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ORDENANZA 3.25
TAXA POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO
DOMINIO PÚBLICO LOCAL A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE
SERVIZOS DE SUBMINISTRACIÓN DE INTERESE XERAL

Artigo 1. Fundamento e natureza
De conformidade co disposto nos artigos 4 e 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local, e nos artigos 15 a 19 e 57 do texto refundido da lei reguladora das
facendas locais (TRFL) aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este
Concello establece a taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituidos no
solo, subsolo ou voo da vía pública do termo municipal de Santiago de Compostela a favor das
empresas explotadoras de servizos de subministracións, que se rexirá polo disposto nos artigos
20 a 27 do TRFL, na normativa tributaria municipal e na demais normativa municipal reguladora
da ocupación do dominio público municipal

Artigo 2. Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible a utilización privativa ou aproveitamento especial constituidos no solo,
subsolo ou voo da vía pública do termo municipal de Santiago de Compostela a favor das
empresas explotadoras de servizos de subministracións que resulten de interese xeral ou afecten
á xeneralidade ou a unha parte importante da veciñanza.
Artigo 3. Obrigados tributarios
1. Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas
explotadoras de servizos de subministracións que resulten de interese xeral ou afecten á
xeneralidade ou a unha parte importante da veciñanza, e que utilicen privativamente ou aproveiten
especialmente o solo, subsolo ou voo da vía pública municipal, con independencia do seu carácter
público ou privado e de que sexan titulares das redes ou instalacións a través das que se efectúa
a subministración ou titulares dos dereitos de uso, acceso ou interconexión ás mesmas. Entre
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outras, consideraranse como tales as empresas prestadoras, distribuidoras ou comercializadoras
de:
a. enerxía eléctrica, auga ou gas.
b. servizos de telecomunicacións e outros medios de comunicación mediante sistemas de fibra
óptica, televisión por cable, ou calquera técnica que utilice redes ou instalacións que transcurran
polo dominio público local
c. calesquera outras empresas de servizos de subministracións que utilicen redes ou instalacións
que transcurran polo dominio público local
2. Considerase que o servizo de subministración afecta á xeneralidade ou a unha parte importante
da veciñanza cando é posible ofrecerllo ao conxunto ou a unha parte significativa da población do
municipio de Santiago de Compostela, con independencia da maior ou menor facturación no
municipio, o da maior ou menor aceptación do servizo polos consumidores
Artigo 4º. Período impositivo e devengo
A taxa ten natureza periódica e devéngase o primeiro día do período impositivo, que coincidirá co
ano natural, agás nos supostos de inicio ou cese no uso privativo ou aproveitamento especial no
que o período impositivo axustarase a estas circunstancias.
Artigo 5. Base impoñible e cota tributaria
1. A base impoñible está constituida polos ingresos brutos procedentes da facturación obtidos
anualmente no termo municipal polos obrigados tributarios sinalados no artigo 3 desta ordenanza
como consecuencia dos servizos de subministracións realizados, incluindo os procedentes do
aluguer, conservación, modificación, conexión, desconexión e substitución dos equipos ou
instalacións, propiedade das empresas ou dos usuarios, utilizados na prestación dos servizos de
subministración e, en xeral, todos os ingresos da facturación realizada polos servizos da
actividade propia das empresas explotadoras de servizos de subministracións.
Deberán ser incluídos na facturación o importe de todos os servizos de subministracións
efectuados aos usuarios no termo municipal de Santiago de Compostela aínda cando as
intalacións establecidas para realizar a subministración concreta estén ubicadas fora de dito termo
ou non transcurran en todo ou en parte pola vía pública.
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Tamén forman parte da base impoñible das empresas titulares das redes de subministracións as
cantidades recibidas doutras empresas en concepto de acceso ou inteconexión ás citadas redes.
2. Non teñen a consideración de ingresos brutos procedentes da facturación:
a) os impostos indirectos que graven os servizos prestados
b) as subvencións de explotación ou de capital, tanto públicas como privadas, que as empresas
podan recibir
c) as cantidades que podan recibir por donación, herdanza ou por calquera outro título lucrativo
d) as indemnizacións esixidas a terceiros por danos e prexuízos, agás que sexan compensación
ou contraprestación por cantidades non cobradas que cabe incluir nos ingresos brutos definidos
no apartado 1 deste artigo
e) os productos financeiros, como dividendos, xuros e calquera outros de natureza análoga
f) as cantidades procedentes da enaxenación de bens e dereitos que formen parte do seu
patrimonio
g) os traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado
h) as partidas ou cantidades cobradas por conta de terceiros que non constitúan un ingreso propio
da entidade á que se aplica este réxime especial de cuantificación da taxa
3. Os ingresos brutos a que se refire o apartado 1 deste artigo só se minorarán por:
a. as partidas correspondentes a importes indebidamente facturados por erro e que
houbesen sido anuladas ou rectificadas
b. as partidas incobrables determinadas segundo o disposto na normativa reguladora do
imposto sobre sociedades
c. os importes satisfeitos a outras empresas titulares das redes, en concepto de acceso ou
inteconexión ás mesmas
4. A cota tributaria será o resultado de aplicar o 1,5% á base impoñible definida neste artigo.
Artigo 6. Normas de xestión
1.- Os obrigados tributarios deberán presentar no Concello de Santiago de Compostela antes do
28 de febreiro de cada ano unha declaración do importe dos ingresos brutos facturados
correspondentes ao exercicio inmediato anterior, desagregado por conceptos, de acordo coa
normativa reguladora de cada sector. En todo caso deberá incluir:
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a. importe dos ingresos brutos facturados aos consumidores finales con indicación do
número de clientes facturados
b. importe das cantidades percibidas de terceiros por dereitos de acceso ou interconexión
a redes propias, con indicación dos suxeitos que houberan satisfeito ditas cantidades e do importe
correspondente a cada un deles.
c. importe das cantidades aboadas por dereitos de acceso ou interconexión a redes
propiedade de terceiros, con indicación dos suxeitos titulares das redes e dos importes
d. importe dos ingresos excluidos segundo o artigo 5 desta ordenanza fiscal, con
identificación das empresas titulares das redes ás que se abonaron importes de acceso ou
interconexión ás mesmas
2.- O Concello practicará liquidacións trimestrais, que terán o carácter de provisionais e de pagos
a conta, en base á declaración anual que presente o obrigado tributario de acordo co apartado 1
deste artigo.
Estas liquidacións trimestrais calcularanse aplicando o 1,5% sobre o 25% dos ingresos brutos
declarados polo obrigado tributario como facturación do exercicio inmediato anterior.
No suposto de inicio no uso privativo ou aproveitamento especial non se practicarán liquidacións
trimestrais provisionais no exercicio da alta e practicarase a liquidación correspondente á cota
tributaria anual no ano seguinte de acordo coa declaración á que se refire o apartado 1 deste
artigo.
No suposto de cese no uso privativo ou aproveitamento especial, a liquidación trimestral incluirá o
trimestre no que se produza o cese.
3.- O importe da cota tributaria anual liquidarase no primeiro trimestre do exercicio seguinte, e
será a diferencia entre a cota tributaria e os pagos a conta realizados no exercicio anterior. Se a
diferencia é positiva o obrigado tributario deberá ingresar o importe correspondente e, se é
negativa, compensarase co primer pago a conta ou, no caso de non ser posible, procederase á
devolución.
Artigo 7. Infraccións e sancións
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1.- Para todo o relativo á calificación de infraccións tributarias e imposición das sancións
correspondentes, estaráse ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de
decembro, xeral tributaria (LXT) e a normativa de desenvolvemento
2.. O incumprimento do deber de declaración á que se refire o artigo 6 desta ordenanza
calificarase como infracción tributaria nos termos sinalados na LXT e demais disposicións
aplicables.
Disposición derradeira
A presente Ordenanza foi aprobada de xeito provisorio polo Pleno da Corporación na sesión
celebrada o día catro de novembro de dous mil trece. Contra o acordo inicial non se presentaron
reclamacións, polo que se entende elevado automáticamente a definitivo. Comezará a aplicarse a
partir do primeiro de xaneiro do ano dous mil catorce, e aplicarase mentres non se acorde a súa
derrogación ou modificación.
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