
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, 

SOL I VOL DE LA VIA PÚBLICA 
Article 1.- Concepte 
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, i d’acord amb el disposat en l’article 20 del 
R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament imposa la taxa per l’ocupació 
del subsòl, sòl i vol del domini públic municipal, en especial de les vies públiques 
municipals, que es regiran per la present ordenança fiscal. 
Article 2.- Fet imposable 
El fet imposable d’aquesta taxa està constituït per l’ocupació o aprofitament especial 
del subsòl, sòl o vol del domini públic municipal, mitjançant estesos de canonades, de 
xarxes de telefonia, televisió o semblants i galeries per a conduccions d’energia 
elèctrica, aigua, gas o qualsevol altre fluid, fins i tot els postes per a línees, cables, 
permòdols, caixes d’amarratge, de distribució o de registre, transformadors, riells, 
bàscules, aparells per a venda automàtica de productes i altres semblants, amb 
independència de la titularitat, que s’establisquen sobre les vies públiques municipals o 
altres terrenys de domini públic municipal. 
Article 3.- Obligació de contribuir 
La present taxa es reporta i naix l’obligació de contribuïr: 

a) Amb la presentació de la sol·licitud d’ocupació o aprofitament, que no es 
tramitarà sense que s’haja efectuat el pagament corresponent. 

b) Des del moment en que l’ocupació o aprofitament s’haguera iniciat, si 
aquest haguera tingut lloc sense la preceptiva llicència municipal. Als 
efectes de les empreses explotadores de subministraments d’interès general 
o que afecten a la generalitat o una part important del veïnat, s’enten que ha 
començat la utilització privativa o l’aprofitament especial en el moment en 
el qual s’inicie la prestació del servei als ciutadans que el sol·liciten. 

c) Tractant-se de concessions o autoritzacions d’aprofitaments que ja han sigut 
autoritzats i/o prorrogats ,el primer dia de cadascú dels periodes naturals 
assenyalats en les tarifes de l’article 6. 

d) En el cas de que l’aprofitament especial comporte la destrucció o 
deterioració del domini públic municipal, el beneficiari, la persona o entitat 
obligada, independentment del pagament de la taxa corresponent, deurà 
reintegrar el cost total de les despeses de la reconstrucció o reparació 
respectives, depositant previament el seu import. 
Si els danys són de caràcter irreparable, deurà indemnitzar a l’Ajuntament 
pel valor  dels béns destruits o pel valor de la deterioració efectivament 
produïda, sense perjuí d’altre tipus de responsabilitat. 

Article 4.- Subjectes passius 
Estan obligats al pagament d’aquesta taxa les persones naturals o jurídiques següents: 

a) Els sol·licitants de les concessions o autoritzacions de les instal·lacions i els 
titulars de les mateixes 

b) Els propietaris dels elements que ocupen el domini públic municipal 
c) Les empreses explotadores o prestadores de serveis de subministraments que 

resulten d’interès general o afecten a la generalitat o a una part important 
del veïnat (aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i altres serveis de 
naturalesa semblant), que disposen o utilitzen xarxes o instal·lacions que 



discòrreguen pel domini públic municipal o que estiguen instal·lades , amb 
independència de la titularitat de les xarxes o les instal·lacions. 
A aquests efectes s’inclouran també entre les empreses explotadores de dits 

serveis les empreses distribuidores i comercialitzadores dels mateixos, tant si 
són titulars de les corresponents xarxes mitjançant les quals s’efectuen els 
subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, 
accés o interconnexió a aquestes. 

Article 5.- Base imposable 
S’entendrà per base imposable de la present taxa els mòduls objectius que resulten més 
adequats per a medir l’aprofitament com el número d’unitats instal·lades, metres 
lineals, quadrats, cúbics , dels elements que efectuen l’ocupació , prenent com a 
referència el valor que tendria en el mercat dit aprofitament o utilització si els béns 
afectats no foren del domini públic. 
En el cas de que els subjectes passius siguen empreses explotadores o prestadores de 
serveis de subministraments que resulten d’interès general o afecten a la generalitat o a 
una part important del veïnat, la base imposable de la taxa estarà constituïda per la 
quantia dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguen anualment, en 
aquest terme municipal, les esmentades empreses. 
Article 6.- Quota tributaria. 
1.- Amb caràcter general es prendrà 
Per a les empreses explotadores de serveis de subministres que afecten a la generalitat 
o a una part important del veïnat, la quantia del preu públic regulat en aquesta 
Ordenança consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en el 1’5 % dels ingressos bruts 
procedents de la facturació que obtinguen anualment en aquest terme municipal les 
dites empreses. 
A aquests efectes s’inclouran entre les empreses explotadores de dits serveis les 
empreses distribuidores i comercialitzadores d’aquest, tant si són titulars de les 
corresponents xarxes mitjançant les quals s’efectuen els subministraments com si, no 
sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a aquestes. 
La quantia d’aquesta taxa que puguera correspondre a Telefònica d’Espanya S.A., està 
englobada en la compensació en metàl·lic de periodocitat anual a la que es refereix 
l’apartat 1 de l’article 4º de la Llei 15/87 de 30 de juliol (Disposició Addicional 
vuitena, punt 2, de la Llei 39/88 de 28 de desembre). 
Article 7.- Normes de gestió 
Per a les empreses a les quals fa referència l’article 4 c): 

a) Els subjectes passius afectats vindran obligats a presentar a l’Ajuntament 
una declaració dels ingressos bruts trimestrals procedents de la facturació 
que obtinguen en aquest terme municipal. 

b) S’estableix l’obligació de declarar l’inici d’activitat , en particular, per a 
totes aquelles empreses distribuidores i comercialitzadores que a l’entrada 
en vigor d’aquesta ordenança no estigueren estblertes en aquest terme 
municipal. 

Per a la resta de subjectes passius. 
a) La sol·licitud d’aprofitament haurà d’anar acompanyada d’una declaració 

en la qual conste la superfície que es preten ocupar aixina com la descripció 
de l’aprofitament , acompanyat d’un plànol detallat de la seua ubicació 
concreta dins del terme municipal. 

b) Si es produira contradicció entre la superfície declarada i l’ocupada 
realment, l’Ajuntament practicarà l’oportuna liquidació complementària. 



c) Una vegada autoritzada l’ocupació o aprofitament, s’entendrà prorrogada 
mentre no s’acorde la seua caducitat o es presente baixa justificada per 
l’interessat o pels seus legítims representants, amb excepció de les 
autoritzacions atorgades per un termini concret. 

d) Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides a 
tercers. L’incompliment d’aquesta prohibició donarà lloc a l’anul·lació de la 
llicència. 

e) Quan per causes no imputables a l’obligat al pgament , la utilització o 
aprofitament del domini públic no es desenvolupe, procedirà la devolució de 
l’import corresponent als períodes naturals en els quals dita utilització o 
aprofitament no es desenvolupe. 

Article 8.- Infraccions i sancions 
1.- En tot el relatiu a l’acció investigadora del tribut, a les infraccions tributàries i a les 
seues qualificacions, aixina com a les sancions que a les mateixes les corresponga, es 
procedirà d’acord amb el disposat en la Llei General Tributària i demés normativa 
vigent en cada moment 
Article 9.- Exempcions i bonificacions 
No es reconeixen altres exempcions o beneficis fiscals que els expressament previstos 
en les normes legals o els derivats de l’aplicació de Tractats Internacionals. 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
En la mateixa data d’entrada en vigor de la present Ordenança Fiscal quedarà 
derogada l’ordenança reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, sòl i vol de la 
via pública , aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 29 d’octubre de 1998. 
DISPOSICIÓ FINAL 
Una vegada s’efectue la publicació del text íntegre de la present ordenança fiscal en el 
Butlletí Oficial de la Província entrarà  en vigor, continuant la seua vigència fins que 
s’acorde la seua derogació o modificació. 

 


