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ORDENANZA FISCAL NÚM. 115 
 

TAXAS POLA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS, INSTALACIÓNS 
MÓBILES E EFECTOS DE PROPIEDADE MUNICIPAL 

 
ARTIGO 1º. CONCEPTO E OBXECTO 
 
 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 
utilización de vehículos, instalacións móbiles e efectos de propiedade municipal 
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. 
 
ARTIGO 2º. OBRIGACIÓN DE CONTRIBUÍR E OBRIGADOS Ó 
PAGAMENTO 
 
 1. A obriga de contribuír nacerá dende o momento da autorización dos 
expresados servizos polas persoas ou entidades interesadas. 
 
 2. Están obrigados ó pagamento da taxa regulada nesta ordenanza fiscal 
os beneficiarios dos servizos prestados polo Concello, a que se refire o artigo 
anterior. 
 
ARTIGO 3º. BASE DE GRAVAME 
 
 a) Para os vehículos e material para obras en xeral: 
 
 - A clase do vehículo ou equipo e o tempo de utilización. 
 
 b) Para a utilización da estructura metálica municipal: 
 
 - O metro lineal e, se é o caso, o metro cadrado e os días de utilización. 
 
 c) Para os mastros e bandeiras: 
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 - As unidades facilitadas e os días de utilización. 
 
 d) Para a comparsa de xigantes e cabezudos: 
 
 - As unidades facilitadas e os días de utilización. 
 
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 € 
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: 
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 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 € 

 
ARTIGO 5º. LIQUIDACIÓN E COBRANZA 
 
 1. As cantidades resultantes, segundo a nota do persoal ó cargo do 
material de que se trate, determinaranse por liquidación que, practicada pola 
Administración de Facenda Local e visada por Intervención, será aprobada pola 
Alcaldía ó mesmo tempo que a prestación do servizo de que se trate. 
 
 2. O importe da liquidación ingresarase por anticipado na Tesourería na 
forma propia das exaccións que se recadan por ingreso directo. 
 
ARTIGO 6º. EXENCIÓNS 
 
 No se concederá beneficio tributario ningún. 
  
ARTIGO 7º. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 
 
 1. No caso de neglixencia que motive subtraccións ou danos que non 
sexan consecuencia da utilización normal do equipo, o solicitante deberá 
reembolsar ó Concello os gastos de reposicións e reparacións. 
 
 2. Fóra do soposto anterior, só caben infraccións polo incumprimento das 
súas obrigacións por parte dos funcionarios responsables. Neste caso estarase ás 
normas da Ordenanza fiscal xeral, sen prexuízo da imposición das sancións 
administrativas procedentes. 
 
ARTIGO 8º. PARTIDAS FALIDAS 
 
 Dado o pagamento por anticipado das cotas, non caben declaracións de 
partidas falidas. 
 
ARTIGO 9º. NORMAS XERAIS 
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 A utilización dos vehículos, equipo para obras, instalacións móbiles e 
efectos enumerados nesta ordenanza solicitarase por escrito ó Ilmo. Sr. Alcalde, 
o mesmo que a prórroga da dita utilización. Nun e noutro caso especificaranse os 
días nos que se utilizará o material. 
 
ARTIGO 10º. 
 
 A Alcaldía logo do informe do servizo correspondente concederá ou non 
a utilización solicitada. 
 
ARTIGO 11º. 
 
 Corren a cargo do usuario a responsabilidade e gastos de almacenamento 
e vixilancia do material. 
 
 Para a esixencia de responsabilidades estarase ó disposto no art. 7-1º 
deste texto. 
 
ARTIGO 12º. 
 
 As condicións técnicas para o traballo da maquinaria e o seu traslado 
serán fixadas polos técnicos municipais a cargo dela. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 Para todo o non previsto expresamente nesta ordenanza será de aplicación 
directa a regulación contida nos artigos 20 ó 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 as demais normas concordantes de réxime local, e 
subsidariamente os artigos 6 e 23 da Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos 
públicos, así como os preceptos concordantes da Lei xeral tributaria e da Lei 
xeral presupostaria. 
 
 Tamén serán de aplicación directa os preceptos pertinentes da Ordenanza 
fiscal xeral. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
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 A presente ordenanza aprobada e modificada respectivamente por acordo 
do Concello Pleno do 5 de novembro de 2001 e do 23 de decembro de 2008, 
entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e 
comezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2009. Permanecerá en vigor ata 
a súa modificación ou derrogación expresa. 
 
 
PUBLICACIÓN ÍNTEGRA:  BOP núm. 297 do 29 de decembro de 2001 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 74 do 31 de marzo de 2003 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 297 do 29 de decembro de 2003 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 299 do 30 de decembro de 2004 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 298 do 30 de decembro de 2005 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 298 do 30 de decembro de 2006 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 299 do 31 de decembro de 2007 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 299 do 30 de decembro de 2008 
 

  
  
 


