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14. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER 

OCUPACIONS DEL SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA. 

Data última modificació: 28 de desembre de 2011 - BOP 308 

Article 1r.- Concepte. 

D'acord amb el previst en l’article 57 i 20.3.e), g), j), k) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en conformitat amb el que 

disposen els articles 15 a 27 del dit text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupacions del 

subsòl, sòl i vol de la via pública, que es regirà per la present Ordenança. 

Article 2n.- Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la present taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del 

subsòl, sòl i vol de la via públicaen els establits en l’article 6 d’aquesta Ordenança, on es regulen les 

tarifes a aplicar. 

Article 3r.- Subjecte passiu. 

Són subjectes passius de la present taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques així com les entitats a les quals es refereixen l’article 33 de la Llei General Tributària a 

favor dels quals s'atorguen les llicències per a gaudir de l’aprofitament especial o els qui es beneficien 

del mateix, sense haver sol·licitat llicència. 

Article 4è.- Responsables. 

  1-Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones que 

siguen causants o col·laboren en la realització d'una infracció tributària. 

  2-Els copartícips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a que fa esment l'article 33 de 

la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seues respectives 

participacions de les obligacions tributàries de les dites Entitats. 

  3-Els administradors de persones jurídiques que no realitzaren els actes del seu interès per al 

compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents: 

a).- Quan s'ha comés una infracció Tributària simple, de l'import de la sanció. 

b).- Quan s'ha comés una infracció Tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 

c).- En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions 

tributàries pendents a la data de cessament. 

  4-La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previstos en la 

Llei General Tributària. 

Article 5è.- Beneficis Fiscals. 

  1.-L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de la 

taxa quan sol·licitaren llicència per a gaudir dels aprofitaments especials, necessaris per als serveis 

públics de comunicacions que exploten directament i per altres usos que inmediatament interessen a 

la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

  2.-No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
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Article 6è.- Quota Tributària. 

1.-La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes contigundes en 

l'apartat 3 següent. 

 

2.-No obstant l'abans dit, per a les Empreses explotadores dels serveis de subninistrament que 

afecten a la generalitat o a una part important del veïnat, com ara Telefònica, Iberdrola..., la quantia 

de la taxa regulada en aquesta Ordenança consistirà, en tot cas i sense cap exepció en l' 1,5% del 

ingressos bruts procedents de la facturació que obtiguen a l'any a aquest terme municipal ( incloent-

hi els fallits) les dites empreses. 

Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses explotadores de serveis de 

subministrament esmentades en aquest punt són compatibles amb l'Impost sobre Construccions, 

Obres i Instal·lacions i amb altes taxes que tinga establides, o puga establir l'Ajuntament, per la 

prestació de serveis o realització d'activitats de competència local, de les quals les esmentades 

empreses deuen ser subjecte passius. 

 

3.-Les tarifes de la taxa seran les seguents: 

 

Epígraf Euros / Dia 

Tarifa primera. Palomilles, transformadors, 

caixes d'amarre, distribució i de registre, cables, 

rails i canonades i d'altres anàlogues 0,60 € 

Tarifa segona. Pals 0,60 € 

Tarifa tercera. Bàscules,aparells o màquines 

automatiques. 1,20 € 

Tarifa quarta. Aparells surtidors de benzina o 

anàlogues. 1,20 € 

Tarifa cinquena. Reserva especial de la via 

pública per a les pràctiques de les denominades 

autoescoles i similars. 
0,60 € 

Tarifa sisena. Grues 0,30 € m² 

Tarifa setena. Caixers automàtics instal·lats en 

les façanes i utilitzables des de la via pública 150,00 € / any 

 

Tarifa octava. Altres instalacions distintes de les incloses en les tarifes anteriors 

 

Epígraf Euros / Dia 

1- Subsòl: per cada m³ del subsòl realment 

ocupat, amidats les seues dimensions amb 

espessors de murs de contenció, soleres i 

lloses, al semestre. 

12,00 € 
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2- Sòl: Per cada m². O fracció, al semestre 12,00 € 

3- Vol: Per cada m² o fracció, amidat en 

projecció horitzontal, al semestre. 12,00 € 

 

Article 7è.- Normes de Gestió. 

1.-Es podran establir convenis de col·laboració amb organitzacions representatives del subjectes 

passius, o amb entitats que deuen tributar per multiplicitat de fets inponibles, amb la finalitat de 

simplificar els procediments de declaració, liquidació o recaptació. 

 

2.-La taxa prevista en el punt 2 de l'article anterior deurà ser satisfeta per les empreses prestadores 

de serveis de subministraments que afecten a la generalitat del veïnat tant pel que fa a les propietàries 

de la xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl o vol de les vies públiques municipals, com en el 

supòsit que utilitzen xarxes que pertanyen a una tercera persona. 

 

3.-Telefònica d'Espanya, S.A., presentarà les seues declaracions ajustades al quepreveu la vigent 

Llei 15/97. La declaració d'ingressos bruts comprendrà la facturació de Telefònica d'Espanya S.A i 

de les seues empreses filials. 

Article 8è.- Meritació. 

1.-La taxa es devengarà quan s'inicie l'ús privatiu o l'aprofitament especial moment que, aquest 

efectes, s'entenga que coincideix amb el de concessió de la llicencia, si la mateixa fóu sol·licitada. 

  

2.-Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l'import de la taxa quan es 

presente la sol·licitud d'autorització per a disfrutar especialment del domini públic local en benefici 

particular. 

 

3.-Quan s'haja produït l'us privatiu o paprofitament especial sense sol·licitar llicència, la meritació 

de la taxa, tindrà lloc en el moment de l'inici del dit aprofitament. 

Article 9è.- Periode impositiu. 

1.-Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial haja 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'entenga a varis exercicis, la meritació tindrà 

lloc l'1 de gener de cada any i el període impositiu compendrà l'any natural, tret dels supòsits d'inici 

o cessament de la utilització privativa o aprofitament especial, en què s'aplicarà el previst als apartats 

següents: 

 

a.-Quan s'inicie l'ocupació al primer semestre, s'abonarà en concepte de taxa corresponent a eixe 

exercici la quota íntegra. Si l'inici té lloc en el segon semestre es liquidarà la meitat de la quota anyal. 

 

b.-Si l'ocupació cessara al primer semestre procedeix la devolució de la meitat de la quota. Si el 

cessament té lloc alsegon semestre, no procedeix cap devolució. 
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Article 10è.- Règim de declaració i ingrés. 

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. 

Article 11è.- Notificacions de les taxes. 

1.-En els supòsits d'aprofitament singulars es realitzarà a l'interessat la notificació del deute tributari 

en el moment que presente l'autoliquidació. 

 

2.-En els supòsits d'aprofitament continuats es notificarà col·lectivament mitjançant l'exposició 

publica del padró al tauler d'anuncis de l'Ajuntament pel període que es publique el BOP. 

 

3.-A l'empara del previst a la DT segona de la Llei 25/98, les taxes de caràcter periòdic conseqüència 

de la transformació dels anteriors preus públics, no estan subjectes al requisit de la notificació 

individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincidesca amb el preu públic al qual substitueix. 

Article 12è.- Infraccions i Sancions. 

Les infraccion i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat en la LGT i la seua normativa 

de desenvolupament. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

La present Ordenança deroga l'anterior, Reguladora del Preu Públic per l’ocupació del subsòl, sòl 

i vol de la via pública. 

  

DISPOSICIÓ FINAL. 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el “Butlletí Oficial de la 

Província”, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de Gener de 2012, romanent en vigor fins a la 

seua modificació o derogació expresses. 

   


