O Grupo Municipal do BNG (Bloque Nacionalista Galego) de Xinzo da Limia, ao abeiro da lexislación vixente
en materia de réxime local, presenta ao Pleno do Concello a seguinte MOCIÓN a prol da ELABORACIÓN
DUNHA ORDENANZA FISCAL PARA A IMPOSICIÓN DUNHA TAXA POLA UTILIZACIÓN OU
APROVEITAMENTO DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POLAS EMPRESAS TITULARES DE
INSTALACIÓNS DE TRANSPORTE DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS OU HIDROCARBUROS, para o seu
debate e aprobación, se procede.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Tribunal Supremo vén de avalar en diversas sentenzas que os concellos graven ás empresas titulares
de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos pola utilización do dominio público
local cun cálculo que excede o valor catastral dos terreos e que inclúe a súa utilidade.
Fronte á pretensión de anulación de diversas ordenanzas municipais que fixaron unha taxa específica con
ese obxecto, emitíronse de momento cinco sentenzas que sentan doutrina dando a razón aos concellos e
pechan un longo enfrontamento entre municipios e compañías, sobre todo eléctricas, que se negaban a
pagar estas taxas.
Estes fallos, contrarios a Unión Fenosa, Gas Galicia e Red Eléctrica, e con impacto directo no resto do
sector eléctrico e tamén noutros sectores que empregan o dominio público para o transporte de gas ou
hidrocarburos, requiren que as ordenanzas fiscais regulen unha taxa pola utilización privativa ou
aproveitamento especial do dominio público local das instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas e
hidrocarburos. Ademais, tamén se validan os criterios empregados polos informes técnico-económicos
onde se valora o solo ocupado como se esas liñas e canalizacións se tratasen de construcións a efectos
de calcular a base impoñíbel da taxa.
A Lei Reguladora das Facendas Locais estabeleceu en 2004 que as empresas eléctricas, de gas, de auga
e hidrocarburos están obrigadas a pagar unha taxa fixada por un informe técnico-económico por atravesar
o dominio público local, aínda que non os subministren. Malia esa habilitación legal, e unha vez se
aprobaron ordenanzas reguladoras para fixar esa obriga de xeito concreto, as empresas non aboaron nunca
dita taxa, amosando belixerancia e conflitividade xudicial contra as entidades locais que a impulsaron,
negando uns recursos lexítimos ás entidades locais necesarios para poder afortalar os servizos locais.
As propias sentenzas emitidas avalan o cálculo das tarifas da taxa de acordo cun estudo técnico-económico
onde se empregan como criterios para obter o seu valor a suma do valor catastral do solo rústico con
construcións co valor das instalacións, e a base impoñíbel é resultado de multiplicar ese valor do inmóbel
ao coeficiente de relación co mercado e a ocupación en metro cadrado que corresponde a cada metro
lineal. Así, a cota a pagar sitúase entre 3.000 euros e 12.000 euros por metro lineal no caso das instalacións
de transporte eléctrico, segundo o tipo de tensión -baixa, media ou alta-, e no que atinxe ás de transporte
de gas, oscila entre os 500 euros e os 4.000 euros.
Aclárase expresamente que é legal a pretensión dos concellos de gravar a utilidade que lle reporta ás
empresas de enerxía, gas ou hidrocarburos a utilización privativa ou o aproveitamento especial do solo que
forma parte do dominio público, con exclusión doutros usos, para unha actividade netamente industrial
consistente en transportar e distribuír enerxía eléctrica (partindo dos casos axuizados nas sentenzas) mais
tamén gas ou hidrocarburos (ao estenderse a dito obxecto as ordenanzas validadas xudicialmente).
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Unha vez resolta a controversia xudicial a prol dos concellos, cómpre iniciar os procesos e trámites
necesarios para poder facer efectiva a taxa pola utilización ou aproveitamento do dominio público local
polas empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos neste
concello.
Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG propón ao Pleno do Concello a adopción do seguinte

ACORDO
Iniciar os estudos e xestións necesarios para a tramitación e aprobación, a través da
correspondente ordenanza fiscal reguladora, dunha taxa pola utilización ou aproveitamento do
dominio público local polas empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica,
gas ou hidrocarburos nos termos das sentenzas do Tribunal Supremo que así o avalan.

Asdo. Ramiro Rodríguez Suárez

En Xinzo da Limia, a 1 de febreiro de 2017
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