ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA
ARTICLE 1er. CONCEPTE.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i conformement amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 5 de març, aquest municipi estableix
la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, que es regirà
per aquesta ordenança, les tarifes de la qual es contenen a l’article 5è. següent.
ARTICLE 2on. FET IMPOSABLE.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del subsòl, sòl i vol dels
terrenys del domini públic local.
ARTICLE 3er. SUBJECTE PASSIU.
Són subjectes passius, 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, o les que es beneficiïn de
l’aprofitament si es va procedir sense l’autorització corresponent.
ARTICLE 4t. RESPONSABLES.
1. Seran responsables solidaris del deute tributari les persones o entitats a què es refereix l’article 42 de la Llei
General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o entitats a què es refereix l’article 43 de la Llei
General Tributària.

ARTICLE 5è. QUOTA TRIBUTÀRIA.
1.

La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes contingudes a l’annex d’aquesta
ordenança.

2. No obstant allò que preveu l’apartat anterior, per a les empreses explotadores de serveis de
subministres que afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, la quantia regulada en
aquesta ordenança consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l’5 % dels ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment en aquest terme municipal les esmentades
empreses. Les taxes d’aquesta ordenança són compatibles amb altres que puguin establir-se per la
prestació de serveis o la realització d’activitats de competència local, de les que les esmentades
empreses hagin de ser subjectes passius.
1/5
Taxa subsòl, sòl i volada

ARTICLE 6è. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.
1.

No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.

2.

L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de la taxa
pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots
els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

ARTICLE 7è. MERITATGE.
1.

L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol⋅licitar
la llicència corresponent.
b) Quan es tracta 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.

ARTICLE 8è. PERÍODE IMPOSITIU.
1.

Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb el
previst a la llicència municipal.

2. Quan l’aprofitament especial hagi estat autoritzat o prorrogat per a diversos exercicis, la taxa es
meritarà el primer de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en
els casos d’inici o fi a la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà allò previst en
els apartats següents.
3.

Quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial en el primer semestre, s’abonarà en concepte
de taxa corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l’inici del gaudiment de l’aprofitament
especial té lloc en el segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.

4.

Si es cessa en el gaudiment de l’aprofitament especial 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 la devolució de cap quantitat.

5.

Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, si hom no va determinar exactament la durada de
l'aprofitament, s'entendrà prorrogada fins que els interessats presentin la declaració de baixa.

6.

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 determinarà l'obligació de
continuar pagant la taxa.
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ARTICLE 9è. DECLARACIÓ I INGRES.
1. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de
sol·licitar prèviament la corresponent llicència i autoliquidar la taxa, segons l’article 27 del Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (RDLeg 2/2004), i formular una declaració en
que constin els elements necessaris per a la fixació de la taxa.
2.

En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest Ajuntament la
devolució de l’import corresponent, sempre que no s’hagi gaudit, utilitzat o aprofitat especialment el
domini públic local i també quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o
aprofitament del domini públic no s’exerciti.

3.

No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi autoliquidat la taxa i els interessats
hagin obtingut la corresponent llicència. L’incompliment d’aquest mandat podrà donar lloc a la no
concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que
corresponguin.

ARTICLE 10è. INFRACCIONS I SANCIONS.
Per tot allò a què es refereix a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a les sancions que els
corresponguin en cada cas, s’ajustarà a allò que disposa l’Ordenança Fiscal General i als articles 178 i següents de la Llei
General Tributària i a la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.

DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança fiscal, la darrera modificació de la qual va ser aprovada per l’Ajuntament en Ple de la
Corporació en sessió de dia 25 d’octubre de 2011, entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de 2012, romanent en
vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
Publicació text íntegre de l’Ordenança: BOIB núm. 172 de 13 de desembre de 2003
Modificacions:
- BOIB núm.193 de 25 de desembre de 2007
- BOIB núm. 188 de 17 de desembre de 2011
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ANNEX TARIFES
Tipus

Descripció

Euros
Any
Dia

Unitat

A
A.1Palomilles
A.2
Transformadors
A.3
Caixes d’amarratge
A.4
Mènsules

unitat

0,13 €
m2 o fracció
m2 o fracció
unitat

2,18 €
0,13 €
0,12 €

Cables

metre lineal o fracció

0,04 €

Canonades d’àrids, líquids o
gasos, sense perillositat
Canonades de gas o líquids que
ofereixin perillositat

metre lineal o fracció

0,07 €

metre lineal o fracció

0,12 €

Pals de sosteniment de
cables conductors
Torres metàl·liques per a sosteniment de cables

unitat

0,47 €

unitat

1,25 €

E.1
E.2

Bàscules
Aparells o màquines
d’expedició automàtica de
qualsevol producte

m2 o fracció
unitat

0,25 €
36,60 €

F.1
F.2

Assortidors de carburants
Ocupació subsòl amb dipòsits
de combustibles per venda de
carburants
Ocupació subsòl amb dipòsits
de combustibles particulars

m2 o fracció
m3 o fracció

0,25 €
122,05 €

m3 o fracció

0,25 €

G

Riells

metro lineal o fracció

0,25 €

H

Altres instal·lacions no incloses en
les tarifes anteriors:
Subsòl
Sòl
Volada (amidada en projecció
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m3 o fracció
m2 o fracció
m2 o fracció

B
C
C.1
C.2
D
D.1
D.2

E

F

F.3

H.1
H.2
H.3

0,25 €
0,25 €
0,25 €
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horitzontal)
I

J

Banderoles publicitàries fixades en unitat
faroles d’enllumenat públic o en
altres elements de mobiliari
urbà
Publicitat comercial sobre panels
m2 o fracció
o xarxes de seguretat d’andamiatges
d’obra en façanes o damunt de la
projecció de la via pública

0,13 €

0,13 €

Als efectes d’aquesta Ordenança la totalitat de las vies públiques es classifiquen en una sola categoria.
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