ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I
LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA A FAVOR D’EMPRESES O PARTICULARS QUE NO SIGUIN
EXPLOTADORS DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
Article 1r. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 57 en relació amb l'article 20 ambdós del RDL 2/2004, Text Refós de la
Llei 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 per empreses o particulars que no siguin explotadors de serveis de
subministraments d’interès general, que s'especifica en les tarifes de l’Article 3er, 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 les
llicències, o les que se'n beneficien de l'aprofitament, si és que es varen procedir sense l'autorització corresponent.
Article 3r. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en les tarifes contingudes en l'annex.
2. La taxa que afecta a les empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin tota o una part important dels
veïnats es quantificarà d’acord amb el que es preveu al RDL 2/2004 i a la ordenança de la “TAXA PER
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL” En cap cas
l’aprofitament podrà quedar exclòs de les dues ordenances.
3. Les tarifes de la taxa són les següents:
Epígraf
Tarifa primera. Femelles d'orelles, transformadors, caixes d'amarratge, de distribució i de registre,
cables, rails i canonades i altres anàlegs.
1. Femelles d'orelles per sostenir cables. Cada una, al semestre

0,04

2. Transformadors col·locats en quioscs. Per cada m2 o fracció, al semestre

2,54

3. Caixes d'amarratge, de distribució i de registre. Cada una, al semestre

0,8

4. Cables de treball col·locats en la via pública o terrenys d'ús públic. Per metre lineal o
fracció, al semestre

0,02

5. Cables d'alimentació d'energia elèctrica, col·locats en la via pública o terrenys d'ús
públic. Per cada metre lineal o fracció, al semestre

0,02

6. Cables de conducció elèctrica, subterrània o aèria. Per cada metre lineal o fracció, al
semestre

0,02

7. Conducció telefònica aèria, adossada o no a la façana. Per cada metre lineal o fracció
de canonada telefònica, al semestre

0,02

8. Ocupació telefònica subterrània. Per cada metre lineal o fracció de canalització, al
semestre

0,02

9. Ocupació del subsòl, del sòl o de la volada de la via pública o terrenys d'ús públic
amb cables no especificats en altres epígrafs. Per cada metre lineal o fracció, al semestre

0,02

10. Ocupació de la via pública amb canonades per a la conducció d'aigua o gas.
Per cada metre lineal o fracció, al semestre

0,02

11. Ocupació del subsòl amb conduccions de qualsevol classe. Quan l'ample no passi
de 50 cm. Per metre lineal o fracció, al semestre

0,02

Tarifa segona. Pals
1. Pals
Per cada pal i semestre

0,64

Tarifa tercera. Bàscules, aparells o màquines automàtiques
1. Per cada bàscula, al semestre

2,54

2. Cabines fotogràfiques i màquines de xerocòpies. Per cada m2 o fracció, al semestre

2,54

3. Aparells o màquines de venda d'expedició automàtica de qualsevol producte o servei
no especificat en altres epígrafs. Per cada m2 o fracció, al semestre

2,54

Tarifa quarta. Sortidors de gasolina i anàlegs
1. Per cada 100 m2 o fracció -euros anualsTarifa 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.
Per cada quinze dies
Tarifa sisena: Altres instal·lacions diferents de les que s'inclouen en les tarifes anteriors
1. Subsòl: per cada m3 del subsòl realment ocupat, mesurades les seves dimensions amb
gruixos de murs de sosteniment, soleres i lloses, al semestre

2.313,74

25,39

1,67

2. Sòl: per cada m2 o fracció, al semestre

2,54

3. Volada: per cada m2 o fracció, amidat en projecció horitzontal, al semestre

1,67

Article 4rt. Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquiden per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles
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 sol·licitar-ne
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, s'entendrà
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 determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa.
Article 5è. Obligació al pagament
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.
2. El pagament de la taxa es realitza:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on establís
l'Ajuntament però sempre abans de retirar la llicència corresponent. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit, d'acord amb el
que es disposa en l'article 28 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i s’elevarà a
definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal s’aplicarà a partir del dia següent al de la seva publicació i estarà en vigor fins a la seva
modificació o derogació expressa.

