dos servizos eléctricos: 77,65 € 
Land-Rover:        28,25 € 
 B) LIMPEZA E REDE DE SANEAMENTO  
Equipo mixto limpeza rede de saneamento: 114,25 € 
Camións do servizo de recollida de lixo: por horas de utilización incluíndo un 
percorrido máximo de 15 km: 44,00 € 
 C) CUSTO PERSOAL SERVIZO DE OBRAS: 
 Aplicarase en casos especiais non suxeitos a traballos con prezos 
unitarios establecidos. 
    VALOR HORA VALOR HORA EXTRA 
Xefe de Servizo:   17,04 €  29,82 € 
Encargado:    6,99 €   12,22 € 
Oficial:    6,61 €   11,56 € 
Operario:    6,24 €   10,91 €” 
 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 116 
TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS NA GARDERÍA 

MUNICIPAL 
 

 Modifícase o título da Ordenanza fiscal, que pasará a denominarse 
TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS NAS ESCOLAS INFANTÍS 
(0-3 ANOS) MUNICIPAIS. 
 
 Modifícase o artigo 1, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 1º. NATUREZA, OBXECTO E FUNDAMENTO. 
 1. En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da 
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases 
do réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real 
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido 
da Lei reguladora das facendas locais, e artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, 
da Administración local de Galicia, este Concello establece as Taxas pola 
prestación de servizos nas Escolas Infantís (0-3 anos) municipais na presente 
ordenanza, as normas da cal atenden ó prevido nos artigos 20.4 e 57 do citado 
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto 
refundido da Lei reguladora das facendas locais”. 
 
 Modifícase o artigo 3, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 3º. CONTÍA 
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 A contía que corresponde aboar pola prestación dos servizos a que se 
refire esta ordenanza determinarase segundo a cantidade fixa ou en función dos 
elementos ou factores que se indican: 
 1.- Ata o 31 de agosto: 
Renda “per capita” mensual    Cota mensual 
De 0 a 147,23 €      Exento 
De 147,24 a 245,40 €        21,80 € 
De 245,41 a 368,10 €        54,70 € 
De 368,11 a 490,80 €        87,55 € 
De 490,81 a 739,20 €      136,85 € 
De 739,21 € en adiante     153,25 € 
2.- Dende o 1 de setembro: 
Renda “per capita” mensual    Cota mensual 
De 0 a 147,23 €      Exento 
De 147,24 a 245,40 €        22,85 € 
De 245,41 a 368,10 €        57,40 € 
De 368,11 a 490,80 €        91,85 € 
De 490,81 a 739,20 €      143,55 € 
De 739,21 € en adiante     160,75 €” 
 
 Engádese un novo artigo coa seguinte redacción: 
“ARTIGO 7º. BONIFICACIÓNS 

1.- Establécese unha bonificación do 20 por cento na cota mensual a 
favor daqueles suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia 
numerosa, segundo o concepto establecido no artigo 2 da Lei de protección de 
familias umerosas, do 18 de novembro de 2003. 

Esta bonificación ten carácter rogado polo que a súa concesión requirirá, 
en todo caso, solicitude previa do interesado e acto administrativo expreso 
favorable a esta. 

A solicitude de concesión desta bonificación deberá presentarse no 
Rexistro Xeral do Concello mediante escrito firmado polo suxeito pasivo, 
aportando a seguinte documentación: 

- Documento Nacional de Identidade do solicitante. 
- Título de familia numerosa. 
- Fotocopia compulsada do Libro de Familia. 
2.- Establécese unha bonificación do 20 por cento na cota mensual a 

favor daqueles suxeitos pasivos que teñan dous ou máis fillos matriculados na 
Escola Infantil Municipal. Esta bonificación será do 30 por cento se se trata de 
fillos froito dun parto múltiple. 
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Esta bonificación ten carácter rogado polo que a súa concesión requirirá, 
en todo caso, solicitude previa do interesado e acto administrativo expreso 
favorable a esta”. 

 
ORDENANZA FISCAL NÚM. 117 

TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR 
POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. 

 
 Modifícase o artigo 1º, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 1º. CONCEPTO 
 1. En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da 
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases 
do réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real 
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido 
da Lei reguladora das facendas locais, e artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, 
da Administración local de Galicia, este Concello establece as taxas pola 
prestación do servizo de axuda no fogar por parte dos servizos sociais municipais 
na presente ordenanza, as normas da cal atenden ó prevido nos artigos 20.4 e 57 
do citado Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a 
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. 
 2. Todo isto con base na Lei 39/2006 do 14 de decembro,  de Promoción 
da Autonomía Persoal e de Atención as persoas en situación de dependencia 
(BOE nº 299 do15 de decembro de 2006), e demais normativa estatal de 
desenvolvemento, así como a normativa de carácter autonómico, Orde do 17 de 
decembro de 2007, pola que se establecen os criterios para a elaboración do 
Programa individual de atención, fixación das intensidades de protección dos 
servizos, réxime de incompatibilidades das prestacións e xestións das prestacións 
económicas do sistema para a autonomía e atención á dependencia na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 246, do 21 de decembro de 2007).  
 3. No non previsto neste baremo e programación anual haberá que aterse 
ó disposto na nova Orde autonómica, pendente de publicación, pola que se 
regula o servizo de axuda no fogar, e todas as referencias realizadas a orde do 22 
de xullo de 1996 (DOG número 163, do 21 de agosto de 1996),   pola que se 
regula dito servizo entenderánse realizadas a dita nova orde e que suporá a 
derroga de dita norma do ano 1996”. 

 
 Modifícase o artigo 2º, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 2º. OBRIGA DE PAGAMENTO DO SERVIZO 
 1. Estarán obrigados ó pagamento os usuarios do servizo municipal de 
axuda no fogar na contía que resulte de aplicación segundo a presente taxa, tendo 
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en conta que o pagamento é unha contribución ó custo do servizo recibido e ós 
ingresos do usuario; a concesión do servizo prodúcese en aplicación do baremo 
de acceso, que ten en conta os criterios técnicos ademais dos económicos. 
 2. Para a determinación da capacidade económica das persoas usuarias do 
servizo, teráse en conta: 
  a) A capacidade económica das persoas usuarias do servizo de axuda no 
fogar calcularase en atención a súa renda. Teranse en conta, ademais, as persoas 
convivintes economicamente dependentes: cónxuxe ou parella de feito, e os 
ascendentes ou fillos /as menores de 25 anos, ou maiores desta idade en situación 
de discapacidade que dependesen económicamente do solicitante. 
  b) A renda valorarase atendendo aos ingresos netos que se perciban, que 
comprenderán os rendementos de traballo, incluídas pensións e prestacións de 
previsión social, calquera que sexa o seu réxime; os rendementos de capital 
mobiliario e inmobiliario; os rendementos das actividades económicas e as 
ganancias e perdas patrimoniais. 
 c) Para o cómputo do patrimonio estarase ao disposto na normativa fiscal 
en vigor sobre o patrimonio, entendéndose por tal o conxunto de bens e dereitos 
de contido económico de que sexa titular a persoa usuaria do servizo, con 
dedución das cargas e gravames que diminúan o seu valor, así como das débedas 
e obrigas persoais das que deba responder. Considéranse exentos do cómputo a 
vivenda habitual na que se preste o servizo e os bens e dereitos cualificados 
como exentos na normativa aplicable sobre o imposto do patrimonio. Nos 
supostos de co-titularidade, só se terá en consideración a porcentaxe 
correspondente á propiedade do beneficiario. 
 d) No caso de que a persoa usuaria tivese cónxuxe ou parella de feito as 
rendas de ámbolos dous terán a consideración de rendas computables, 
entendéndose neste caso por renda persoal a metade da suma dos ingresos de 
ámbolos dous membros da parella. 
 e) A capacidade económica por razón de renda determinarase dividindo a 
renda ou rendas computables, de acordo co apartado anterior, entre a suma dos 
seguintes convivintes: o perceptor ou perceptores de rendas computadas e, se é o 
caso, o cónxuxe e os ascendentes ou fillos/as menores de 25 anos, ou maiores 
desta idade en situación de discapacidade, que dependesen economicamente dos 
citados perceptores. 
 f) A capacidade económica resultante será a correspondente á renda da 
persoa usuaria, calculada de acordo cos apartados anteriores, modificada á alza, 
se fose o caso,  pola suma dun 5% do valor do patrimonio neto que supere o 
mínimo exento para a realización da declaración do imposto sobre o patrimonio 
en vigor a partir dos 65 anos de idade, dun 3% dos 35 aos 65 anos e dun 1% os 
menores de 35 anos. 
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 g) Para o cómputo da renda ou do patrimonio teranse en conta os datos 
correspondentes a última declaración fiscal dispoñible ou pensión coñecida”. 

 
 Modifícase o artigo 3º, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 3º. CONTÍA 
Os criterios para determinar a contía do servizo estará determinada por: 
a) duración do servizo concertado. 
b) Capacidade económica das persoas usuarias, a cal se calculará segundo se 
establece no artigo anterior, en atención a súa renda e, se é o caso, ao seu 
patrimonio. 
c) Cota a pagar. 
Fíxase un prezo/hora (custe do servizo) de: 15,55 €/hora 
Sobre dito prezo aplicaranse as seguintes porcentaxes: 
CAPACIDADE ECONÓMICA  PORCENTAXE A COBRAR 
IGUAL OU INFERIOR Ó IPREM EXENTO 
SUPERIOR Ó 100% DO IPREM E INFERIOR 
 OU IGUAL Ó 200% DO IPREM 10% 
SUPERIOR Ó 200% DO IPREM E INFERIOR 
 OU IGUAL Ó 300% DO IPREM 20% 
SUPERIOR Ó 300% DO IPREM E INFERIOR 
 OU IGUAL Ó 400% DO IPREM 40 % 
SUPERIOR Ó 400% DO IPREM E INFERIOR 
 OU IGUAL Ó 500% DO IPREM 60% 
SUPERIOR Ó 500% DO IPREM  90% 
 A cota mensual que haberá que pagar será a cantidade resultante de 
multiplicar o  número de horas de prestación do servizo polo resultado de aplicar 
a porcentaxe ó prezo/hora”. 
 
 Modifícase o artigo 4º, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 4º. PROCEDEMENTO DE PAGAMENTO 
 O pagamento do servizo efectuarase mensualmente, segundo se establece 
no prego de prescricións técnicas regulador da xestión do Servizo público de 
axuda no fogar, visto que a empresa adxudicataria asumirá a xestión do cobro da 
taxa. O non pagamento de dúas cotas consecutivas determinará a interrupción do 
servizo”. 
 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 118 
TAXA POLO VERTIDO DE AUGAS RESIDUAIS PROCEDENTES DE 
CISTERNAS NA ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS 

(EDAR) 
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 Modifícase o artigo 4º, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 4º. CONTÍA 
 1.- Residuos orgánicos asimilables a fosas sépticas de orixe domiciliario: 
 A contía da taxa será de 17,49 € por m3 de carga contaminante dos 
residuos, sen que en ningún caso a contía poida ser inferior a 33,36 €. 

2.- Residuos orgánicos de orixe industrial, animal ou mestura de diversas 
fraccións de residuos: 

A contía da taxa calcularase baseándose na seguinte expresión: 
PT = C * PF 
Sendo: 
PT: Prezo total 
C: Carga contaminante 
PF: Custo fixo asociado a cada m3 de residuo vertido por tratamento de 
depuración. Será de 0,3972092 € por m3. 

O cómputo da carga contaminante dos residuos determinarase segundo a 
seguinte fórmula: 

C = (0.5*SS/200+0,5*DQO/500)*F*Q 
Sendo: 
 
C: Carga contaminante total. 
SS: Sólidos en suspensión (mg/l). 
DQO: Demanda química de osíxeno (mg/l). 
F: Factor corrector en función do tipo de actividade considerada. 
Q: Volume de residuo vertido. 

Os valores de DQO e SS serán obtidos dunha mostra do vertido tomada 
na recepción da cisterna en planta. 

No anexo á presente ordenanza recóllese a clasificación de actividades 
que permite determinar o valor de F segundo a táboa seguinte: 
F = 0,50 para actividades da clase I. 
F = 1,00 para actividades da clase II. 
F = 1,50 para actividades da clase III. 
F = 2,00 para os residuos procedentes de lugares localizados fóra do termo 
municipal”. 
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 119 
TAXA POR DEREITOS DE EXAMES 

 
 Modifícase o artigo 5º, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 5º. COTA TRIBUTARIA 
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 As tarifas que corresponde satisfacer polos servizos regulados nesta 
Ordenanza, determínanse en función do grupo ou escala a que corresponde a 
praza a cubrir, sendo as seguintes: 
 
Grupo ou Escala A: 18,90 € 
Grupo ou Escala B: 16,80 € 
Grupo ou Escala C: 14,70 € 
Grupo ou Escala D: 12,60 € 
Grupo ou Escala E: 10,50 €” 
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 120 
TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE COMIDA NO FOGAR. 

 
 Modifícase o artigo 4º, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 4º. COTA 
 1. A contía do taxa estará determinada pola: 

a) Duración do servizo concertado. 
b) Ingresos “per capita” mensuais de cada membro da unidade familiar, 
entendendo como tal o conxunto de persoas que conviven co/coa 
usuario/a do servizo, incluído este/a. Se a unidade familiar está integrada 
por unha soa persoa, o ingreso “per capita” mensual calcularase dividindo 
os ingresos totais entre 1,5. 
c) A cota mensual que haberá que pagar será a resultante de multiplicar o 
número de comidas servidas pola taxa que corresponda, segundo a 
seguinte escala: 

Ingresos  ata o 90% do IPREM (Indicador público de renda 
de efectos múltiples)      0,50 €/comida 
Ingresos superiores ó 90% e ata o 110% do IPREM  1,00 €/comida 
Ingresos  superiores ó 110% e ata o 130% do IPREM 2,00 €/comida 
Ingresos superiores ó 130% e ata o 150% do IPREM 3,00 €/comida 
Ingresos superiores ó 150% e ata o 200% do IPREM 4,00 €/comida 
Ingresos superiores ó 200% e ata o 250% do IPREM 5,00 €/comida 
Ingresos superiores ó 250% do IPREM   6,00 €/comida”. 
 
 Modifícase o artigo 5º, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 4º. PROCEDEMENTO DE PAGAMENTO 
 O pagamento do servizo efectuarase mensualmente, segundo se establece 
no prego de prescricións técnicas regulador da xestión do servizo público de 
axuda no fogar, visto que a empresa adxudicataria asumirá a xestión do cobro da 
taxa”. 
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ORDENANZA FISCAL NÚM. 151 

TAXAS POLO APROVEITAMENTO ESPECIAL DE SACAS DE AREA E 
DOUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN EN TERREOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS 
 

 Modifícase o artigo 4, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 4º. TARIFAS 
 A contía da taxa fíxase en 1,26 € por metro cúbico ou fracción de 
material que se extraia.”  
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 152 
TAXAS POR APROVEITAMENTOS ESPECIAIS DA VÍA PÚBLICA 

 
 Modifícase o artigo 4, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 4º.TARIFAS. 
 A contía das taxas reguladas nesta ordenanza será a que figure nos 
epígrafes que seguen, segundo ó tipo de aproveitamento, superficie ou lonxitude 
de ocupación, duración desta e categoría fiscal da rúa: 
 
Epígrafe A: Perforacións e gabias e calquera remoción de pavimentos e 
beirarrúas. 
a) Para acometidas á rede de auga e saneamento municipais: 
 A cota por aboar será o 50 por cento da valoración resultante dos puntos 
B.4) e B.5), respectivamente, do artigo 92.4 da Ordenanza fiscal xeral. 
b) Para as restantes: 
 Por m2 ou fracción por día. 
 Categorías 1ª 2ª 3ª  4ª 5ª 
   10,18 € 7,10 € 5,18 € 3,54 € 2,01 € 
 
Epígrafe B: Valados, puntais, estadas e outras instalacións axeitadas para a 
protección da vía pública das obras lindeiras. 
 Por m2 ou fracción e cada 15 días ou fracción: 
 Categorías 1ª 2ª 3ª  4ª 5ª 
   7,10 € 6,11 € 5,18 € 3,54 € 2,05 € 
 Unha vez rematado o prazo de ocupación sinalado na licenza deberá o 
interesado solicitar a correspondente baixa da ocupación nas Oficinas de 
Facenda Local ou, de ser o caso, solicitar a correspondente prórroga. De non se 
cumpriren estes requisitos aplicarase o seguinte: 
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 As cotas deste epígrafe serán obxecto da recarga do 50% unha vez 
rematado o prazo fixado na licenza e nos tres meses seguintes. O tempo que 
exceda de tres meses aplicarase á cota inicial do epígrafe a recarga do 100%.  
 
Epígrafe C:  
 a) Areas, materiais de construción, camións bombeadores de formigón, 
silos, plataformas elevadoras, estadas eléctricas monomástil e outros: 
 Por m2 ou fracción e día ou fracción: 
 Categorías 1ª 2ª 3ª  4ª 5ª 
   11,20 € 5,18 € 2,05 € 2,05 € 2,05 € 
 b) Colectores e sacos para recollida ou depósito de entullos, que se 
esixirá en réxime de autoliquidación: 
 Colectores: Por m2 ou fracción e día ou fracción: 
 Categorías 1ª 2ª 3ª  4ª 5ª 
   0,59 € 0,48 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 
 
 Sacos (ata 1,2 x 1,2 m2): Por día ou fracción: 
 Categorías 1ª 2ª 3ª  4ª 5ª 
   0,94 € 0,71 € 0,48 € 0,48 € 0,48 € 
 
Epígrafe D: Mesas e cadeiras provistas ou non de toldos ou elementos 
semellantes para protección. 
 a) Tarifa anual, por cada m2 ou fracción de terreo de uso público: 57,90 €. 
 b) Tarifa de temporada, por cada m2 ou fracción de terreo de uso público, 
durante os meses de xullo a setembro, ambos inclusive: 28,95 €. 
 Cando os aproveitamentos non se realicen en rúa de 1ª categoría fiscal, as 
cantidades que resulten da aplicación das anteriores tarifas multiplicaranse polos 
coeficientes que se indican a efectos de determinar o importe a pagar: 
 Categoría fiscal das vías públicas 2º 3º 4º 5º 
 Coeficiente    0,80 0,70 0,60 0,50 
 No caso de que existiran toldos ou parasoles de protección que delimiten 
unha superficie superior á delimitada polas mesas e cadeiras, tomarase aquela 
como base de cálculo. 

A superficie autorizada deberá de ser acotada pola Policía Local mediante 
pequenas escuadras pintadas no chan, co obxecto de facilitar a inspección da 
superficie realmente utilizada. 

En calquera caso, ningunha cota que resulte da aplicación das tarifas 
sinaladas poderá ser inferior a 53,60 €. 
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Epígrafe E: Postos, barracas, casetas de venda, espectáculos e actividades 
industriais ou recreativas instaladas ou ambulantes.    
A) Postos, barracas, espectáculos ou atraccións:  

Por metro cadrado ou fracción de terreo ocupado por día. 0,85 € 
B) Industrias ou actividades da rúa e ambulantes: 
1. Artesáns que fabrican as súas propias mercancías, por m2 ou fracción e día. 
0,32 € 
2. Actuacións circenses e outras semellantes, por día. 83,35 € 
3. Exposicións de animais e outras semellantes, por día. 83,35 € 
4. Outros ocupantes dedicados á venda de mercancías ou á prestación doutros 
servizos, por metro ou fracción e día. 2,10 €  
 A superficie computable será a que ocupe o posto máis unha franxa de 
terreo de 1 metro de ancho paralela á liña exterior do mostrador.  
 Os titulares destes aproveitamentos están obrigados a ter consigo a 
tarxeta identificadora para os efectos de comprobación pola Policía municipal e 
polo Servizo de Facenda Local. 
 Así mesmo, será necesario obter a tarxeta que autoriza o aproveitamento, 
previo pagamento a través de autoliquidación da taxa correspondente segundo o 
número de mercados autorizados. 
C) Festas de San Froilán: 
 Dado o carácter específico e consuetudinario das ditas festas, e a 
especialidade desta ocupación do dominio público, na determinación do importe 
desta taxa aplicaranse os seguintes criterios e parámetros: 
 Atendendo ó tipo de atracción e metro lineal da ocupación establécense 
as seguintes tarifas: 
 Atraccións de azar, por metro lineal ou fracción.  552,30 € 

Carruseis, por metro lineal ou fracción.   473,40 € 
Espectáculos, por metro lineal ou fracción.   394,50 € 
Degustacións, por metro lineal ou fracción.   315,60 € 
Atraccións de habilidade, por metro lineal ou fracción. 236,70 € 
Postos de venda, por metro lineal ou fracción.  157,80 € 

 Excepcionalmente, poderán determinarse unhas dimensións fixas á 
parcela obxecto de ocupación (posto) con independencia de cal sexa a ocupación 
real. Neste caso a determinación da tarifa será o resultado da aplicación do cadro 
anterior coa posibilidade dun incremento ou dunha diminución de ata un 20 por 
cento da tarifa así calculada. 
 Dentro dos distintos tipos de atracción, poderán contemplarse ata tres 
categorías e, atendendo a estas, á tarifa contemplada no cadro e parágrafo 
anteriores poderá aplicárselle un coeficiente de incremento de ata o 100 por 
cento ou unha diminución de ata o 50 por cento. 
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 Así mesmo, poderán contemplarse ata tres categorías de situación en 
función da afluencia de público, situación, etc, e atendendo a esta, á tarifa 
calculada no parágrafo anterior poderá aplicárselle unha redución do 50 por 
cento ata un aumento do 100 por cento. 
 Atendendo á forma de adxudicación elixida (poxa, concurso ou 
adxudicación directa), poderá, así mesmo, aplicarse un incremento ou unha 
diminución das tarifas resultantes pola aplicación dos anteriores criterios de ata 
un 20 por cento. 
 Con ocasión da aprobación do proxecto de feira, o órgano competente 
confeccionará e aprobará o cadro de tarifas resultante da aplicación destes 
criterios e que servirá de base para a determinación do canon de ocupación. 
 Nos procedementos de licitación por poxa, este canon de ocupación terá o 
carácter de “prezo de saída” e o importe final da taxa virá determinado polo 
valor económico da proposición sobre a que recaía a adxudicación. 
 
Epígrafe F: Ocupación do solo, voo e subsolo. 
1) APROVEITAMENTO DO SUBSOLO 
1.A) INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS. 
1.A.1) ALTA TENSIÓN 
 Por cada metro lineal ou fracción de condución, canalización eléctrica 
subterránea de media ou alta tensión. 

Metro lineal. 0,35 € 
1.A.2 TRANSFORMADORES: 
Categorías  1ª e 2ª  3ª  Outro terreo Fóra núcleo 
       núcleo urb. urbano 
1. Ata 25 kW  46,90 €/u 35,32 €/u 23,39 €/u 15,55 €/u 
2. De 26 a 50 kW 77,99 €/u 58,33 €/u 38,90 €/u 27,46 €/u 
3. De 51 a 100 kW 155,47 €/u 113,30 €/u 77,99 €/u 46,90 €/u 
4. De máis de 100 kW273,18 €/u 214,65 €/u 117,05 €/u 77,99 €/u 
1.A.3 ELEMENTOS DE DERIVACIÓN E ARQUETAS DE ALTA TENSIÓN. 

Elementos de derivación 27,46 €/u. 
Arquetas 77,87 €/u. 

1.A.4 BAIXA TENSIÓN. 
 Por cada m lineal ou fracción de condución, canalización eléctrica de 
baixa tensión. 

Ata 10 m m2 de sección nominal 0,08 €/metro. 
De 16 a 95 m m2   0,13 €/metro. 
De 120 a 500 m m2   0,15 €/metro. 
De 630 a 1.000 m m2   0,28 €/metro. 

1.A.5 ELEMENTOS DE DERIVACIÓN E ARQUETAS BAIXA TENSIÓN 



FACENDA LOCAL 
JMP/pfa 
Refª: 09PUBLICACIÓN-DEFINITIVA-of.doc 
Asunto: Proposta Ordenanzas fiscais - Definitiva 

49 

Caixas de distribución 19,61 €/u. 
Arquetas   38,98 €/u. 

1.B) ENCANAMENTOS PARA AUGA: 
 Por metro lineal ou fracción: 

Ata 50 mm de diámetro 0,13 € 
De 51 a 150   0,23 € 
De máis de 150  0,29 € 

1.C) LUCERNARIOS OU MOEGAS DE BEIRARRÚAS PARA SERVIZO DE 
EDIFICIOS 
 Por metro cadrado ou fracción: 

En rúas de 1ª e 2ª categoría.  19,96 € 
En rúas de 3ª categoría.  7,85 € 
Outros terreos do núcleo urbano. 5,37 € 
Terreos fóra do núcleo urbano. 3,15 € 

1.D) DEPÓSITOS 
 Por metro cúbico de volume ou fracción: 
     Para combustibles Outros depósitos 

Rúas 1ª e 2ª:    19,96 € 15,86 € 
Rúas 3ª:    15,86 € 7,85 € 
Outros terreos núcleo urbano: 7,85 €  4,06 € 
Fóra núcleo urbano:   5,53 €  3,23 € 

2) APROVEITAMENTO DO SOLO E VOO DA VÍA PÚBLICA 
Roscas de ás ou soportes de condución aérea, unidade. 0,13 € 
Postes de formigón armado, unidade.   12,99 € 
Postes de estrutura metálica, unidade.   25,99 € 
Caixas de distribución, unidade.    6,51 € 
Transformadores eléctricos.     32,51 € 
Aparellos subministradores de gasolina.   326,05 € 
Grúas á semana: Por cada unha, instalada en terreo particular, pero na que 

a pluma voe sobre a vía pública.     1,38 € 
 Se a grúa está instalada sobre a vía pública, será gravada coas seguintes 
tarifas: 
   Rúas de 1ª Rúas de 2ª Resto de rúas 
   categoría categoría 

1 mes  204,66 € 153,54 € 102,37 € 
2 meses 429,75 € 327,54 € 225,21 € 
3 meses 685,79 € 532,20 € 378,75 € 
4 meses 992,77 € 788,03 € 583,41 € 
5 meses 1.351,04 € 1.094,90 € 839,24 € 
6 meses 1.760,42 € 1.453,29 € 1.146,22 € 
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No caso de que a ocupación exceda de 6 meses, por cada mes de exceso: 
   409,37 € 358,28 € 306,98 € 
3) OUTROS APROVEITAMENTOS 

Básculas automáticas e outros aparellos automáticos para venda. 66,14 € 
Anuncios realizados mediante globo ou aeronave, propaganda arrastrada 

ou tirada dende eles ás vías públicas. Por cada establecemento ou produto 
anunciado e día. 102,29 € 

Anuncios sonoros circulantes, por día e vehículo. 3,15 € 
Instalación de valos publicitarios, lonas en edificacións e monopostes 

anunciadores, ocupando terreos de dominio público local: 
 - Valos publicitarios, por metro cadrado e ano: 3,68 €. 
 - Valos publicitarios de 8 metros e catro soportes, por ano: 264,37 €. 
 - Lonas en edificacións, por metro cadrado e ano: 7,34 €. 
 - Monopostes anunciadores, por metro cadrado e ano: 11,02 €. 
Os requisitos e condicións esixibles nestes aproveitamentos especiais da vía 
pública serán os seguintes: 
1. A instalación de valos, lonas e monopostes contará coa debida autorización 
municipal. 
2. Existirá sempre unha identificación visible da empresa propietaria. 
3. As instalacións contarán cun seguro de responsabilidade civil. 
4. Estarán sempre en bo estado de conservación, mantemento e limpeza. 
5. Os valos terán un marco dunha anchura de 25 cms, pintado de cor. 
6. Os valos serán sobre soportes introducidos nunha base de formigón a unha 
profundidade mínima de 0,75 metros. 
7. O soporte das lonas estará debidamente afirmado na parede e as cordas de 
suxeición contarán coa resistencia adecuada. 
8. Os monopostes contarán con proxecto e dirección de obra e a súa colocación 
farase a unha distancia de edificios e da vía pública dun mínimo que será o 
resultante da altura total do monoposte máis 5 metros.  
4) EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE SUBMINISTRACIÓN 
 1. Cando se trate de taxas por utilización privativa ou aproveitamentos 
especiais constituídos no solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais, en 
prol de empresas explotadoras de servizos de subministración que resulten de 
interese xeral ou afecten á xeneralidade ou a unha parte importante da veciñanza, 
o importe daquelas consistirá, en todo caso e sen excepción ningunha, no 1,5 por 
100 dos ingresos brutos procedentes da facturación que obteñan anualmente 
dentro do termo municipal as citadas empresas. 
 Para estes efectos, incluiranse entre as empresas explotadoras dos ditos 
servizos as empresas distribuidoras e comercializadoras deles. Non se incluirán 
neste réxime especial de cuantificación da taxa os servizos de telefonía móbil. 
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 Este réxime especial de cuantificación aplicaráselles ás empresas a que se 
refire este parágrafo, tanto se son titulares das correspondentes redes a través das 
que efectúan as subministracións como se, non sendo titulares das ditas redes, o 
son de dereitos de uso, acceso ou interconexión a elas. 
 As ditas taxas son compatibles con outras que se establezan pola 
prestación de servizos ou pola realización de actividades de competencia local, 
das que as mencionadas empresas deban ser suxeitos pasivos conforme ó 
establecido no artigo 23.1.b) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, 
polo que se aproba a texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, 
quedando excluída, polo pago desta taxa, a exacción doutras taxas derivadas da 
utilización privativa ou o aproveitamento especial constituído no solo, subsolo 
ou voo das vías públicas municipais. 
 O importe derivado da aplicación deste réxime especial non poderá ser 
repercutido ós usuarios dos servizos de subministración. 
 2. Terán a consideración de ingresos brutos, para os efectos do disposto 
no parágrafo anterior, os que, sendo imputables a cada entidade, se obtiveran por 
esta como contraprestación polos servizos prestados no termo municipal. 
 Non se incluirán no concepto de ingresos brutos procedentes da 
facturación os impostos indirectos que os graven, nin as partidas ou cantidades 
cobradas por conta de terceiros que non constitúan un ingreso propio da entidade 
á que se aplique este réxime especial de cuantificación da taxa. 
 3. Non se incluirán entre os ingresos brutos, para estes efectos, os 
impostos indirectos que graven os servizos prestados nin as partidas ou 
cantidades cobradas por conta de terceiros que non constitúan un ingreso propio 
da entidade á que se aplique este réxime especial de cuantificación da taxa. 
 As empresas que empreguen redes alleas para efectuar as 
subministracións deducirán dos seus ingresos brutos de facturación as cantidades 
satisfeitas a outras empresas en concepto de acceso ou interconexión ás súas 
redes. As empresas titulares das ditas redes deberán computar as cantidades 
percibidas por tal concepto entre os seus ingresos brutos de facturación. 
 4. A contía destas taxas que puidese corresponder á Telefónica de 
España, S.A., está englobada na compensación en metálico de periodicidade 
anual a que se refire o punto 1 do artigo 4 da Lei 15/87, do 30 de xullo”. 
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 153 
TAXAS POR APROVEITAMENTOS ESPECIAIS DA VÍA PÚBLICA 
CON ENTRADAS DE VEHÍCULOS E RESERVAS DE VÍA PÚBLICA 

 
 Modifícase o artigo 4, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ARTIGO 4º.TARIFAS. 
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 1. A contía das taxas reguladas nesta ordenanza será a que figure nos 
epígrafes que seguen, segundo ó tipo de aproveitamento, superficie ou lonxitude 
de ocupación, duración desta e categoría fiscal da rúa: 
 
Epígrafe A: Con entrada de vehículos. 

a) Pasaxe permanente para garaxes privados ou de comunidades de 
propietarios, edificios ou instalacións de equipamentos comunitarios de carácter 
sanitario: hospitais, ambulatorios, etc, edificios destinados a organismos oficiais, 
cando a súa natureza llo esixa, por metro lineal ou fracción e por ano: 

Categorías 1ª  2ª  3ª e 4ª  5ª 
1. De 1 a 4 prazas.  44,60 € 39,04 € 29,40 € 14,24 € 
2. De 5 a 10 prazas.  52,00 € 46,28 € 36,32 € 20,64 € 
3. De 11 a 25 prazas.  59,48 € 52,32 € 41,76 € 29,76 € 
4. De 26 a 50 prazas.  62,12 € 54,76 € 43,52 € 30,32 € 
5. De 51 a 100 prazas. 67,36 € 59,20 € 47,12 € 33,68 € 
6. De 101 a 150 prazas. 77,64 € 68,40 € 54,44 € 38,92 € 
7. De 151 a 200 prazas. 88,12 € 77,64 € 60,84 € 44,08 € 
8. De máis de 200 prazas. 98,60 € 87,08 € 68,20 € 49,32 € 
 
 b) Pasaxe comercial permanente para actividades comerciais como 
gasolineiras, estacións de servizo, venda de carburantes, garaxes abertos ó 
público, establecementos comerciais, industriais ou de servizos para uso 
exclusivo do seu persoal e clientes, e actividades equivalentes non suxeitas ó 
horario laboral das 8 ás 20 horas, agás domingos e festivos, por metro lineal ou 
fracción e por ano: 

Categorías 1ª  2ª  3ª e 4ª  5ª 
1. De 1 a 10 prazas  111,16 € 99,28 € 77,64 € 55,64 € 
2. De 11 a 25 prazas  127,68 € 112,48 € 89,44 € 63,92 € 
3. De 26 a 50 prazas  133,24 € 117,40 € 93,32 € 66,76 € 
4. De 51 a 100 prazas  144,52 € 127,24 € 101,16 € 73,92 € 
5. De 101 a 150 prazas 166,64 € 146,64 € 116,72 € 83,32 € 
6. De 151 a 200 prazas 187,76 € 164,68 € 132,16 € 92,32 € 
7. De máis de 200 prazas 209,80 € 183,60 € 147,92 €       101,76 € 
 

c) Pasaxe comercial limitada para talleres, almacéns de empresa que 
teñan espazo para carga e descarga de mercadorías, concesionarios de 
automóbiles, compravenda de vehículos, aluguer sen condutor e outras 
actividades de características análogas, con horario laboral das 8 ás 20 horas, 
agás domingos e festivos, por metro lineal ou fracción e por ano: 

Categorías 1ª  2ª  3ª e 4ª  5ª 
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1. De 1 a 10 prazas  52,64 € 47,12 € 36,96 € 26,36 € 
2. De 11 a 25 prazas  54,44 € 53,48 € 42,48 € 30,44 € 
3. De 26 a 50 prazas  60,68 € 55,76 € 44,48 € 31,72 € 
4. De 51 a 100 prazas  68,68 € 60,32 € 48,04 € 34,36 € 
5. De máis de 100 prazas 79,32 € 69,64 € 55,48 € 39,76 € 

d) Pasaxe comercial limitada para obras de construción, derrubamento, 
reforma e reparación de edificios, con horario laboral das 8 ás 20 horas, agás 
domingos e festivos, por metro lineal ou fracción e por mes ou fracción: 

Categorías 1ª  2ª  3ª e 4ª  5ª 
    47,28 € 42,20 € 33,00 € 23,64 € 

 
e) Pasaxe industrial para actividades sitas en polígonos destas 

características con vixencia as 24 horas, por metro lineal ou fracción e por ano: 
53,60 €. 

f) Para todos os puntos anteriores, calcularase como superficie máxima 
para praza de garaxe 20 m2 ou fracción, coa excepción do parágrafo e) anterior. 
  g) Placas para pasaxes, e por unha soa vez 13,10 €. 
 
Epígrafe B: Reserva especial para estacionamento ou para carga e descarga de 
mercancías. 

a) Reserva permanente, por metro lineal ou fracción e por mes ou 
fracción: 

Categorías 1ª  2ª  3ª e 4ª  5ª 
    69,76 € 62,28 € 48,72 € 34,88 € 
 b) Reservas permanentes que autoricen o estacionamento de ambulancias 
diante dos centros sanitarios, centros de saúde e mutuas sanitarias, por metro 
lineal ou fracción ó ano: 58,96 €. 

c) Reserva limitada a días laborables, con horario de 8 a 20 horas, por 
metro lineal ou fracción e por mes ou fracción: 

Categorías 1ª  2ª  3ª e 4ª  5ª 
    48,84 € 43,60 € 34,08 € 24,40 € 

d) Reserva limitada para obras de construción, derrubamento, reforma e 
reparación de edificios, días laborables con horario de 8 a 20 horas, por metro 
lineal ou fracción e por mes ou fracción: 

Categorías 1ª  2ª  3ª e 4ª  5ª 
    47,28 € 42,20 € 33,00 € 23,64 € 
 e) Polo sinal de tráfico R-307, que prohibe o estacionamento de vehículos 
na zona de reserva, se deberá aboar o importe de 126,30 €. 
 f) Reservas especiais que autoricen o estacionamento de camións de 
mudanzas, por vehículo e día: 30,00 €. 
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Epígrafe C: Rebaixe, alzamento ou reparación de beirarrúas para as entradas de 
vehículos: 
1. Obra: 
 * Rebaixe do bordo, incluído a formación das caídas, a p/p da rígola e a 
retirada de entullo. (Lonxitude aproximada 3,80 m). 
 * Rebaixe da beirarrúa (a>60 cm), incluída a reposición da soleira e do 
pavimento, incluso p/p caídas e retirada de entullo. 
 * Pintado do bordo en cor amarela. 
1.1 Tipo: BORDO, RÍGOLA E BALDOSA DE GRANITO. Valoración: 
 a) Caso estándar: (L=3 m. / A=0,60 m.). Prezo execución: 431,65 € 
 b) Casos especiais: 
  De 0 a 1 m: 262,95 € 
  De 1 a 3 m: 431,65 € 
  De 3 a 4 m: 575,80 € 
  De 4 a 5 m: 719,94 € 
  Máis de 5 m, por cada metro lineal ou fracción de exceso:144,15 € 
1.2 Tipo: BORDO E RÍGOLA DE FORMIGÓN, E BALDOSA HIDRÁULICA. 
Valoración: 
 a) Caso estándar: (L=3 m. / A=0,60 m.). Prezo execución: 306,60 € 
 b) Casos especiais: 
  De 0 a 1 m: 227,85 € 
  De 1 a 3 m: 306,60 € 
  De 3 a 4 m: 408,82 € 
  De 4 a 5 m: 511,01 € 
  Máis de 5 m, por cada metro lineal ou fracción de exceso:102,20 € 
1.3 Tipo: BORDO E RÍGOLA DE GRANITO, E BALDOSA HIDRÁULICA. 
Valoración: 
 a) Caso estándar: (L=3 m. / A=0,60 m.). Prezo execución: 361,16 € 
 b) Casos especiais: 
  De 0 a 1 m: 239,19 € 
  De 1 a 3 m: 361,16 € 
  De 3 a 4 m: 481,56 € 
  De 4 a 5 m: 601,94 € 
  Máis de 5 m, por cada metro lineal ou fracción de exceso:120,38 € 
1.4 Tipo: BORDO E RÍGOLA DE FORMIGÓN, E BALDOSA DE GRANITO. 
Valoración: 
 a) Caso estándar: (L=3 m. / A=0,60 m.). Prezo execución: 370,67 € 
 b) Casos especiais: 
  De 0 a 1 m: 242,35 € 
  De 1 a 3 m: 370,67 € 
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  De 3 a 4 m: 494,23 € 
  De 4 a 5 m: 617,77 € 
  Máis de 5 m, por cada metro lineal ou fracción de exceso:123,56 € 
2. Obra: 
 * Levantamento e reposición do bordo por supresión da pasaxe, incluído 
a p/p da rígola e a retirada de entullo. 
 * Levantamento e reposición da beirarrúa o seu estado primitivo, incluída 
a reposición da soleira e do pavimento. 
2.1 Tipo: BORDO, RÍGOLA E BALDOSA DE GRANITO. Valoración: 
 a) Caso estándar: (L=3 m / A=0,60 m). Prezo execución: 373,83 € 
 b) Casos especiais: 
  De 0 a 1 m: 243,16 € 
  De 1 a 3 m: 373,84 € 
  De 3 a 4 m: 498,17 € 
  De 4 a 5 m: 622,52 € 
  Máis de 5 m, por cada metro lineal ou fracción de exceso:124,35 € 
2.2 Tipo: BORDO E RÍGOLA DE FORMIGÓN, E BALDOSA HIDRÁULICA. 
Valoración: 
 a) Caso estándar: (L=3 m / A=0,60 m). Prezo execución: 255,50 € 
 b) Casos especiais: 
  De 0 a 1 m: 211,10 € 
  De 1 a 3 m: 255,50 € 
  De 3 a 4 m: 340,95 € 
  De 4 a 5 m: 426,40 € 
  Máis de 5 m, por cada metro lineal ou fracción de exceso: 85,44 € 
2.3 Tipo: BORDO E RÍGOLA DE GRANITO, E BALDOSA HIDRÁULICA. 
Valoración: 
 a) Caso estándar: (L=3 m / A=0,60 m). Prezo execución: 308,90 € 
 b) Casos especiais: 
  De 0 a 1 m: 221,77 € 
  De 1 a 3 m: 308,90 € 
  De 3 a 4 m: 411,85 € 
  De 4 a 5 m: 514,81 € 
  Máis de 5 m, por cada metro lineal ou fracción de exceso:102,96 € 
2.4 Tipo: BORDO E RÍGOLA DE FORMIGÓN, E BALDOSA DE GRANITO. 
Valoración: 
 a) Caso estándar: (L=3 m / A=0,60 m). Prezo execución: 320,78 € 
 b) Casos especiais: 
  De 0 a 1 m: 225,74 € 
  De 1 a 3 m: 320,78 € 



FACENDA LOCAL 
JMP/pfa 
Refª: 09PUBLICACIÓN-DEFINITIVA-of.doc 
Asunto: Proposta Ordenanzas fiscais - Definitiva 

56 

  De 3 a 4 m: 427,68 € 
  De 4 a 5 m: 534,61 € 
  Máis de 5 m, por cada metro lineal ou fracción de exceso:106,93 € 
 As obras e traballos mencionados faraos o Concello, sempre que fora 
posible, será causa de privación do aproveitamento o impago da Taxa polo 
aproveitamento especial da vía pública. 
 No caso de que a empresa adxudicataria realice simultaneamente nunha 
mesma obra o rebaixe e o alzamento da beirarrúa aboarase soamente a tarifa 
mínima dunha delas. 
 Estas tarifas realizáronse en función dos prezos de mercado, non 
incluíndo, a totalidade delas, a cota tributaria que resulte de aplicación á 
operación en concepto do IVE. 
 2. No caso de que o aproveitamento estea situado na confluencia de 
varias rúas, aplicarase a tarifa correspondente á rúa de categoría superior. 
 3. No caso de que o aproveitamento estea situado en parques e xardíns 
públicos, aplicarase a categoría da rúa de maior categoría coa que linden.” 
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 154 
TAXAS POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DA VÍA PÚBLICA CON 

QUIOSCOS 
 
 Modifícase o artigo 4, que queda redactado nos seguintes termos: 
“ ARTIGO 4º. TARIFA 

Esixiranse as seguintes: 
1.- Por metro cadrado ou fracción de superficie ocupada, ó ano: 132,31 € 

 2.- Cando o titular do quiosco acredite unha minusvalía igual ou superior 
ó 33%, así como os quioscos da Organización Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE) e da Confederación Galega de Minusválidos (COGAMI), por metro 
cadrado ou fracción de superficie ocupada, ó ano: 79,28 € 
 3.- Cando os aproveitamentos non se realicen en rúa de 1ª categoría 
fiscal, as cantidades que resulten da aplicación das anteriores tarifas 
multiplicaranse polos coeficientes que se indican a efectos de determinar o 
importe a pagar: 
 

Categoría fiscal das vías públicas 2º 3º 4º 5º 
Coeficiente 0,90 0,80 0,70 0,60 

 
NOTA.- Esta taxa é compatible e independente da taxa que corresponda 

polo outorgamento de licenzas urbanísticas.” 
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ORDENANZA FISCAL NÚM. 155 
TAXA POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO 

ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POLAS EMPRESAS 
SUBMINISTRADORAS DE SERVIZOS DE TELEFONÍA MÓBIL  

 
“ARTIGO 1º. FUNDAMENTO E NATUREZA 
 En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da 
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases 
do réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real 
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido 
da Lei reguladora das facendas locais, e artigo 331 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, 
da Administración local de Galicia, este Concello establece a Taxa pola 
utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local polas 
empresas subministradoras de servizos de telefonía móbil, que se rexerá pola 
presente Ordenanza fiscal, as normas da cal atenden ó prevido nos artigos 57, 20 
e 24.1 do citado Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se 
aproba a texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. 

 
ARTIGO 2º. FEITO IMPOÑIBLE  
 1. Constitúe o feito impoñible da taxa o goce da utilización privativa, ou 
os aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo ou voo das vías 
públicas municipais, a favor de empresas ou entidades explotadoras ou prestantes 
de servizos de telefonía móbil. 
 2. O aproveitamento especial do dominio público producirase sempre que 
para a prestación do servizo de subministración débanse utilizar antenas, 
instalacións ou redes que materialmente ocupan o solo, subsolo ou voo das vías 
públicas municipais, con independencia de quen sexa o titular daquelas.  
 3. A taxa regulada nesta Ordenanza é compatible coas contías ou tarifas 
que, con carácter puntual ou periódico, podan acreditarse como consecuencia da 
cesión de uso de infraestruturas dedicadas especificamente ou habilitadas polo 
Concello para aloxar redes de servizos. 
 
ARTIGO 3º. SUXEITOS PASIVOS E RESPONSABLES 
 1. Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as 
persoas físicas e xurídicas, así como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da 
Lei Xeral Tributaria, que gocen, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio 
público local, a que se refire o artigo anterior. 
 Para estes efectos, inclúense entre as empresas explotadoras dos 
devanditos servizos as empresas distribuidoras e comercializadoras deles. 
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 2. Teñen a consideración de suxeitos pasivos as empresas ou entidades 
explotadoras a que se refire o apartado anterior, tanto se son titulares das 
correspondentes redes a través das cales efectúanse as subministracións coma se, 
non sendo titulares das devanditas redes, o son de dereitos de uso, acceso ou 
interconexión ás mesmas. 
 3. Tamén serán suxeitos pasivos da taxa as empresas e entidades, 
públicas ou privadas, que presten servizos, ou exploten unha rede de 
comunicación no mercado, conforme ao previsto nos artigos 6 e concordantes da 
Lei 32/2003, de 3 novembro, xeral de telecomunicacións. 
 4. Responderán solidariamente da débeda tributaria as persoas ou 
entidades a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria. 
 5. Responderán subsidiariamente da débeda tributaria os administradores 
de feito ou de dereito das persoas xurídicas, os integrantes da administración 
concursal, e os liquidadores de entidades ou sociedades en xeral, nos supostos e 
co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria. 
 
ARTIGO 4º. RESPONSABILIDADES DO SUXEITO PASIVO 
 1. Cando a utilización privativa ou o aproveitamento especial leve 
aparellada a destrución ou deterioro do dominio público local, o beneficiario, sen 
prexuízo do pagamento da taxa a que houber lugar, estará obrigado ó reintegro 
do custe total dos respectivos gastos de reconstrución ou reparación e ó depósito 
previo do seu importe. 
 2. Se os danos foran irreparables, os suxeitos pasivos indemnizarán ó 
Concello en contía igual ó valor dos bens destruídos ou ó importe do deterioro 
dos danados. 
 3. O Concello non poderá condonar, total nin parcialmente, as 
indemnizacións e reintegros ós que se refiren os apartados anteriores. 
 
ARTIGO 5 º. BASE IMPOÑIBLE E COTA TRIBUTARIA  
 1. Para determinar a contía da taxa por utilización privativa ou 
aproveitamento especial do dominio público municipal por parte dos servizos de 
telefonía móbil, aplicaranse as seguintes fórmulas de cálculo:  
a) Base impoñible (BI):  
A base impoñible, deducida da estimación do aproveitamento especial do 
dominio público polo servizo de telefonía móbil calcúlase:  
BI = Cmf * Nt + (0,90(NH) * Cmm)  
Sendo:  
Cmf = Consumo telefónico medio estimado, por unidade urbana, corrixido polo 
coeficiente atribuído á participación da telefonía móbil. Será resultado de dividir 
la facturación por telefonía móbil dirixida á rede nacional entre o número de 
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liñas de telefonía fixa, segundo os datos obtidos do Informe Anual da Comisión 
do Mercado das Telecomunicacións. 
Nt = Número de teléfonos fixos instalados no Municipio. Será resultado de 
aplicar ó número de habitantes do Concello de Lugo a taxa de penetración da 
telefonía fixa sobre a poboación, segundo os datos obtidos do Informe Anual da 
Comisión do Mercado das Telecomunicacións. 
0,90 = Coeficiente redutor estimativo que recollería la penetración de la telefonía 
móbil entre a poboación empadroada no termo municipal de Lugo. 
NH = Número de habitantes empadroados no Municipio de Lugo a 31 de 
decembro do exercicio correspondente. Para o cálculo da liquidación provisional 
a que se refire o artigo 8º da presente Ordenanza se considerará o número de 
habitantes empadroados no municipio de Lugo a 31 de decembro do exercicio 
inmediatamente anterior. 
Cmm = Consumo medio telefónico estimado por teléfono móbil. Será resultado 
de dividir os ingresos totais por telefonía móbil entre o número de teléfonos 
móbiles, segundo os datos obtidos do Informe Anual da Comisión do Mercado 
das Telecomunicacións. 
b) Cota básica (QB):  
A cota básica global determínase aplicando o 1,4 por 100 á base impoñible:  
QB = 1,4% s/ BI  
A cota tributaria por operador determínase aplicando o coeficiente atribuíble a 
cada un á cota básica global: 
Cota tributaria/operador = CE * QB  
Sendo:  
CE = coeficiente atribuíble a cada operador, segundo a súa cota de participación 
no mercado, en función das liñas contratadas, relativo ó ano en curso, publicada 
por la CMT. Para o cálculo da liquidación provisional, a conta da definitiva, a 
que se refire o artigo 8º da presente ordenanza, se tomará a cota de mercado 
detallada no informe da citada Comisión relativo ó exercicio inmediatamente 
anterior. 
 
ARTIGO 6º. PERÍODO IMPOSITIVO E DEVENGO DA TAXA  
 1. O período impositivo coincide co ano natural salvo os supostos de 
inicio ou cesamento na utilización ou aproveitamento especial do dominio 
público local necesario para a prestación da subministración ou servizo, casos en 
que procederá aplicar o prorrateo trimestral, conforme ás seguintes regras:  
 a) Nos supostos de altas por inicio de actividade, liquidarase a cota 
correspondente aos trimestres que restan para finalizar o exercicio, incluído o 
trimestre en que ten lugar a alta.  
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 b) En caso de baixas por cesamento de actividade, liquidarase a cota que 
corresponda aos trimestres transcorridos dende o inicio do exercicio, incluíndo 
aquel en que se orixina o cesamento.  
 
ARTIGO 7º. DEVENGO 
 1. A obriga de pagamento da taxa regulada nesta Ordenanza nace nos 
intres seguintes:  
 a) Cando se trata de concesións ou autorizacións de novos 
aproveitamentos, no intre de solicitar a licenza correspondente.  
 b) Cando o goce do aproveitamento especial a que se refire o artigo 1 
desta ordenanza non requira licenza ou autorización, dende o momento en que se 
iniciou o citado aproveitamento. Para ese efecto, enténdese que comezou o 
aproveitamento especial cando se inicia a prestación de servizos aos usuarios que 
o soliciten.  
 2. Cando os aproveitamentos especiais do chan, subsolo ou voo das vías 
públicas prolónganse durante varios exercicios, o devengo da taxa terá lugar o 1 
de xaneiro de cada ano e o período impositivo comprenderá o ano natural.  
 
ARTIGO 8º. RÉXIME DE DECLARACIÓN E DE INGRESO. 
 a) A liquidación anual provisional, a conta da definitiva, se practicará no 
segundo semestre de cada exercicio. 
 b) Unha vez que se publiquen pola Comisión do Mercado das 
Telecomunicacións os parámetros relativos ó exercicio liquidado con carácter 
provisional, necesarios para determinar a cota tributaria de cada operador, a que 
se refire o artigo 6º e se teña coñecemento da poboación empadroada a 31 de 
decembro do dito exercicio, se practicará a liquidación definitiva. 
 c) A cantidade que deba ingresarse, no seu caso será a diferenza entre a 
liquidación definitiva e o ingreso a conta efectuado en relación co mesmo 
exercicio. Se resultara un saldo negativo, o exceso satisfeito ó Concello deberá 
compensarse na primeira liquidación provisional a conta ou nas sucesivas, salvo 
cesamento na actividade, que se procederá á devolución do exceso ingresado. 
 d) No caso de inicio da actividade, a cota a liquidar se practicará, de 
forma definitiva, unha vez que se publiquen pola CMT os parámetros relativos ó 
exercicio do inicio da actividade e se teña coñecemento da poboación 
empadroada a 31 de decembro do citado exercicio, necesarios para determinar a 
cota tributaria de cada operador a que se refire o artigo 5º da presente Ordenanza. 
  
ARTIGO 9º. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS  
 En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias así como á 
determinación das sancións que polas mesmas correspondan en cada caso, 
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aplicarase o réxime establecido na Lei xeral tributaria e nas disposicións que a 
complementen e desenvolvan”. 
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 156 
TAXA POR APROVEITAMENTOS ESPECIAIS DA VÍA PÚBLICA CON 

CAIXEIROS AUTOMÁTICOS E MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE 
PELÍCULAS, ADOSADOS ÓS EDIFICIOS E CON ACCESO DIRECTO 

DENDE A VÍA PÚBLICA 
 
“ARTIGO 1º. NATUREZA, OBXECTO E FUNDAMENTO. 
 En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da 
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases 
do réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real 
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido 
da Lei reguladora das facendas locais, e artigo 331 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, 
da Administración local de Galicia, este Concello establece a Taxa por 
aproveitamentos especiais da vía pública con caixeiros automáticos e máquinas 
expendedoras de películas, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, as 
normas da cal atenden ó prevido nos artigos 57 e 20.3 do citado Real decreto 
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei 
reguladora das facendas locais. 
 
ARTIGO 2º. FEITO IMPOÑIBLE 

Son obxecto desta ordenanza os aproveitamentos da vía pública e terreos 
de dominio público con caixeiros automáticos e demais aparatos de que se 
serven as entidades financeiras para prestar os seus servizos, e con máquinas 
para a adquisición/aluguer de películas e outros análogos, achegados ós edificios, 
por implicar un aproveitamento especial da vía pública ou unha especial 
intensidade de uso da mesma, en caso de goce de espazos sen pechar, abertos ó 
uso público. 

A Ordenanza non será de aplicación ós casos de caixeiros e máquinas 
sitas en espazos delimitados por elementos permanentes de peche. 

 
ARTIGO 3º. OBRIGADOS Ó PAGAMENTO. 
 Están obrigados ó pagamento das taxas reguladas nesta ordenanza: 
 1) As persoas físicas ou xurídicas beneficiarias da utilización privativa ou 
aproveitamento especial do dominio público ou a quen afecte ou beneficie, 
persoalmente ou nos seus bens, os servizos ou actividades públicos que 
constitúan o seu feito impoñible e en calquera caso, a entidade financeira titular 
do caixeiro automático ou empresa explotadora das máquinas. 
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 2) Se é o caso, terán a consideración de suxeitos pasivos as herdanzas 
xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de 
personalidade xurídica, constitúan unha unidade económica ou un patrimonio 
separados susceptible de imposición. 
 3) Os beneficiarios dun aproveitamento continuado que figuren no 
correspondente padrón, en tanto non presenten a baixa, aínda no caso de que 
cesasen no aproveitamento, mesmo cando o cesamento no dito aproveitamento 
se deba a causas non imputables ó contribuínte. 
 
ARTIGO 4º.TARIFAS. 
 A contía das taxas reguladas nesta ordenanza será: 
 Por unidade de caixeiro automático ou máquina expendedora ó ano: 275,95 € 

Ó abeiro do establecido no artigo 17º da Ordenanza fiscal xeral, 
establécese a obriga, a efectos de practicar a correspondente liquidación, de 
declarar perante a Administración tributaria a instalación e a desinstalación do 
caixeiro/máquina. 
 
ARTIGO 5º. OBRIGACIÓN DE PAGAMENTO. 
 A obrigación de pagamento das taxas reguladas nesta ordenanza nace no 
momento de obter a preceptiva licenza ou ó comezar o aproveitamento especial, 
coa instalación do correspondente caixeiro/máquina. 
 
ARTIGO 6º. NORMAS DE XESTIÓN. 
 1. Para gozar dos aproveitamentos especiais e utilizacións privativas da 
vía pública, as persoas interesadas deberán solicitar a oportuna licenza.  
 En todo caso estes aproveitamentos axustaranse segundo o disposto no 
Regulamento de bens das entidades locais aprobado polo Real decreto 1372/86. 
 2. O aproveitamento entenderase prorrogado mentres non se presente 
baixa debidamente xustificada polo interesado. A tal fin, os suxeitos pasivos 
deberán presentar a oportuna declaración no prazo dun mes seguinte a aquel no 
que se retire a instalación. As declaracións de baixa dos aproveitamentos 
prorrogados ou continuados producirán efectos no ano seguinte a aquel en que 
fosen formuladas. 
 
ARTIGO 7º. PERÍODO IMPOSITIVO E DEVENGO 
 1. O período impositivo comprenderá o ano natural, salvo nos supostos 
de inicio ou cese do aproveitamento especial, en cuxo caso, o período impositivo 
se axustará a esta circunstancia co conseguinte prorrateo da cota, calculándose as 
tarifas proporcionalmente ó número de trimestres naturais que resten para 
finalizar o ano, incluído o do comezo do aproveitamento especial. 
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 Así mesmo, e no caso de baixa por cesamento do aproveitamento, as 
tarifas serán prorrateables por trimestres naturais, excluído aquel no que se 
produza o dito cesamento. A tal fin os suxeitos pasivos poderán solicitar a 
devolución da parte da cota correspondente ós trimestres naturais nos que non se 
houbera producido o aproveitamento citado. 
 2. O Concello procederá a xirar anualmente a liquidación tributaria que 
corresponda. O pagamento da Taxa se realizará por ingreso directo na 
Depositaría Municipal, ou nas entidades bancarias que establecese o Concello. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
 Para todo o non previsto expresamente nesta ordenanza será de aplicación 
directa a regulación contida nos artigos 20 a 27 do Real decreto lexislativo 
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei reguladora 
das facendas locais, e demais normas concordantes de réxime local, e 
subsidiariamente os artigos 24 a 27 da Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e 
prezos públicos, e preceptos concordantes da Lei xeral tributaria e da Lei xeral 
presupostaria. Tamén se aplicarán directamente os preceptos pertinentes da 
Ordenanza fiscal xeral e a Ordenanza municipal de protección ambiental”. 
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 200 
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 
 Modifícase o punto terceiro do artigo 4º, que queda redactado do seguinte 
xeito: 
“ 3.- Os vehículos de clase turismo, gozarán nos termos que se dispoñen, 
dunha bonificación do 50% na cota do imposto, durante 3 anos, en función das 
características dos motores, a clase de combustible que consuma o vehículo e a 
incidencia da combustión no medio ambiente, sempre que cumpran as 
condicións seguintes: 

a) Que se trate de vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-
diesel o eléctrico-gas) que estean homologados de fábrica, incorporando 
dispositivos catalizadores, axeitados á súa clase e modelo, que minimicen as 
emisións contaminantes. 
b) Que se trate de vehículos de motor gasolina ou diesel, cuxa marca e 
modelo se inclúan entre os vehículos de máis eficiencia enerxética, con 
clasificación por consumo A), nos termos da Directiva Europea 1999/94/CE, 
do 13 de decembro e do Real Decreto 837/2002, do 2 de agosto, segundo a 
Guía de Vehículos Turismo de venda en España, elaborada polo Instituto 
para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), dependente do Ministerio 
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de Industria, Turismo e Comercio, sempre que produzan emisións de CO2 
que non superen os 120 gr/km. 
c) Que se trate de vehículos de motor eléctrico e/ou emisións nulas”. 

 
 Modifícase o artigo 5º, que queda redactado do seguinte xeito: 
“ARTIGO 5º. PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE BENEFICIOS 
FISCAIS 

Os beneficios fiscais establecidos no artigo 4 da presente ordenanza 
aplicaranse de oficio agás excepción dos sinalados nos apartados 1.5, 1.7, 2 e 3 
que terán carácter rogado. Nestes últimos supostos actuarase da seguinte forma: 

a) Para os supostos sinalados no apartado 1.5, os suxeitos pasivos 
deberán solicitar do Concello a exención correspondente indicando as 
características do vehículo, matrícula, documento acreditativo da súa titularidade 
e afección ós usos sinalados no mencionado apartado. En particular, para o 
outorgamento da exención prevista no parágrafo 2º do epígrafe 1.5, do artigo 4, 
os interesados deberán, de ser o caso, achegar certificado da minusvalía en grao 
igual ou superior ó 33 por 100, emitido polo órgano competente, ou certificado 
de percepción de pensión da Seguridade Social polas circunstancias recollidas na 
mencionada Lei 51/2003. 

A concesión deste beneficio fiscal, a instancia dos suxeitos pasivos, 
surtirá efectos para o exercicio seguinte a aquel en que se formule a súa 
solicitude. Non obstante, se un vehículo tiña concedida a exención con validez 
non definitiva pola temporalidade do certificado de minusvalía do suxeito 
pasivo, manterase a continuidade da exención se se presenta un novo certificado 
de minusvalía prorrogado, aínda que a presentación se fixera con posterioridade 
á data do devengo do imposto. 

b) No suposto do apartado 1.7 os interesados poderán presentar a cartilla 
de inspección agrícola no momento da súa alta na Xefatura Provincial de 
Tráfico, obviando así o pagamento do imposto e a solicitude expresa de 
exención, sen prexuízo das facultades revisoras da Administración Tributaria. 

A concesión deste beneficio fiscal, a instancia dos suxeitos pasivos, terá 
efectos para o exercicio seguinte a aquel en que se formule a súa solicitude. 

c) No suposto do apartado 2 os suxeitos pasivos deberán achegar o 
permiso de circulación do vehículo, onde se acredite que o vehículo é histórico 
ou que ten unha antigüidade mínima de 25 anos, así como a ficha de inspección e 
características técnicas coa correspondente ITV en vigor e o seguro obrigatorio 
vixente. 

Non procederá a concesión desta bonificación no caso de que o titular do 
vehículo beneficiado non estea ó corrente do pago deste imposto por calquera 
vehículo ó seu nome. 
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A concesión deste beneficio fiscal, a instancia dos suxeitos pasivos, terá 
efectos para o exercicio seguinte a aquel en que se formule a súa solicitude. 

d) No suposto do apartado 3, para poder gozar desta bonificación os 
interesados deberán instar a súa concesión, xuntando copia do permiso de 
circulación e da ficha técnica do vehículo, así como a documentación 
acreditativa dos requisitos. 

A bonificación terá efectos no ano da primeira matriculación e nos dous 
anos seguintes. Si se desexa que a bonificación teña efectos no mesmo período 
impositivo no que se produce a matriculación, a solicitude deberá presentarse 
nese mesmo ano. No caso de que a solicitude se presente con posterioridade o 
ano da alta a bonificación non terá efectos para as cotas devengadas con 
anterioridade. 

Non procederá a concesión desta bonificación no caso de que o titular do 
vehículo beneficiado non estea ó corrente do pagamento deste imposto por 
calquera vehículo ó seu nome”. 
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 201 
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS 

TERREOS DE NATUREZA URBANA 
 
 Modifícase o segundo parágrafo do artigo 2º, que queda redactado do 
seguinte xeito: 
 “2. O título a que se refire o punto anterior poderá consistir en: 
 a) Negocio xurídico “mortis causa” 
 b) Declaración formal de herdeiros “ab intestato”. 
 c) Negocio xurídico “inter vivos”, xa sexa de carácter oneroso ou 

lucrativo e tanto se son voluntarios como se son consecuencia de 
execución administrativa ou xudicial. 

 d) Expropiación forzosa”. 
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 202 
IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 

 
 Modifícase o artigo 4º bis, que queda redactado do seguinte xeito: 
 “ARTIGO 4º bis. EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS 
 1. Está exenta do pagamento do imposto a realización de calquera 
construción, instalación ou obra da que sexa dono o Estado, as comunidades 
autónomas ou as entidades locais, que ó estaren suxeitas a este, vaia ser 
directamente destinada a estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos, obras 
hidráulicas, saneamento de poboacións e das súas augas residuais, aínda que a 
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súa xestión se leve a cabo por organismos autónomos, tanto se se trata de obras 
de novo investimento como de conservación. 

2. Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota do imposto, por 
unha soa vez, a favor das construcións, instalacións e obras, coa excepción de 
obras novas, que se realicen dentro das zonas delimitadas polo Plan Especial de 
Protección e Reforma Interior (PEPRI) ou en Áreas de Rehabilitación Integral 
(ARI). 

O presuposto bonificado non poderá exceder de 11.000 euros por vivenda 
no caso de que se realice no ámbito do PEPRI e de 9.000 euros por vivenda no 
caso de que se realice no ámbito do ARI. 

Esta bonificación non poderá simultanearse con calquera outra 
bonificación desta ordenanza. 
 3. Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota do imposto a 
favor das novas instalacións completas de calefacción en vivendas e de ascensor 
en edificios, sempre que os inmobles teñan unha antigüidade mínima de 15 anos. 
 4. Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota do imposto por 
pintura e tratamento integral de fachadas, substitución de materiais de cubertas e 
elementos externos de fachadas, cando se comprendan dentro dos deberes de 
conservación e rehabilitación previstos no artigo 9 da Lei 9/2002, do 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, ou 
supoñan unha notoria mellora nas condicións estéticas da edificación. 
 5. Establécese unha bonificación do 50% a favor das construcións, 
instalacións ou obras que favorezan as condicións de acceso e habitabilidade dos 
discapacitados. Esta bonificación aplicarase de forma exclusiva sobre o importe 
da cota que resulte de multiplicar o presuposto de execución material das obras 
especificamente destinadas á eliminación de barreiras arquitectónicas polo tipo 
impositivo. 
 O solicitante deberá achegar documentación ou proxecto que acredite as 
condicións antes sinaladas, que afecten a ramplas, aseos adaptados, dimensións 
de portas e corredores, ascensores, etc. No caso de existir dúbidas acerca de se as 
construcións, instalación e obras favorecen as condicións de acceso ou 
habitabilidade, solicitarase informe dos servizos técnicos municipais, con 
carácter previo á resolución da petición de bonificación. 
  6. Establécese unha bonificación do 50% a favor das construcións, 
instalacións ou obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento 
térmico ou eléctrico da enerxía solar para autoconsumo. A aplicación desta 
bonificación estará condicionada a que as instalacións para produción de calor 
inclúan colectores que dispoñan da correspondente homologación da 
Administración competente. 
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 7. Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota do imposto a 
favor das obras de movementos de terra, desmontes, demolicións, e baleirados 
interiores que sexa necesario realizar neste termo municipal por mor das 
escavacións arqueolóxicas, para o que deberá terse achegada a correspondente 
solicitude de autorización arqueolóxica, se fose necesaria”. 
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 203 
IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES. 

 
 Modifícase o punto 4 do artigo 5º, que queda redactado do seguinte xeito: 

“4.- Recoñécese unha bonificación na cota íntegra do imposto a favor 
daqueles suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia 
numerosa no momento do devengo do tributo segundo o concepto establecido no 
artigo 2 da Lei de Protección de Familias Numerosas, do 18 de novembro de 
2003, sempre que reúnan, ademais, as seguintes condicións: 

a) Que o inmoble gravado con este imposto estea destinado a vivenda 
habitual do suxeito pasivo e do resto dos membros que integran a familia 
numerosa, polo que deberán estar empadroados todos os membros da familia 
neste Concello. A estes efectos o Servizo de Facenda Local requirirá ó Servizo 
de Estatística informe sobre os individuos empadroados na vivenda da que se 
solicita a bonificación. 

b) Que ningún dos membros que integran a familia numerosa sexa 
propietario de ningunha outra vivenda. 

c) Que o inmoble obxecto da solicitude, no momento de devengo, teña un 
valor catastral igual ou inferior a 60.000 €. 
 A porcentaxe de bonificación aplicable variará en función do valor 
catastral da vivenda no momento do devengo, segundo o seguinte cadro: 
Valor catastral Porcentaxe 
De 0 a 20.000 € 90 % 
De 20.000,01 a 30.000 € 70 % 
De 30.000,01 a 45.000 € 50 % 
De 45.000,01 a 60.000 € 30 % 

Esta bonificación ten carácter rogado polo que a súa concesión requirirá, 
en todo caso, solicitude previa do interesado e acto administrativo expreso 
favorable a esta. 

A bonificación terá duración exclusivamente anual polo que debe ser 
solicitada para cada exercicio en que se pretenda a súa aplicación dentro do 
primeiro trimestre. A non presentación da solicitude no prazo establecido 
implicará a perda da bonificación, sen prexuízo de poder solicitarse novamente 
para períodos impositivos seguintes. 
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A solicitude de concesión desta bonificación deberá presentarse no 
Rexistro Xeral do Concello mediante escrito firmado polo suxeito pasivo, 
aportando a seguinte documentación: 

- Documento Nacional de Identidade do solicitante. 
- Título de familia numerosa vixente a 1 de xaneiro do exercicio en que 

deba xurdir efectos a bonificación. 
- Fotocopia compulsada do Libro de Familia. 
- Recibo do Imposto sobre bens inmobles do inmoble para o que se 

solicita a bonificación. 
- Declaración de IRPF dos integrantes da familia. No caso de que 

calquera ou todos os integrantes da familia non formulasen declaración de IRPF, 
poñerase de manifesto esta circunstancia na solicitude e acreditarase mediante 
certificado expedido ó efecto pola AEAT. 

- Certificación catastral telemática emitida no Punto de Información 
Catastral (PIC) do Excmo. Concello de Lugo respecto de cada un dos membros 
da familia numerosa, do que se desprenda que non é propietario de ningunha 
vivenda en todo o territorio español. 

A variación do enderezo que constitúa a vivenda habitual familiar deberá 
comunicarse ó Concello mediante a presentación da nova solicitude de beneficio 
fiscal”. 
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 204 
IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
 Modifícase o artigo 4, que queda redactado do seguinte xeito: 
“ARTIGO 4º. 
 Sobre as cotas incrementadas por aplicación do coeficiente sinalado no 
artigo 2º e segundo a categoría fiscal da vía pública onde radique a actividade 
económica, establécese o seguinte coeficiente de situación: 
Coeficiente de situación CATEGORÍA FISCAL VÍAS PÚBLICAS 
Aplicable   1º 2º 3º 4º 5º 
    1,72 1,47 1,21 1,10 0,98” 
 
 Engádese un artigo 6º, coa seguinte redacción: 
“ARTIGO 6º. 
 Os suxeitos pasivos que tributen por cota municipal e que teñan 
incrementado o promedio da súa plantilla de traballadores con contrato 
indefinido durante o período impositivo inmediato anterior ó da aplicación, 
gozarán dunha bonificación igual ó devandito incremento promedio, cun 
máximo dun 25%, sobre as cotas fixas municipais, sempre que o devandito 
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incremento sexa como mínimo do 10%, a plantilla previa ó incremento sexa 
igual ou superior a seis traballadores e os traballadores contratados estean 
empadroados no termo municipal de Lugo. 
 Exclúense do disposto neste artigo aqueles traballadores cuxa 
contratación indefinida fora realizada en execución de sentenza xudicial. 
 De se volver a solicitar esta bonificación, o número de traballadores 
inicial non poderá ser inferior ó total, incluídos ós que deron dereito a 
bonificación, que posuía o suxeito pasivo para a bonificación anteriormente 
aplicada. 
 A documentación acreditativa será a seguinte: 
 - Certificado da Tesourería Xeral da Seguridade Social da vida laboral da 
empresa acreditativo dos extremos especificados. 
 - Fotocopia dos contratos laborais dos traballadores contratados no 
período impositivo inmediato anterior ó de aplicación da bonificación”. 
 

ANEXOS 
 Engádense ó ANEXO 1 os nomes das novas rúas asignados polo Excmo. 
Concello Pleno na sesión celebrada o día 5 de maio de 2008: 
 
Código Siglas Nome da Rúa / Categoría 
1412 AVDA ABUN (DE) 3 
1413 CMÑO AGRA VELLA (DA) 4 
1414 RÚA AGRO NOVO 4 
1415 RÚA ALFREDO VILA (ARQUITECTO) 3 
1416 RÚA ANSELMO SAMPEDRO ANIA (SINDICALISTA) 3 
1417 PRAZA AVIADOR PARGA CEREZO 2 
1418 PRAZA BISPO FREI XOSÉ GOMEZ 3 
1419 PRAZA CAMIÑO PRIMITIVO (DO) 3 
1420 RÚA ELOI MAQUIEIRA (ARQUITECTO) 3 
1421 RÚA FABRICA DE ABELLA 4 
1422 PRAZA HORTA DO SEMINARIO 1 
1423 RÚA JUAN ANTONIO MORENO FUENTES (MUSICO) 3 
1424 RÚA LORENZO VARELA (POETA) 3 
1425 PRAZA MINA (DA) 2 
1426 CAMÑO NEMESIO COBREROS (ARQUITECTO) 2 
1427 RÚA PIÑEIRAL GRANDE 4 
1428 RÚA RAMÓN BEBERIDE (RADIOFONISTA) 3 
1429 AVDA REVERENDO XOSÉ FERNÁNDEZ NÚÑEZ 3 
1430 PRAZA SAN XOÁN (DE) 3 
1431 RÚA TORNEIROS (DOS) 4 
1432 RÚA XESÚS VILELA GARCÍA (PROFESOR) 4 
1433 RÚA XOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ (MÚSICO) 3 
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1434 XDIN XOSÉ MANUEL NÚÑEZ TORRÓN (AVOGADO) 4 
1435 RÚA XOSÉ PUJOL Y BALFER (IMPRESOR) 4 
 
 Modifícase, no ANEXO 1, o nome da Praza Alférez Provisional polo 
asignado polo Excmo, Concello Pleno na sesión celebrada o día 5 de maio de 
2008: 
Código Siglas Nome da Rúa / Categoría 
27 PRAZA FERNANDO DE CASAS NOVOA (ARQUITECTO) 1 
  
 Corríxense, no ANEXO 1, os nomes das seguintes rúas: 
Denominación anterior / Nova denominación 
789 LUGAR ANGUEIRO (SANTO ANDRÉ DE CASTRO) / 789 LUGAR 
ANGUIEIRO (SANTO ANDRÉ DE CASTRO) 
744 LUGAR BENADE DE ARRIBA (BENADE) / 744 LUGAR BENADE (BENADE) 
781 LUGAR LAGOAS (AS) (SAN XOÁN DO CAMPO) / 781 LUGAR LAMABOA 
(SAN XOÁN DO CAMPO) 
1291 RÚA SERVIZOS (DOS) / 1291 RÚA SERVIZOS (DOS) 
 
Modifícase o ANEXO 2, que queda redactado nos seguintes termos: 
ANEXO 2: MANUAL PARA OBTER O PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN 
MATERIAL DUNHA EDIFICACIÓN, APLICABLE Á ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE TAXAS POLA PRESTACIÓN DE 
SERVIZOS URBANÍSTICOS E Á ORDENANZA REGULADORA DO 
IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS. 
 
1. NORMAS XERAIS: CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
 1.1. Un traballo considerarase incluído no punto que lle corresponde de 
acordo co destino predominante da superficie, e incluiranse naquel as superficies 
con destinos minoritarios. Soamente se dividirán en varios puntos cando un dos 
destinos minoritarios ocupe unha superficie maior do 20% do total, nese caso 
valorarase independentemente. 
 1.2. A superficie total construída é a suma da superficie de cada unha das 
plantas do edificio, medida dentro dos límites definidos polas liñas perimetrais 
das fachadas, tanto exteriores como interiores, e os eixes de medianeiras 
compartidas, se é o caso. 

Nos edificios de vivendas as superficies abufardadas accesibles, que 
polas súas características construtivas e tipolóxicas sexan susceptibles de ser 
destinadas a vivenda, incluiranse no cómputo cando a súa altura libre sexa 
superior a 1,5 metros e valoraranse co uso da vivenda. 
2. ESTIMACIÓN SIMPLIFICADA DOS PRESUPOSTOS DE 
EXECUCIÓN MATERIAL DA EDIFICACIÓN. 
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2.1. DEFINICIÓNS. 
Mb.- Módulo básico. 
Mc.- Módulo de construción ou de referencia. 
S.- Superficie total construída, en m2. 
Si.- Superficie construída por uso de acordo co destino predominante dela. 
Ct.- Coeficiente corrector en función da tipoloxía da edificación. 
Cu.- Coeficiente corrector en función do uso da edificación. 
PEMb.- Presuposto de execución material segundo módulos básicos. 
PEM.- Presuposto de execución material do proxecto. 
2.2. VALORES DE APLICACIÓN. 
 2.2.1. MÓDULO BÁSICO (Mb): 398,81 €/ m2 
 2.2.2. SUPERFICIE CONSTRUÍDA POR USO: Si. 
 Un traballo considérase incluído na alínea que lle corresponde de acordo 
co uso predominante da superficie; inclúense naquel as superficies con destinos 
minoritarios, tal e como se especifica no punto 1.1.1. 
 2.2.3. COEFICIENTE TIPOLOXÍAS: Ct. 

Ct.- Tipoloxía da edificación. 
 1. En edificacións de nova planta e adicións. 
1,20 Edificación illada (4 fachadas). Vivenda unifamiliar illada. Sotos a 

partir do 3º. 
1,10 Agrupación en fila ou fileira. Sotos 1º e 2º. 
1,00 Edificio en quinteiro pechado. Edificación aberta vivenda 

colectiva. 
 2. En obras de reforma e rehabilitación. 
1,20 Rehabilitación total que inclúe desmontaxe de fachadas. 
1,00 Adecuación interior de plantas baixas e entresollados. 

Rehabilitación integral do edificio conservando exclusivamente as 
fachadas. 

0,65 Reforma interior de instalacións e acabados conservando a 
estrutura existente. 

0,50 Reformas de elementos estruturais. 
0,35 Rehabilitación de fachadas. Substitución de carpintería e 

pechamentos (aplicada á superficie de fachada). 
0,30 Reformas de pouca entidade que non afecten a elementos 

estruturais nin a instalacións (acabados interiores). 
0,02 Demolicións e derribamentos (aplicada á superficie total das 

plantas que se derriban).*  
  (*) Coeficiente de uso Cu=1. 
 2.2.4. COEFICIENTE DE USOS: Cu. 

Cu.- Usos da edificación. 
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 1. Edificación: 
1,60 Auditorios. Museos. Teatros. Hoteis 5 estrelas. Edificios bancarios. 
1,50 Hospitais. Laboratorios. Igrexas. 
1,40 Bibliotecas. Facultades e Escolas universitarias. Hoteis 4 estrelas. 

Edificios penitenciarios. Terminais marítimas e aéreas. 
1,30 Clubs sociais. Cines. Centros de saúde. Balnearios. Hoteis 3 

estrelas. Salas de festas. Discotecas. Colexios con residencia. 
1,20 Casas da cultura. Casas consistoriais. Locais bancarios. 

Consultorios. Residencias 3ª idade. Aparthoteis. Tanatorios. 
Centros de culto. Cuarteis. Matadoiros. 

1,10 Vivenda. Hoteis 2 estrelas. Residencias universitarias. Moteis. 
1,00 Residencial VPO. Oficinas. Garderías. Centros docentes. Hoteis 1 

estrela. Ambulatorios. Hostais-residencias. Restaurantes. Estacións 
de autobuses. Salas de exposicións. Piscinas cubertas. 

0,90 Bares. Mercados. 
0,80 Centro comercial. Pavillóns deportivos cubertos. Vestiarios. 

Bungalows. Servizos campings. 
0,65 Edificios de aparcadoiros. Local comercial. Establecementos 

comerciais industria escaparate. 
0,50 Piscinas descubertas. Cemiterios. 
0,40 Garaxes e aparcadoiros. Estacións de servizo. 
0,35 Rochos. Locais en planta baixa ou semisoto sen uso específico. 

Soportais e terrazas abertas. 
0,30 Almacéns. Instalacións deportivas descubertas. Granxas. Cubertos. 

Depósitos. Bancadas. Panteóns (por nicho). Naves industriais. 
0,15 Acondicionamento de naves con obras mínimas. 
0,10 Proxectos de urbanización (adscritos á edificación). Parcelas 

campings.** 
0,05 Xardíns. Pistas de terra e formigón. Tratamento de espazos 

exteriores. Acondicionamento de terreos.** 
(**)Coeficiente de tipoloxía Ct=1 

2.3. OBTENCIÓN DO PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN 
MATERIAL SEGUNDO MÓDULOS BÁSICOS: PEMb. 

 O custo da execución material de todo tipo de edificación obterase en 
función do módulo de construción Mc, e da superficie construída para cada uso, 
de acordo coas seguintes fórmulas: 
 2.3.1. MÓDULO DE CONSTRUCIÓN: Mc = Mb x Ct x Cu 

Nos casos en que un coeficiente corrector non se axuste á tipoloxía ou ós 
usos antes definidos, aconséllase aplicar a media entre os que máis se asemellan. 
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 2.3.2. PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN MATERIAL SEGUNDO 
MÓDULOS BÁSICOS: PEMb = Sumatorio (Mci x Si) 
Mci = Módulo de construción que corresponda, de acordo co destino 
predominante da superficie. 
Si = Superficie construída que corresponda, de acordo co destino predominante 
dela.  
 (Nos edificios con usos diferentes recoméndase calcular o PEMb para 
cada uso). 
 Este presuposto así obtido será o presuposto de referencia para o cálculo 
da autoliquidación. 
 

FOLLA DE AVALIACIÓN 
SUXEITO PASIVO: 
ENDEREZO: 

DNI/CIF: TFNO.:  

 
TIPO DE OBRA: 

OBTENCIÓN DO PRESUPOSTO DE REFERENCIA SEGUNDO MÓDULOS 
BÁSICOS ORIENTATIVOS PMb 

PLANTAS Superficie 
construída 

Módulo 
básico 

Mb 

Tipo-
loxía 
Ct 

Uso 
Cu 

Módulo 
Mc 

Presupos-
tos 

parciais Núm. Uso Super-
ficie 
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TOTAL 
SUPERFICIE 

Í

 PRESUPOSTO DE 
REFERENCIA  

 
…………………, ……… de ……………………… do ……………………… 

O INTERESADO 
 

 Modifícase o ANEXO 3, que queda redactado nos seguintes termos: 
ANEXO 3: CUSTO DE EXECUCIÓN DE OBRAS MENORES, 
APLICABLE Á ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TAXAS 
POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS E Á 
ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE 
CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS. 

 
A.- SOBRE A SUPERFICIE COMPUTABLE (módulos) 
1.- M2 Construción dun galpón ou alpendre: 168,83 €  
2.- M2 Obras de reforma en: 
 1) Vivendas: 285,87 €  
 2) Oficinas: 282,72 €  
 3) Locais comerciais: 329,69 €  
 4) Locais de hostalería: 484,12 €  
B.- SOBRE UNIDADES DE OBRA (prezos unitarios) 
1.- M2 nivelación terreos: 2,15 € 
2.- M3 Escavación de terras: 4,77 € 
3.- M3 Recheo e compactado de terras: 3,69 € 
4.- M Apertura de gabias: 34,59 € 
5.- M Encanamento de saneamento enterrado: 46,97 € 
6.- U. Acometida domiciliaria de saneamento: 249,35 € 
7.- U. Acometida domiciliaria de auga: 318,38 € 
8.- U. Pozo de auga: 2.197,89 € 
9.- M3 Depósito de auga: 164,04 € 
10.- U. Instalación de fosa séptica: 1.449,33 € 
11.- M2 Demolición de tabique ou apertura de ocos: 5,99 € 
12.- M2 Demolición de cubertas: 4,61 € 
13.- M2 Demolición de falsos teitos: 2,38 € 
14.- M2 Picado de masas ou azulexados: 5,34 € 
15.- M2 Picado e levantado de pavimentos: 6,84 € 
16.- M2 Tabique de ladrillo: 13,69 € 
17.- M2 Tabique pladur: 25,97 € 
18.- M2 Enfuscado mestreado e alisado: 10,95 € 
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19.- M2 Falso teito de escaiola: 16,33 € 
20.- M2 Pavimento de cemento ou terrazo: 20,87 € 
21.- M2 Pavimento de gres, PVC ou moqueta: 31,51 € 
22.- M2 Chan de madeira: 43,13 € 
23.- M2 Pavimento de pedra ou mármore: 77,64 € 
24.- M Banzo (“peldaño”): 20,14 € 
25.- M2 Azulexado: 32,05 € 
26.- M2 Chapeado de pedra ou mármore: 83,21 € 
27.- M2 Pintura plástica interiores: 5,19 € 
28.- M2 Panelado de madeira: 29,78 € 
29.- U. Porta blindada de madeira: 870,40 € 
30.- M2 Substitución carpintería de madeira: 159,58 € 
31.- M2 Substitución carpintería de aluminio: 202,66 € 
32.- M2 Substitución carpintería PVC: 209,92 € 
33.- M2 Substitución de carpintería metálica: 86,47 € 
34.- M2 Peche metálico de seguridade (reixas): 120,15 € 
35.- M2 Acristalamento con vidro normal: 41,39 € 
36.- M2 Acristalamento con vidro “Climalit”: 93,39 € 
37.- M2 Acristalamento con vidro de seguridade: 147,31 € 
38.- M2 Limpeza de fachadas: 7,07 € 
39.- M2 Limpeza e rexuntado fachadas granito: 7,07 € 
40.- M2 Pintura exteriores: 7,72 € 
41.- M2 Revestimento monocapa para exteriores: 14,27 € 
42.- M2 Substitución de acabado de cuberta pesada tipo lousa: 49,11 € 
43.- M2 Substitución de acabado de cuberta lixeira tipo fibrocemento: 23,57 € 
44.- M2 Impermeabilización de terraza: 17,83 € 
45.- M Canlón: 13,87 € 
46.- M Baixante: 16,87 € 
47.- U. Rede interior de auga fría e quente: 609,20 € 
48.- U. Instalación completa de calefacción en vivenda: 4.183,19 € 
49.- U. Instalación da rede eléctrica en vivenda: 2.152,50 € 
50.- Instalación de ascensor en edificio de planta baixa e tres plantas altas: 
11.530,05 € 
51.- Incremento por planta de instalación de ascensor: 1.537,33 € 
52.- U. Lavabo: 170,56 € 
53.- U. Bañeira: 186,81 € 
54.- U. Bidé: 146,20 € 
55.- U. Inodoro: 162,45 € 
56.- M2 Toldo: 91,55 € 
57.- M2 Marquesiña: 274,95 € 
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58.- M2 Rótulo opaco: 404,51 € 
59.- M2 Rótulo luminoso: 560,05 € 
60.- M2 Carteleira publicitaria, valos, lonas e monopostes anunciadores: 41,82 € 
 Os requisitos e condicións esixibles serán os seguintes: 
 1.- A instalación de valos, lonas e monopostes contará coa debida 
autorización municipal. 
 2.- Existirá sempre unha identificación visible da empresa propietaria. 
 3.- As instalacións contarán cun seguro de responsabilidade civil. 
 4.- Estarán sempre en bo estado de conservación, mantemento e limpeza. 
 5.- Os valos terán un marco dunha anchura de 25 cm, pintado de cor. 
 6.- Os valos serán sobre soportes introducidos nunha base de formigón a 
unha profundidade mínima de 0,75 metros. 
 7.- O soporte das lonas estará debidamente afirmado na parede e as 
cordas de suxeición contarán coa resistencia adecuada. 
 8.- Os monopostes contarán con proxecto e dirección de obra e a súa 
colocación farase a unha distancia de edificios e da vía pública dun mínimo que 
será o resultante da altura total do monoposte máis 5 metros.  
61.- U. Instalación grúa: 1.514,90 € 
62.- M Peche de postes con aramado: 13,07 € 
63.- M2 Peche de tea metálica con postes: 13,95 € 
64.- M2 Cerrume con bloque de formigón: 27,29 € 
65.- M2 Cerrume con bloque acabado especial: 46,93 € 
66.- M Cerrado de chantos: 31,82 € 
67.- M Cerrume con bloque e tea metálica: 42,13 € 
68.- M3 Cerrume con cachotería, pedra ou lousa: 369,58 € 
69.- M2 Peche metálico: 69,83 € 
70.- M2 Peche fundición: 111,27 € 
71.- M2 Porta entrada a parcela: 
 Metálica: 109,64 € 
 Fundición: 251,81 € 
72.- U. Entrada a parcela, incluída canalización: 470,27 € 
73.- M2 Reposición de beirarrúas: 47,04 € 
74.- M Execución gabia: 61,73 € 
75.- Tala de árbores, por unidade: 
 Coníferas e frondosas (agás carballos e castaños): 
  Ata 20 cms. de diámetro: 37,52 €. 
  De 20,01 cms. a 30 cms. de diámetro: 48,24 €. 
  De 30,01 cms. a 40 cms. de diámetro: 69,69 €. 
  De 40,01 cms. a 50 cms. de diámetro: 101,85 €. 
  De máis de 50 cms. de diámetro: 150,09 €. 
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 Carballos e castaños: 
  Ata 20 cms. de diámetro: 112,57 €. 
  De 20,01 cms. a 30 cms. de diámetro: 144,73 €. 
  De 30,01 cms. a 40 cms. de diámetro: 209,06 €. 
  De 40,01 cms. a 50 cms. de diámetro: 305,54 €. 
  De máis de 50 cms. de diámetro: 450,27 €. 

A escala de diámetros de tronco ou fuste mídese a 1,20 metros dende o 
chan portante.” 

DISPOSICIÓN FINAL COMÚN 
 As presentes modificacións e actualización de ordenanzas fiscais, 

así como as relativas a novas taxas que se implantan  entrarán en vigor o día da 
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, comezarán a aplicarse o 1 de 
xaneiro de 2009, e permanecerán en vigor ata a súa modificación ou derrogación 
expresa.” 
 
 De conformidade co artigo 52.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 
das bases de réxime local, o devandito acordo é firme na vía administrativa, e 
poderá interpoñerse no prazo de dous meses, a partir da súa publicación no 
Boletín Oficial da Provincia de Lugo, recurso contencioso-administrativo (ante o 
Tribunal Superior de Xustiza de Galiza), se é o caso, ou calquera outro que se 
estime procedente, de acordo co establecido no artigo 19.1 do Real decreto 
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
reguladora das facendas locais. 
 

Lugo, 23 de decembro de 2008 
 

O SECRETARIO XERAL DO PLENO  A TENENTA DE ALCALDE DELEGADA 
      DA ÁREA DE ECONOMÍA E EMPREGO 
 
 
 
 
Asdo.: Luis Regal Pavón.   Asdo.: Sonia Méndez García. 


