ORDENANÇA FISCAL Núm. 4.13.- TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL,
SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA
Article 1. FONAMENT I NATURALESA
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol de la via pública.
Article 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament
especial que derivi de l’ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública, en les
modalitats previstes en aquesta Ordenança.
Article 3. SUBJECTE PASSIU
1.- Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la
Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències per gaudir
de l’aprofitament especial, o les que es beneficiïn del mateix sense haver
sol·licitat llicència prèvia.
2.- Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos
de cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili
en el territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda
Pública.
3.- S’estableix la bonificació del 100% en la quota de les taxes regulades en
aquesta ordenança per a la realització d’activitats organitzades per les entitats
sense afany de lucre inscrites en el registre municipal d’associacions, i per les
entitats públiques i persones físiques que tinguin per finalitat la realització
d’activitats d’interès o amb suport municipal, quan així ho determini la llicència
atorgada.
Article 4. RESPONSABLES
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones o entitats a què es refereix l’art.42 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris les persones o entitats a què es refereix
l’art.43 de la Llei General Tributària.

Article 5. BENEFICIS FISCALS
1.- L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades
al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per gaudir dels aprofitaments
especials necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per a altres usos directament afectes a la seguretat ciutadana o a
la defensa nacional.
2.- No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà fixada en les
tarifes contingudes a l’annex.
2.- No obstant, per a les empreses explotadores de serveis de
subministraments que afectin a la generalitat o a una part important del
veïnatge, la quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança consistirà, en tot
cas i sense cap excepció, en l’1,5 % dels ingressos bruts procedents de la
facturació que obtinguin anualment en aquest terme municipal les esmentades
empreses.
Les taxes regulades en aquesta ordenança, exigibles a les empreses
explotadores de serveis de subministraments citats en aquest punt, són
compatibles amb l’Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions, i amb
altres taxes que tingui establertes o pugui establir l’Ajuntament per a la
prestació de serveis o realització d’activitats de competència local.
3.- Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de
licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la
proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Article 7. NORMES DE GESTIÓ
1.- Als efectes d’aplicació de les tarifes establertes a l’annex, les vies públiques
municipals es classifiquen en 4 categories.
2.- Annex a aquesta ordenança figura un índex alfabètic de les vies públiques
d’aquest Municipi amb expressió de la categoria que correspon a cadascuna
d’elles. Les vies públiques que no apareguin a l’índex alfabètic seran
considerades d’última categoria.

3.-Quan l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de
dues o més vies públiques classificades en diferent categoria, s’aplicarà la
tarifa que correspongui a la via de categoria superior.
4.- La taxa prevista en el punt 2 de l’article anterior haurà de ser satisfeta per
les empreses subministradores de serveis que afectin a la generalitat del veïnat
tant quan siguin propietaris de la xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl o
vol de les vies públiques municipals, com en el supòsit que utilitzin xarxes que
pertanyin a un tercer.
5.- Telefónica de España S.A. presentarà les seves declaracions ajustades al
que preveu la vigent Llei 15/1987. La declaració d’ingressos bruts comprendrà
la facturació de Telefónica de España, S.A. i de les seves empreses filials.
Article 8. ACREDITAMENT
1.- La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial,
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de
la llicència, si aquesta fou sol·licitada.
2.- Sens perjudici del previst en el punt anterior, serà necessari dipositar
l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per gaudir
especialment del domini públic local en benefici particular.
3.- Quan es produeixi l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar
llicència, l’acreditament de la taxa tindrà lloc en el moment de l’inici de
l’esmentat aprofitament.
Article 9. PERÍODE IMPOSITIU
1.- Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de durar menys
d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat a la llicència
municipal.
2.- Quan la utilització privativa o aprofitament especial s’estengui a diversos
exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà
el previst en els apartats següents.
3.- Quan s’iniciï l’ocupació en el primer semestre, s’abonarà en concepte de
taxa corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’ocupació té
lloc en el segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
4.- Si es cessa en l’ocupació durant el primer semestre de l’exercici procedirà
la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon
semestre, no procedirà retornar cap quantitat.

5.- Quan no s’autoritzi la utilització privativa o aprofitament especial, o el mateix
no resultés possible per causes no imputables al subjecte passiu, procedirà la
devolució de l’import satisfet.
Article 10. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS
1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2.- Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, l’obligació de
pagament neix en el moment de sol·licitar-se la corresponent llicència, haventse de presentar en aquest moment l’imprès d’autoliquidació degudament
complimentat.
Alternativament, poden presentar-se al Servei Municipal de Rendes els
elements de la declaració necessaris per tal que el funcionari municipal
competent doni l’assistència necessària per determinar el deute. En aquest cas,
s’expedirà una liquidació a l’interessat, amb l’objecte que pugui satisfer la quota
en aquell moment.
Tractant-se d’autoritzacions que s’estenguin a diversos exercicis i de venciment
periòdic, la gestió de la taxa s’efectuarà per padró que es confeccionarà cada
any, mitjançant els antecedents, altes i baixes que s’hagin produit en l’exercici
anterior. Els canvis de titularitat produïts durant l’exercici i durant l’exercici i les
baixes, només produiran efectes per l’exercici següent.
En aquests casos, s’entendrà que l’autorització administrativa per a la qual es
concedeix la utilització privativa o aprofitament especial queda revocada i
sense efecte en el cas d’impagament de la taxa corresponent, sense perjudici
que s’hagin de fer efectives per la via de constrenyiment les obligacions ja
liquidades. Aquesta rescissió donarà lloc a la corresponent baixa en el referit
padró a partir de l’exercici següent.
4.- El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa,
ordenant en aquest cas el càrrec en compte bancari.
Article 11. NOTIFICACIONS DE LES TAXES
1.- La notificació del deute tributari s’efectuarà a l’interessat en el moment en
què presenti l’autoliquidació amb caràcter previ a la prestació del servei, sens
perjudici que l’Ajuntament, en el seu cas, aprovi la corresponent liquidació
complementària.
2.- En els supòsits d’aprofitaments especials continuats de caràcter periòdic, es
notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La
taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament mitjançant l’exposició
pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el període que
determini l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província.

Article 12. INFRACCIONS I SANCIONS
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la
Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i l’Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada per l’Ajuntament.
Article 13. PROTECCIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
1.- Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comportin la destrucció
o deteriorament del domini públic, el beneficiari estarà obligat al reintegrament
del cost total de la reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
2.- Si els danys fossin irreparables l’Ajuntament serà indemnitzat en una
quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament sofert.
3.- Correspondrà als Serveis Tècnics Municipals la valoració dels danys
produïts, notificant-ho als interessats de forma individualitzada, seguint el
procediment sancionador general.
Article 14. DRET SUPLETORI
En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança
General, i la normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques,
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta,
s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què es
tracti.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i
seguirà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

ANNEX DE TARIFES
TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA
PÚBLICA
PALS
Pals de ferro, fusta o formigó, per unitat

1,95 €

ESTESA CABLES, RAILS i CANONADES A LA VIA PÚBLICA
Cables aeris i subterranis, per m.l

0,33 €

Rails, per m.l

0,33 €

Canonades, per m.l

0,49 €

GRUES TORRE, MUNTACÀRREGUES I POLITGES
Per cada grua, muntacàrregues i politja que voli per la vía
pública, per unitat
1a categoria
2a categoria
3a categoria
4a i 5a categoria

39,30 €
36,10 €
28,55 €
21,00 €

ALTRES INSTAL.LACIONS
Subsòl, per m3 ocupat
1a categoria
2a categoria
3a categoria
4a i 5a categoria

39,30 €
36,10 €
28,55 €
21,00 €

Sòl, per cada m2 o fracció
1a categoria
2a categoria
3a categoria
4a i 5a categoria

39,30 €
36,10 €
28,55 €
21,00 €

Vol, per cada m2 o fracció
1a categoria
2a categoria
3a categoria
4a i 5a categoria

39,30 €
36,10 €
28,55 €
21,00 €

INSTAL.LACIONS PUBLICITÀRIES
Cartells publicitaris a la via pública, ja sigui adossats o tipus
banderola, i cartells de negocis fora del propi local.
Fins a 1 m2
Per cada metre d’excés o fracció
Cartells i pancartes publicitàries ocasionals (Circs,fires i altres)
Cada unitat.

31,50.-€ anual
21,00.-€ anual
1,05 € mensual

Amb un mínim
de 50 €

TENDALS I MARQUESINES
Tendals i marquesines, import mínim
Per cada m2

31,50.-€ anual
6,00.-€ anual

TRÀMITS ADMINISTRATIUS
En casos de renúncia de la llicència i que s’hagin realitzat taxes
administratives.

32,55 €

