ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
REGULADORA DE LA TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL,
EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA I A FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN A LA GENERALITAT O
A UNA PART IMPORTANT DEL VEÏNAT
Article 1r. Concepte
1. De conformitat amb el que preveu l'article 117, en relació amb l'article 41.A), ambdós
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest
municipi estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública en favor d’empreses explotadores o
prestadores de serveis de telecomunicacions o de subministraments que afectin a la
generalitat o una part important del veïnat, que s'especifica en les tarifes que conté
l'annex corresponent, que es regeix per aquesta ordenança.
2. El fet imposable de la taxa consisteix en la utilització privativa o aprofitament
especial, constituït en el sòl, subsòl o vol de terrenys d’ús públic municipals, amb
independència de la titularitat de les xarxes, en favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments o telecomunicacions, per qualsevol mena de títol, que
afectin a la generalitat o una part important del veïnat.
Article 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança:
1. Les persones o entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es
beneficiïn de l'aprofitament, si és que es va procedir sense l'autorització corresponent.
2. Les empreses explotadores o prestadores dels serveis de proveïment d’aigua, de
subministrament de gas, electricitat, de telecomunicacions i altres d’anàlogues que
disposin o utilitzin xarxes o instal·lacions que transcorrin pel domicili públic local o que
n’estiguin instal·lades, amb independència de la titularitat de les xarxes o les
instal·lacions, també quedaran obligades al pagament les empreses, entitats o
administracions que prestin serveis o explotin una xarxa de comunicació en el mercat
d’acord amb el que preveu el paràgraf 2n de 3 de l’article 7 de la llei 11/1998 de 24
d’abril General de Telecomunicacions.
3. En cas que l’aprofitament especial comporti la destrucció o el deteriorament del
domini públic local, el beneficiari, la persona o l’entitat en qüestió obligat,
independentment del pagament de la taxa que escaigui, a reintegrar el cost total de les
despeses de reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne prèviament l’import.
4. Si els danys són de caràcter irreparable, cal indemnitzar l’Ajuntament amb la mateixa
quantitat que el valor dels béns destruïts o que l’import del deteriorament efectivament
produït.

Article 3r. Categories dels carrers o polígons
1. Les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en una categoria, estiguin o no
urbanitzats.

Article 4t. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança es la que es fixa en les tarifes
contingudes en l'annex.
2. La quantia d’aquesta taxa és, en tot cas i sense cap excepció, l’1,5% dels ingressos
bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les
empreses explotadores assenyalades en l’article anterior.
3. A l’efecte de l’apartat anterior, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de
la facturació obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses obligades al
pagament d’acord amb l’article 2.1 els ingressos obtinguts en el període esmentat per
aquestes empreses a conseqüència dels subministraments realitzats als usuaris,
incloent-hi els precedents de lloguer, posada en marxa, conservació, modificació,
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors, equips o instal·lacions propietat
de les empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació dels serveis esmentats i, en
general, tots aquells ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada pels serveis
resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.
4. Les quotes d’aquesta taxa que correspongui a Telefònica de España SA es
consideren englobades en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a que es
refereix l’apartat 1 de l’article 4t de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, segons la redacció
establerta per la disposició addicional vuitena de la llei 39/1998, de 28 de desembre.
5. La compensació a la que es refereix l’apartat anterior no serà en cap cas d’aplicació
a les quotes meritades per les empreses participades per Telefònica de España SA,
encara que ho sigui íntegrament, que present serveis de telecomunicacions i que estan
obligades al pagament d’acord amb el que estableix l’article 2 de la present ordenança.
Article 5è. Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquiden per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat no poden ser inferiors a les establertes pels períodes de temps
assenyalats en els epígrafs respectius.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en
aquesta ordenança han de so·licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar el
dipòsit previ a què es refereix l'article següent.
3. Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, si no es determina exactament la durada de
l'aprofitament, s'entén prorrogada fins que els interessats presentin la declaració de
baixa.
4. La presentació de la baixa té efectes a partir del primer dia del període natural de
temps següent assenyalat en els epígrafs de les tarifes. La no presentació de la baixa
determina l'obligació de continuar pagant la taxa.
5. Quan es tracta de concessions o autoritzacions d’aprofitaments en l’article 1.2
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
Els subjectes passius hauran de presentar autoliquidació durant els primers 20 dies de
cada trimestre natural, en relació als ingressos bruts obtinguts durant el trimestre
natural anterior.

Article 6è. Obligació de pagament
L’obligació de pagament de la taxa que regula aquesta Ordenança neix en els casos
següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment
de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan es tracta de concessions o autoritzacions d’aprofitaments de l’art.1.2, que ja
han estat autoritzats i prorrogats, el primer dia de cadascun dels períodes naturals
que s’assenyalen en l’article anterior:
c) En aquells supòsits en que l’aprofitament a que fa referència l’article 1.2 d’aquest
ordenança no requereixi una nova llicència o autorització, des del moment en que
s’ha iniciat l’aprofitament esmentat. A aquests efectes, s’entén que ha començat
l’aprofitament en el moment en que s’inicia la prestació del servei als ciutadans que
ho demanen.
d) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats,
el primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en la tarifa.
2. El pagament de la taxa es realitza:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la
dipositaria municipal o allà on estableixi l'Ajuntament, però sempre abans de retirar
la llicència corresponent. Aquest ingrés té caràcter de dipòsit previ, d'acord amb el
que es disposa en l'article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i es considera
definitiu quan es concedeix la llicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats,
quan ja estiguin inclosos en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per semestres
naturals en les oficines de la recaptació municipal, des del dia 16 del primer mes del
semestre fins el dia 15 del segon mes.
Article 7è. Facultats d’inspecció i comprovació
La comprovació i la inspecció de tots aquells elements que regula aquest ordenança,
per tal de qualificar la taxa i fer-ne els pagament, corresponent al propi Ajuntament,
amb els procediments, potestat i continguts que es regula en la Llei General Tributària i
les seves normes de desenvolupament.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província (o de la comunitat autònoma uniprovincial) i començarà a aplicar-se a partir
del dia 1 de gener de 1992. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.

Diligència
Aquesta ordenança va ser aprovada pel ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia
set d'octubre de 1991. L'annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de data 4
d'octubre de 1993, BOP núm.152, de 18 de desembre de 1993.
El Secretari

Vist i plau
L'alcalde

Diligència:
La modificació de l'annex de tarifes d'aquesta ordenança va ser aprovat per acord del
ple de data 3 d'octubre de 1994 i es va publicar al BOP núm.149 de data 10.12.94
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de data 9 d’octubre de 1995, BOP
núm.156 de 21.12.95. Correcció er. BOP núm. 17 de 6.2.96.
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de data 7 d’octubre de 1996, BOP
núm. 149 de 10.12.96.
La transformació del preu públic en taxa i la corresponent ordenança, van ser aprovats
pel ple de l’Ajuntament en sessió de 5.10.98 d’acord amb la Disposició Transitòria 2a
de la Llei 25/98 de 13 de juliol i definitivament de forma automàtica al no haver-hi
al.legacions (BOP núm. 150 de 15.12.98).
Aquesta ordenança va ser modificada per acord del ple de 4 d’octubre de 1999, BOP
núm. 160 de 30.12.99
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de data 2.10.00, BOP 146 de
2.12.00.
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 1.10.01, BOP 146 de 6.12.2001
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 6.10.03, BOP 148 de 2.12.2003.
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP 165 de 30.12.04
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 3.10.05, BOP 169 de 10.12.05
L’annex de tarifes es trasllada a l’ordenança fiscal núm.30, per acord del ple de 2.10.06
i BOP 164 de 2.12.2006
El Secretari

