
ORDENANZA FISCAL Nº 8 REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS, SALVAMENTOS E OUTROS.  

 

ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo art. 106 da Lei 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, o Concello da Coruña, de conformidade co establecido nos artigos 15 
a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora 
das Facendas Locais, establece a Taxa por prestación do servizo de extinción de incendios, a que se refire o artigo 
20.4 k) do propio Real Decreto Lexislativo, cuxas normas acomodar ao establecido no art. 57 do citado Real Decreto 
Lexislativo.  
 
ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE E OBRIGACIÓN DE CONTRIBUÍR.  
1. Constitúe o feito impoñible a utilización dos servizos seguintes, os cales son de recepción obrigatoria:  
a) A asistencia prestada en caso de incendios, salvamentos, afundimentos de edificios e construcións, ruínas, 

derribas, inundacións e outros sinistros análogos, con persoal e material adscrito ao Servizo.  
b) A presenza de persoal e materiais do Servizo en concentracións, espectáculos e outros, con fins 

preventivos. 
c) Calquera outros servizos de recepción obrigatoria que fosen prestados polo Concello na materia obxecto 

desta Taxa.  
d) A realización de actuacións propias e exclusivas do Servizo, que, aínda non sendo de recepción 

obrigatoria, sexan requiridas polos interesados.  
 
Non están suxeitos a esta Taxa os servizos seguintes: 

a') Os realizados no Termo Municipal da Coruña, a instancia de Xuíces, Forzas de Seguridade, Servizos de 
Protección Civil e outras autoridades, no exercicio dos seus cargos respectivos e por razóns que atendan á 
orde ou á seguridade xeral. 
 b') Os prestados en beneficio da xeneralidade da poboación do municipio nos casos de catástrofe ou 
calamidade pública apreciada pola Corporación.  
c') As saídas dos medios do servizo que non chegan a utilizarse, a condición de que non sexan requiridos 
polo suxeito pasivo.  
d’) Os de colaboración con todos os corpos, órganos e entes de todas as Administracións Públicas, sempre 
que sexan debidos á falta de medios adecuados para a prestación dos mesmos. 

2. A obrigación de contribuír nacerá e producirase a devindicación da Taxa no momento en que salga do 
Parque de Bombeiros a dotación correspondente para levar a cabo o seu labor. 

 
 
ARTIGO 3. OBRIGADO TRIBUTARIO.  
1. Quedaran obrigados ao pago de xeito solidario, os beneficiarios do servizo, entendéndose como tales as 

persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se refire o Art. 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que sexan usuarios 
dos bens sinistrados e que foron obxecto da prestación do servizo. Entenderase por usuarios, os propietarios, 
arrendatarios, usufructuarios e posuidores, por calquera título, dos bens obxecto da actuación. Os axentes 
funcionarios empregados ou dependentes sen prexuízo da súa propia responsabilidade, obrigaran ao ente de 
que dependan nas actuacións realizadas no exercicio das súas funcións.  
Nos servizos de salvamento, quen solicite ou en cuxo interese redunde a prestación realizada. 

2. Terá a condición de substituto do obrigado tributario, no caso de prestación do servizo de prevención e 
extinción de incendios, prevención de ruínas, construcións e derribas, salvamentos e, en xeral, de protección 
de persoas e bens, as entidades ou sociedades aseguradoras do risco.  

3. Serán responsables solidarios da débeda tributaria as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei 
Xeral Tributaria. 

4. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, liquidadores e interventores 
de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o art. 43 da Lei 
Xeral Tributaria.  

 
ARTIGO 4. BENEFICIOS FISCAIS.  
 
1. Tributarán por cota cero os contribuíntes beneficiarios do RISGA e os acollidos a réximes protectores de 

carácter público análogos ao mencionado, así como quen xustifiquen que os ingresos anuais globais da 
unidade familiar á que pertencen é inferior ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).  

2. Non existirá suxeición a taxa nos seguintes supostos: 



a) A asistencia prestada en caso de incendios, salvamentos e afundimentos de edificios e construcións, en 
inmobles do termo municipal da Coruña, sempre que o contribuínte resulte obrigado ao pago e acredite 
que o ben sinistrado atópase ao corrente das súas obrigacións fiscais co Concello na data do sinistro. A 
concesión da exención deberá ser solicitada polo interesado, que acompañará á mesma o último recibo do 
Imposto sobre Bens Inmobles e, se se tratase dun establecemento mercantil, industrial ou profesional, 
será presentada, ademais, a Licenza Municipal de Apertura ou no seu caso a comunicación previa ou 
declaración responsable de inicio da actividade e último recibo do Imposto sobre Actividades Económicas , 
e conceptos incluídos no Padrón Municipal de Actividades ( Lixos Industriais e entrada de vehículos).  

b) A prestación de servizos motivados por incendio ou accidente de vehículos suxeitos ao Imposto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica dos que sexa titular o contribuínte obrigado ao pago, sempre que o seu 
tributación prodúzase ao Concello da Coruña e o sinistro teña lugar dentro dos límites do termo municipal. 
Terá dereito á concesión da exención o titular do vehículo cando sexa o obrigado ao pago, debendo 
solicitala e acompañando á solicitude o último recibo do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
Para ter dereito a esta exención deberá estar ao corrente do pago do imposto. 

c) A apertura de portas cando se trate dunha urxencia motivada pola existencia dun risco para as persoas ou 
os seus bens, ou a solicitude de axentes da autoridade. Porén cando se proceda a apertura por unha 
información errónea ou coa intención de enganar por parte da propiedade , denunciando un risco de 
incendio ou perigo para as persoas sen que exista ese risco, a apertura comportará o pago da taxa 
reflectida na tarifa 7.2 do artigo 6 desta Ordenanza 

3. Fóra dos supostos enunciados no número anterior, non serán aplicables outros beneficios fiscais que os 
expresamente previstos en normas con rango de lei e os derivados de tratados internacionais.  

 
ARTIGO 5. BASE DE GRAVAME.  
 
A base de gravame estará constituída polo persoal que preste o servizo, calculándose o tempo investido na súa 
realización, así como o material empregado. Non se computarán ao efectuar a liquidación os vehículos que, aínda 
asistindo ao servizo non fosen posteriormente utilizados, salvo no caso de vehículos en servizos preventivos. 
O tempo de servizo computarase, a efectos da liquidación, desde a saída do Parque ata a finalización do servizo no 
lugar en que se preste, sen computar o tempo de retorno ou regreso ao Parque. As horas ou fraccións, de utilización 
destes servizos computaranse como horas completas. 
 
ARTIGO 6. TARIFAS. 
 

1 Persoal. Por cada bombeiro ou 
funcionario municipal que interveña no 
servizo, por hora ou fracción 

20,16 

2 Materiais  
2.1 MATERIAIS NON CONSUMIBLES 

 
 

2.1.1 Vehículos pesados por hora ou fracción  

2.1.1.1 
2.1.1.2 

Autoescaleira 
Nodriza 

79,36 
108,34 

2.1.1.3 Bomba Urbá pesada 79,36 
 

2.1.2 Vehículos lixeiros. Por hora ou fracción  
2.1.2.1 
2.1.2.2 
2.12.3 

 
2.2 

Unidade móbil de xefatura ou lixeiro 
Vehículo de salvamento 
Bomba urbá lixeira 
 
MATERIAL TÉCNICO por hora ou 
fracción  

37,82 
39,68 
63,87 

 
 
 

2.2.1 
          2.2.2 

 
 

2.2.3 
2.2.4 

Equipo de rescate en carretera,  
Xerador de electricidade, electro 
bomba, motobomba, motoserra , disco 
e similares 
Material lixeiro 
Xerador de escuma de alta expansión 

39,68 
32,34 

 
 

1,66 
33,01 

 
2.3 MATERIAL CONSUMIBLE  

2.3.1 Por  Kg. de espumóxeno  7,39 



2.3.2 Por botella de aire comprimido 
envasado, sen recipiente 

16,63 

2.3.3 Por  extintor 55,43 
2.3.4 Por Kg. de dispersante 6,93 

   
3 Intervencións e servizos fora do termino 

municipal 
 

3.1 As tarifas dos apartados 1 e 2 se 
incrementarán nun 100% para as 
intervencions realizadas fora do término 
municipal de A Coruña.           
Nestos casos ademais as tarifas 
establecidas no nº 2 o abono do 
kilometraxe efectuarase a razón de: por 
vehículo e tramo de 10 km. ou fracción. 

8,53 

4 Servicios preventivos.  
4.1 As tarifas dos apartados 1 e 2 se reduciran nun 50% no 

caso de servizos preventivos cando non sexa precisa a 
sua intervneción. 

5 Inspección de edificios e instalacións  
5.1 Inspección de medidas de seguridade 

ou plans de emerxencia de inmobles, a 
petición dos interesados. 

60,00 

5.2 Inspección e/ou revisión de plans de 
seguridade ou emerxencia polos 
tecnicos municipais. 

90,00 

5.3 Emisión de informes sobre o estado de 
seguridade dun inmoble polos tecnicos 
municipais. 

90,00 

6 Servizos de especial perigo  
6.1 As tarifas dos apartados 1 e 2 se incrementaran nun 

200% cando se trate de sinistros producidos por 
combustible ou materias perigosas. 

 
 

7 
7.1 

 

 
Tarifa mínima. 
 Con carácter mínimo, os dereitos a 
liquidar pola prestación dos servizos 
serán de  90 €. 

 

Esta tarifa mínima é de aplicación a servizos tales como desconexión de alarmas, retirada de elementos 
arquitectónicos que ameacen ruína e similares, salvo que, da liquidación dos elementos utilizados, resulte unha cota 
superior 
             7.2 Por apertura de portas domiciliarias, en supostos que non determinen unha situación de risco para as 
persoas ou a seguridade do inmoble, por cada servizo 240 € 
 
 
ARTIGO 7. NORMAS DE XESTIÓN.  
 
1. O Servizo de Bombeiros efectuará o parte de cada unha das súas actuacións expondo as circunstancias que 

en cada caso concorran e especialmente aquelas que, de conformidade co disposto no art. 2, poden dar lugar á 
non esixencia da Taxa. 

2. O persoal do Servizo de Extinción de Incendios estenderá un parte en impreso normalizado no que fará 
constar, como mínimo, nome, apelidos e DNI ou CIF do solicitante do servizo, domicilio, teléfono nomee e 
apelidos e DNI e domicilio, no seu caso, do propietario do ben motivo da actuación, hora de chegada e lugar e 
hora do abandono da mesma, ademais especificarase se o servizo ten carácter preventivo ou perigoso. No 
caso de que a actuación realizada permítao, o parte deberá ser asinado polo solicitante e a persoa que realiza 
o servizo. Este parte será á vez impreso de autoliquidación da taxa. Un dos exemplares do parte remitirase ao 
Servizo de Xestión Tributaria para o seu control. Os contribuíntes deberán ingresar a cota por autoliquidación 
no prazo de trinta días hábiles contados a partir do seguinte á prestación do servizo. 

3. Para gozar dos beneficios fiscais previstos no artigo 4, os contribuíntes deberán solicitalo acompañando a 
documentación acreditativa das circunstancias en que se funda, dentro do prazo dun mes contado desde a 



data de actuación do Servizo de Bombeiros. Transcorrido este prazo e ditado o acto administrativo de 
liquidación, perderase o dereito á exención. 

4. Aprobada a liquidación, procederase a notificar ao interesado, que deberá proceder a ingresala nos prazos 
establecidos na Ordenanza Xeral de Xestión e, se non o fixese, acudirase ao procedemento administrativo de 
prema.  

 
ARTIGO 8. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS. 
  
En materia de cualificación das infraccións e da aplicación das sancións que ás mesmas correspondan, estarase ao 
disposto nos artigos 178 e ss. da Lei Xeral Tributaria e na Ordenanza Xeral de Xestión. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.  
 
A presente Ordenanza Fiscal, que consta de oito artigos, foi aprobada polo Pleno en sesión celebrada o 12 de 
novembro de 2020,entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2021 e será de aplicación en tanto non se acorde a súa 
modificación ou derrogación. 
 


