ORDENANZA Nº 35
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA
POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA E
APROVEITAMENTO ESPECIAL CONSTITUÍDO NO
SOLO, SUBSOLO OU VOO DA VÍA PÚBLICA A
FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE
SERVIZOS DE TELEFONÍA MÓBIL.
ACORDO DE IMPOSICIÓN E ORDENACIÓN DA TAXA POLA
UTILIZACIÓN
PRIVATIVA
E
APROVEITAMENTO
ESPECIAL
CONSTITUÍDO NO SOLO, SUBSOLO OU VOO DA VÍA PUBLICA A
FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE
TELEFONÍA MÓBIL:
En uso das facultades concedidas polos artigos 4 e 106 da lei 7/1985 de 2
de abril reguladora das Bases de réxime local, e de conformidade no
disposto nos artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo polo que se
aproba o texto refundido da lei reguladora das Facendas locais, o Concello
de Vigo establece a taxa pola utilización privativa e aproveitamentos
especiais constituídos no solo, subsolo ou voo da vía pública a favor de
empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil, que se rexerá pola
presente ordenanza fiscal cuxas normas atenden ao previsto no artigo
24.1.a) e concordantes do citado texto refundido.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA E APROVEITAMENTO ESPECIAL CONSTITUÍDO NO
SOLO, SUBSOLO OU VOO DA VÍA PÚBLICA A FAVOR DE EMPRESAS
EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE TELEFONÍA MÓBIL.

ARTIGO 1.- FEITO IMPOÑIBLE.
Constitúe o feito impoñible da taxa a utilización privativa ou aproveitamento
especial constituído no solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais
e outros bens de uso publico municipal, por empresas explotadoras de
servizos de telefonía móbil cuxos servizos se presten mediante utilización
total ou parcial de recursos da súa titularidade tales como redes,
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microceldas, antenas, repetidores e outros que ocupen materialmente
dominio público municipal.

ARTIGO 2.- SUXEITO PASIVO.
Son suxeitos pasivos da taxa as empresas ou entidades explotadoras de
servizos de telefonía móbil, con independencia do carácter publico ou
privado das mesmas, titulares das correspondentes redes, antenas,
microceldas ou instalacións a través das que se efectúen as
comunicacións.
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS.
Agás o previsto en normas con rango de lei ou tratados internacionais, non
se admitirán exencións nin bonificacións nestas taxas.
ARTIGO 4.- TARIFAS E COTA TRIBUTARIA.
As cotas tributarias serán as que resulten da aplicación das seguintes
tarifas atendendo á categoría fiscal da rúa sinalada no Anexo da
Ordenanza Fiscal Xeral do Concello, onde radique o aproveitamento
especial ou utilización privativa.
No caso de que o aproveitamento este situado na confluencia de varias
rúas aplicarase a tarifa correspondente á rúa de categoría superior.
No caso de que o aproveitamento estea situado en parques e xardíns
públicos, aplicarase a categoría da rúa de mais categoría coa que linde.
TARIFAS.
4.1 Por utilización privativa ou aproveitamento especial de subsolo de
dominio público local mediante a instalación de conducións ou redes
incluíndo neste aproveitamento as arquetas e tapas inherentes a estas
conducións, situadas en solo de dominio público.
Por ml ou fracción e ano.
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
57,42 42,45 38,97 33,06

5ª
27,69

6ª
17,88€

4.2 As cotas resultantes da aplicación das tarifas anteriores multiplicaranse
polos seguintes coeficientes correctores fundamentados no “interese xeral”
a que se refire o artigo 2 da lei 32/2003 Xeral de Telecomunicacións.
Categorías rúas e coeficientes por “interese xeral”.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1€
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4.3 A cota tributaria resultante da aplicación do apartado anterior
aplicaráselle un dos seguintes coeficientes segundo a cantidade de
elementos tales como microceldas, antenas, repetidores e outros
elementos similares instalados en fachadas de edificios, construcións e
mobiliario urbano que ocupen solo ou voo sobre o dominio público:
de 1 a 100
de 101 a 200
de 201

elementos instalados: coeficiente 1,05
elementos instalados: coeficiente 1,10
elementos en diante : coeficiente 1,15

4.4 A cota tributaria resultante da aplicación dos apartados 4.1, 4.2 e 4.3
anteriores poderá ser minorada no importe que, eventualmente, o suxeito
pasivo desta taxa tivera ingresado conforme ao apartado 5 do artigo 4 da
Ordenanza Fiscal nº30 do Concello de Vigo

ARTIGO 5.- PERÍODO IMPOSITIVO E DEVENGO.
A presente taxa ten natureza periódica devengandose o primeiro día do
período impositivo que coincidirá co ano natural.
ARTIGO 6.- NORMAS DE XESTIÓN E INGRESO.
Os suxeitos pasivos desta taxa deberán realizar en impreso
regulamentario que estará a disposición na Oficina Virtual do Concello
(www.vigo.org) nos primeiros 30 días naturais de cada semestre,
autoliquidación do correspondente semestre e ingreso da cota resultante.
A minoración a que se refire o apartado 4.4 do artigo anterior non será de
aplicación na autoliquidación do primeiro semestre que realice o suxeito
pasivo. A partir do segundo semestre obxecto de autoliquidación, poderá
minorarse a cota calculada segundo o artigo 4 apartados 4.1, 4.2 e 4.3 no
importe ingresado en virtude da ordenanza 30 apartado 5 do artigo 4 no
semestre anterior.
Esta minoración será obxecto de regularización nos mesmos términos que
a prevista no artigo 6.2 da citada ordenanza 30.

ARTIGO 7.- NORMAS ADICIONAIS.
Cando a utilización privativa ou aproveitamento especial conlevase a
destrución ou deterioro do dominio público local, o beneficiario, sen
prexuízo do pago da taxa a que houbese lugar, estará obrigado ao
reintegro do custe total dos respectivos gastos de reconstrución ou
reparación e ao depósito previo do seu importe.
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Se os danos fosen irreparables, o Concello será indemnizado en contía
igual ao valor dos bens destruídos ou ao importe do deterioro dos
danados.
O Concello non poderá condonar total nin parcialmente as indemnizacións
e reintegros a que se refire este apartado.

ARTIGO 8.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
En todo o relativo a Infraccións tributarias e ás súas calificacións, así
como ás sancións que correspondan, estarase ao disposto na
Ordenanza Fiscal Xeral, Lei 58/2003 de 17 de decembro Xeral
Tributaria, e restante normativa de aplicación.
DISPOSICIÓN FINAL.
A presente modificación entrará en vigor o día seguinte da súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de
2014 permanecendo en vigor en tanto non se acorde a súa modificación
ou derrogación expresas.
PUBLICACIÓN B. O. P.:

14 DE DECEMBRO DE 2009
23 DE DECEMBRO DE 2013
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