ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, SÒL
I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA

ARTICLE 1r. CONCEPTES.De conformitat amb el que es preveu a la Llei 25/1998 de 15 de juliol de modificació
del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les prestacions
patrimonials de caràcter públic. Modificació 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, sòl i volada de la via pública, que
s’especifica en les tarifes que es contenen en l’annex corresponent, que es regirà per
aquesta ordenança.
ARTICLE 2n. OBLIGATS AL PAGAMENT.Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones o
entitats a favor de les quals s’atorguin llicències, o els qui es beneficiïn de
l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
ARTICLE 3r. CATEGORIES DELS CARRERS O POLÍGONS.1.- Als efectes previstos per a l’aplicació de la tarifa de l’annex corresponent, les vies
públiques d’aquest municipi es classifiquen en categoria ÚNICA.
ARTICLE 4t. QUANTIA.1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes contingudes en l’annex.
2.- Malgrat l’expressat anteriorment, per a les empreses explotadores de serveis de
subministraments que afectin a tota o a una part important del veïnat, la quantia de la
taxa regulada en aquesta ordenança consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en 1,5
per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que aquestes empreses
obtinguin anualment en aquest terme municipal. A aquests efectes, hom entendrà per
ingressos bruts el que s’estableix, en relació a això, en el Reial Decret.
3.- La quantia d’aquesta taxa que pogués correspondre a “Telefònica de España,
S.A.”, està compresa en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es
refereix l’apartat 1 de l’article 4t de la Llei 15/1987, de 30 de juliol (disposició addicional
vuitena de la Llei 39/1988, de 28 de desembre).
4.- Les tarifes de la taxa seran les que figuren en l’annex.
ARTICLE 5è. NORMES DE GESTIÓ.1.- Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes de temps assenyalats en els
epígrafs respectius.
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2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta ordenança, hauran de sol·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 hom no va determinar exactament la
durada de l’aprofitament, hom l’entendrà prorrogada fins que els interessats presentin
la declaració de baixa.
4.- En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a
aquest municipi la devolució de l’import ingressat.
5.- La presentació de la baixa tindrà 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 determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa.
ARTICLE 5è. OBLIGACIÓ DEL PAGAMENT.1.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i
prorrogats, el primer dia de cadascun dels períodes naturals de temps
assenyalats en la tarifa.
2.- El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la
dipositaria municipal o allà on establís l’Excm. Ajuntament, però sempre abans
de retirar la llicència corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d’acord amb els que es disposa
en l’article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i s’elevarà a definitiu
quan es concedeixi 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 recaptació municipal, des del
dia 16 del primer mes del semestre fins al dia 15 del segon mes.
DISPOSICIÓ FINAL.Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província (núm.150 de 15 de desembre de 1998) i començarà a
aplicar-se a partir del dia següent a la publicació del BOP i en tot cas per l’exercici
2006. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva
modificació o derogació expresses.
DILIGÈNCIA.Aquesta Ordenança que consta de CINC articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament
en sessió celebrada el 02 de març de 2005.
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ANNEX DE TARIFES.TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA
PÚBLICA
TARIFA PRIMERA.La taxa regulada en aquesta ordenança consistirà en l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació que les empreses explotadores de serveis de
subministraments que afectin tota o una part important del veïnat. A aquests efectes,
hom entendrà per ingressos bruts el que s’estableix, en relació a això, en Reial Decret.
TARIFA SEGONA.- BÀSCULES, APARELLS O MÀQUINES AUTOMÀTIQUES.
1.- Per cada bàscula,
i mensual .................................................................................................. 3,60 euros
2.- Cabines fotogràfiques i màquines de xerocòpies,
per cada m2 o fracció, al mes ...................................................................3,60 euros
3.- Aparells o màquines de venda d’expedició automàtica de qualsevol producte o
servei no especificat en altres epígrafs,
al mes ........................................................................................................... 3,60 euros
TARIFA TERCERA.- SORTIDORS DE GASOLINA I ANÀLEGS.
1.- Ocupació de la via pública o terrenys municipals amb sortidors de gasolina,
Per cada m2 d’ocupació o fracció, al mes............................................... 0,90 euros
2.- Ocupació de subsòl de la via pública amb dipòsits de gasolina,
per cada m3 o fracció, al mes ..................................................................1,20 euros
TARIFA QUARTA.- RESERVA ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA.
1.-Reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic per a les pràctiques de les
anomenades autoescoles o similars:
Pels primers 50 m2 o fracció, al mes:
En carrers de 1ª i 2ª categoria ............................................................ 3,00 euros
En carrers de 3ª, 4ª i 5ª categoria ....................................................... 3,00 euros
Per cada m2 d’excés, al mes:
En carrers de 1ª i 2ª categoria ............................................................ 1,50 euros
En carrers de 3ª, 4ª i 5ª categoria ....................................................... 1,50 euros
TARIFA CINQUENA.- GRUES.
1.- Per cada grua utilitzada en la construcció, el braç o ploma de la qual ocupi, en el
seu recorregut, la volada de la via pública,
al mes ............................................................................................................. 5,00 euros
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TARIFA SISENA.- ALTRES INSTAL·LACIONS
S’INCLOUEN EN LES TARIFES ANTERIORS.

DIFERENTS

DE

LES

QUE

1.- Subsòl: per cada m3 de subsòl realment ocupat, mesurades les seves dimensions
amb gruixos de murs de sosteniment soleres i lloses,
al mes ............................................................................................................. 5,00 euros
2.- Sòl: per cada m2 o fracció,
al mes ............................................................................................................. 5,00 euros
3.- Volada: per cada m2 o fracció, amidat en projecció horitzontal,
al mes ............................................................................................................. 5,00 euros
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