
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT  ESPECIAL  DEL  DOMINI,  PÚBLIC  LOCAL  PER  OCUPACIÓ  DEL
SUBSÒL, SÒL I VOL DE VIA PÚBLICA I DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL

Aprovació Ple: 28/07/1989

Publicació en el BOP núm  294, de 09/12/1989

MODIFICACIONS

Aprovación Ple: 29/10/1998
Publicación en el BOP núm 310, de 31/12/1998

Aprovació Ple: 29/10/1998
Publicació en el BOP núm 310, de 31/12/1998

Aprovació Ple: 12/11/2009
Publicació en el BOP núm 277, de 21/11/2009

Article 1.- Fonament legal i naturalesa.
Aquest Ajuntament, fent ús de la facultat que li concedeix l'article 133.2 de la
Constitució  Espanyola,  i  en  exercici  de  la  potestat  reglamentària  que  li
atribueix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i d'acord amb el que es disposa en els articles 15 a 19 de la
Llei  39/1988,  de  28  de  desembre,  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  i
conforme a l'article 20.3 de la mateixa (en la seua redacció donada per la llei
25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals
i Locals i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de caràcter públic),
estableix  la TAXA PER  OCUPACIÓN DEL SUBSÒL,  SÒL I  VOL DE TERRENYS
D'ÚS PÚBLIC LOCAL, l'exacció del qual es durà a terme amb subjecció al que
es preveu en aquesta Ordenança.

Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquest tribut l'aprofitament del subsòl, sòl o vol
de via pública o de terrenys d'ús públic municipal amb algun dels elements a
què es fa referència en l'article 7 d'aquesta Ordenança, en fixar els epígrafs
de les corresponents tarifes.

Article 3.- Subjectes passius.
Seran subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques, així
com les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, al
favor  de  la  qual  s'atorguen  les  llicències  o  els  qui  es  beneficien  de
l'aprofitament si es va procedir sense l'oportuna autorització.

Article 4.- Responsables.
1.  Seran  responsables  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del
subjecte  passiu  les  persones  físiques  i  jurídiques  a  què  es  refereixen  els
articles  38.1  i  39  de  la  Llei  General  Tributària.
2.  Seran  responsables  els  administradors  de  les  societats  i  els  síndics,
interventors  o  liquidadors  de  fallides,  concursos,  societats  i  entitats  en



general,  en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei
General Tributària.

Article 5.- Beneficis fiscals.
D'acord amb el  que s'estableix  en l'article 9  de la  Llei  Reguladora  de les
Hisendes  Locals,  no  podran  reconéixer-se  altres  exempcions,  reduccions  o
bonificacions que les expressament previstes en normes amb rang de Llei, o
les  derivades  de  les  d'aplicació  de  tractats  internacionals.
L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades
al pagament de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini  públic  pels  aprofitaments  inherents  als  serveis  públics  de
comunicacions que exploten directament i per tots els que immediatament
interessen a la seguretat ciutadana o al defensa nacional.

Article 6.- Base imposable i quota tributària.
La base imposable estarà constituïda per:
Quan  es  tracte  d'aprofitaments  constituïts  a  favor  d'empreses  explotadores  de
serveis de subministraments que afecten la generalitat o a una part important del
veïnat, en els ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguen anualment
en el terme municipal aquestes empreses.
En  els  altres  casos  els  metres  lineals  de  cable,  canonada  o  canalització  que
s'instal·len en el subsòl.
Quota tributària.
Tarifa 1a. Aprofitaments constituïts a favor d'empreses explotadores de serveis de
subministraments  que  afecten  la  generalitat  o  a  una  part  important  del  veïnat.
Import: El 1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguen
anualment en el municipi.
La quantia d'aquesta taxa que poguera correspondre a la CTNE, està englobada en la
compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es refereix l'article 3.1 de la Llei
5/1987, de 30 de juliol  (disposició addicional  octava de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre).
L'abonament  d'aquesta  Taxa  no  eximeix  de  l'obligació  d'obtindre  l'autorització
municipal d'instal·lació.

Article 7.- Meritació.
La taxa es  considera  reportada  naixent  l'obligació  de  contribuir  quan  s'inicie  l'ús
privatiu o aprofitament especial.

Article 8. Gestió.
8.1  Les  quantitats  exigibles  conformement  a  les  tarifes  es  liquidaran  per  cada
aprofitament  sol·licitat  o  realitzat,  i  serà  irreductibles  pels  períodes  de  temps
assenyalats en els epígrafs.
8.2 Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en
aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència. No es
tramitarà  cap  sol·licitud  d'alta  sense  el  previ  ingrés  de  la  taxa  en  la  Tresoreria
municipal  o  en  els  comptes  restringits  de  recaptació  obertes  a  aquest  efecte  en
Entitats  bancàries.
8.3.  Una vegada autoritzada l'ocupació,  si  no es va determinar  amb exactitud la
durada de l'aprofitament, s'entendrà prorrogada fins que es presente la declaració de
baixa corresponent.
8.4.  La  presentació  de  baixa  farà  efecte  a  partir  del  dia  primer  de  l'any  natural
següent  a  aquell  en  què  es  formulin.  Els  qui  incompleixin  tal  obligació  seguiran
obligats al pagament del tribut.
8.5. L'Ajuntament, en qualsevol  moment, podrà sol·licitar i  exigir de les empreses
explotadores de serveis de subministraments que afectin la generalitat o una part



important del veïnat, declaració relativa a la facturació que obtinguin anualment en el
terme municipal, referida als ingressos bruts.

Article 9. Infraccions i sancions tributàries.
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i sancions, s'estarà al que es
disposa en la Llei General Tributària i altra normativa aplicable.

Disposició final.
Per a tot el no previst en la present Ordenança s'estarà a les disposicions de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, Llei General Tributària, Llei de Drets i Garanties
dels Contribuents (Llei 1/1998) i altra normativa aplicable.
La  present  Ordenança,  aprovada  pel  Ple  de  la  Corporació  en  sessió  de  12  de
novembre de 2009, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2010, romanent en vigor
fins a la seua modificació o derogació expresses.


