ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS,
PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D’AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES,
APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D’ALTRES INSTAL.LACIONS
SEMBLANTS
I. Naturalesa i fet imposable
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 de la llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells ¡, pals, cables, permòdols, caixa
d’amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d’altres
instal·lacions semblants, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que
disposa l’article 58 de l’esmentada llei 39/1988.
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’aprofitament especial o utilització privativa del domini públic
municipal derivat de l’ocupació del domini públic motivada per l’existència o instal·lació del elements següents:
a)

Cables subterranis

b)

Canonades subterrànies, destinades a la conducció d’àrids, gasos o líquids

c)

Tancs o dipòsits per a combustibles o altres líquids

d)

Aparells de subministraments de gasolina

e)

Aparells recreatius o de venda automàtica accionats per monedes

f)

Cambres i corredors subterranis

g)

Instal·lacions elèctriques, de gas, telecomunicacions i altres similars (riells, pals, cables, permòdols, caixes
d’amarratge, de distribució o registre, galeries i d’altres instal.lacions semblants)

II. Subjectes passius i responsables
ARTICLE 3
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic
en benefici particular.
III. Exempcions, bonificacions i reduccions
ARTICLE 4
1.

L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament d’aquesta taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents als serveis públics
de comunicacions que explotin directament i per tots aquells que immediatament interessin a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.

2.

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de les especificades als punts
anteriors.
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IV: Quantia
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Per metre lineal o fracció de cable subterrani, a l'any

0,425805

2

Per metre lineal o fracció de canonada subterrània destinada a la conducció
d'àrids, gasos o líquids, a l'any

0,503868

Tancs o dipòsits per a combustibles o altres líquids, per metre cúbic, que
inclourà la gruixària del mur, de la solera i del sostre, a l'any

4,222567

3

TARIFA (€)

4

Aparells de subministrament de gasolina, per unitat i any

177,00

5

Aparells recreatius o de venda automàtica accionats per monedes, per unitat
a l'any

177,00

6

Caixes de ventilació de cambres subterrànies, per unitat a l'any

84,30

7

Cambres i corredors subterranis. per m3. a l'any

8

Instal·lacions elèctriques, de gas, telecomunicacions i altres similars,
situades en sòl o en la volada del domini públic municipal:

4,329019

Per m2 o fracció a l'any de superfície del domini públic ocupada materialment
per les instal·lacions, més la superfície d’afectació, influència o restricció de
l'ús públic.
8.a

Carrers de 1a. categoria

56,00

8.b

Carrers de 2a. categoria

28,40

8.c

Carrers de 3a. categoria

11,30

ARTICLE 6
Per a la determinació de la tarifa serà d’aplicació la classificació fiscal dels carrers i vies públiques de la ciutat que
consta com a annex a aquesta ordenança.
Quan l’ocupació es refereixi a dos o més carrers, s’acreditarà la tarifa corresponent a la categoria del carrer on es
trobi la façana principal o, en tot cas, la del carrer de més categoria.
ARTICLE 7
Per a la determinació de la superfície d’ocupació i d’afectació de cada element, seran d’aplicació les regles
següents:
I.- Instal·lacions elèctriques.
1.

Línies elèctriques.
1.A.- Línies aèries.
1.A.a).- De baixa tensió, projecció sobre el sòl d’un cilindre d’ 1 m. de radi al voltant de cada conductor.
1.A.b).- D’alta tensió, projecció sobre el sòl d’un cilindre de radi a determinar en funció de la tensió de la
línia, i resultant de l’aplicació de la fórmula següent:
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D = K x (F + L + U/150)
essent :
D = separació entre conductors.
K = coeficient d’oscil·lació dels conductors amb el vent.
F = fletxa màxima.
L = longitud cadena suspensió.
U = tensió de la línia.
1.B.- Línies sobre façana.
1.B.a).- De baixa tensió. Projecció sobre el sòl d’un semicilindre d’ 1 m. de radi al voltant del mateix.
1.C.- En el cas d’elements aeris de més d’un conductor d’electricitat, superposats en sentit vertical, s’aplicarà
a la superfície el coeficient de correcció K, resultant de la fórmula següent :
distància entre cable i cable
K = ------------------------------------------distància del primer cable al sòl
(Pel primer cable conductor, K = 1)

2.

Pals: Secció del pal a la seva base, més la distància de seguretat d’ 1 metre al voltant de mateix.

3.

Permòdols i suports de línies: Projecció sobre el sòl d’un volum d’ 1 metre al voltant del permòdol o suport.

4.

Estacions elèctriques.
4.A.- Estacions aèries.
4.A.a).- De baixa tensió. Projecció sobre el sòl d’un volum al voltant del transformador, amb una distància
mínima d’ 1 metre.
4.A.b).- En funció de la tensió, i d’acord amb les disposicions reglamentàries.
4.B.- Estacions de superfície: Superfície total de l’estació, incloent-hi l’obra civil.

5.

Caixes de distribució: La superfície projectada del volum de la caixa més l’espai anterior per a l’accessibilitat,
amb una dimensió mínima per a la porta d’ 1 metre.

II.- Instal·lacions de gas.
1.

Instal·lacions aèries: Cilindre de radi igual al del conductor més 5 cm.

2. Arquetes i Registres: Superfície de l’arqueta, incloent-hi l’obra civil.
3.

Estacions de regulació.
3.A.- Estacions de regulació aèries: La superfície projectada del volum de l’estació més l’espai circumdant
per la tanca metàl·lica, amb una separació mínima de 2 metres de qualsevol punt de l’estació.

4.

Estacions de compressió.
4.A.- Estacions de compressió aèries.
4.A.a).- Per pressions fins a 12 bars: Projecció sobre el sòl del volum de la part aèria més l’espai
circumdant per tanca de 5 metres de distància.
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4.B.- Estacions de compressió situades al sòl: La superfície del volum de l’estació més l’espai circumdant per
la tanca metàl·lica, amb una separació mínima de 2 metres de qualsevol punt de l’estació.
5.

Altres instal·lacions: Per d’altres elements o accessoris per a les instal·lacions de gas, la superfície serà
l’espai real ocupat o afectat més la zona de protecció especificada al Reglament de Xarxes i escomeses
gasoses, segons el Reial Decret 2.913/1973 de 26 d’octubre i Ordre de 18 de novembre de 1974.

III.- Instal·lacions d’aigua.
1.

Instal·lacions aèries en façana: L’espai d’ocupació real de la canonada.

2.

Dipòsits, pous d’enregistrament i escomeses: Serà d’aplicació allò que s’estableix per les instal·lacions
elèctriques.

IV.- Telecomunicacions.
1.

Instal·lacions aèries: Serà d’aplicació allò que s’estableix per les línies elèctriques.

2.

Línies de façana: Projecció sobre sòl de semicilindre de radi igual al del conductors més de 20 cm.

3.

D’altres instal·lacions: Per d’altres instal·lacions o accessoris necessaris per a les Telecomunicacions, es
considerarà una ocupació del sòl o volada igual a l’espai real ocupat o afectat més la zona de protecció
especificades als Reglaments electrònics i als de les companyies de Telecomunicacions.

V.- D’altres instal·lacions no especificades als apartats anteriors.
Es considerarà com a superfície imposable l’espai real ocupat o afectat, més la zona de protecció, influència o
restricció de l’ús públic, determinada de conformitat amb les disposicions reglamentàries que siguin d’aplicació.
En tot allò que no estigui regulat en aquest article, seran d’aplicació el Reglament Electrònic de Baixa Tensió
(Decret 2413/73, de 20 de setembre de 1973), el Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68, de
28 de novembre de 1968) i el Reglament de xarxes i escomeses.
V. Període impositiu i acreditament
ARTICLE 8
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial del domini públic
que es defineix a l'article 2 d'aquesta ordenança.
ARTICLE 9
1.

El període imposable de la taxa coincideix amb el període especificat a cada un dels epígrafs de l’article 5.

2.

La taxa s’acreditarà el primer dia del període imposable, llevat que es tracti del primer acte d’utilització
privativa o aprofitament especial. En aquest últim cas, l’acreditament es produirà en la data en què es dugui a
terme per primera vegada la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic que constitueix el
fet imposable de la taxa.

3.

Les tarifes detallades a l’article 5 tenen caràcter irreductible per cada un dels períodes que s’especifiquen en
l’epígraf corresponent, malgrat que s’hagi produït el cessament de la utilització privativa o aprofitament
especial abans de la finalització del període.

ARTICLE 10
1.

Una vegada la utilització o aprofitament s’hagi autoritzat o concedit, hom l’entendrà prorrogada mentre
l’Administració Municipal no n’acordi la caducitat o bé l’interessat presenti la declaració de baixa i cessament
de l’aprofitament o utilització, llevat dels casos que aquests hagin estat concedits per un període o termini
determinats.
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2.

La presentació de la declaració de baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps
següent al que s’assenyala a l’epígraf que correspongui. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació
de continuar pagant la taxa.

VI. Gestió tributària
ARTICLE 11
1.

L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa.

2.

Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa no es faci ús del dret a la
utilització privativa o aprofitament especial, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit previ.

ARTICLE 12
1.

Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini
públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà obligat al
reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar
prèviament el seu import.

2.

Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de l’Ajuntament.

3.

La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc, després de la prèvia sol·licitud de l’interessat un cop
els serveis tècnics municipals hagin verificat la correcta execució dels treballs de reposició o reparació.
Si es consideraven deficients els treballs, s’efectuaran directament per l’Administració i el seu cost anirà a
càrrec de l’interessat. Si el cost efectiu de les obres resultés superior a l’import del dipòsit previ o la garantia,
s’exigirà el pagament de la diferència.

4.

Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns
destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.

5.

L’Ajuntament no podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a què es
refereix aquest article.

ARTICLE 13
1.

Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
municipal, hauran de sol·licitar prèviament la llicència o autorització corresponent i formular una declaració,
segons model oficial, on constin les dades relatives a la utilització o aprofitament del domini públic i als
elements i activitats que les provoquin.

2.

La concessió de les llicències o autoritzacions es tramitarà amb subjecció a allò que preveu el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del Consell Executiu de la Generalitat 336/1988, de 17
d’octubre, i la normativa reguladora de la contractació dels ens locals. Amb caràcter supletori s’aplicarà el
«Reglamento de Bienes de las Entidades Locales», aprovat per RD 1372/1986, de 12 de juny.

3.

Llevat que en l’acord municipal o en les clàusules reguladores de la concessió s’indiqui el contrari, les taxes
que s’acrediten per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic, són independents i
compatibles amb el cànon resultant de l’adjudicació de la concessió.

4.

Hom no consentirà la realització de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic si els
interessats no han satisfet prèviament la taxa corresponent.

ARTICLE 14
1.

L’Administració municipal pot demanar i exigir dels subjectes passius de la taxa les declaracions o
aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o elements referents als serveis,
utilitzacions o aprofitaments del domini públic municipal i que calguin per a l’aplicació de les tarifes.
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2.

En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les
comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de les dades que
posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que correspongui.

VI. Recaptació
ARTICLE 15
1.

El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació. Els interessats presentaran la corresponent
declaració-liquidació i faran efectiu l’ingrés en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la sol·licitud de la
llicència o autorització, i, en qualsevol cas, abans de l’inici de la, utilització privativa que constitueix el fet
imposable.

2.

El pagament de la taxa es realitzarà a les oficines de la Recaptació Municipal.

ARTICLE 16
DEROGAT
ARTICLE 17
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores
de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i
Recaptació.
V. Inspecció
ARTICLE 18
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que siguin
d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria
i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2006 i continuarà en vigor mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.

Pàgina 124

