Ordenança Fiscal núm. 20
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC.

Article 1r.
Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 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 en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic, que es regirà per aquesta ordenança fiscal,
les normes de la qual s'atenen al que disposen els articles 20.3 i 57 de l’esmentat RDL 2/2004.
Article 2n.
Concepte.
Tindran la consideració de taxes les prestacions patrimonials que estableixi l’Ajuntament per:
La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
S’entendrà que l’activitat administrativa o servei afecta o es refereix al subjecte passiu quan
hagi estat motivat directe o indirectament per aquest de manera que les seves actuacions u
omissions obliguin a l’Ajuntament a realitzar d’ofici activitats o a prestar serveis per raons de
seguretat, salubritat, abastament de la població o d’ordre urbanística, o qualsevol altres.
Article 3r.
Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a que es refereix la Llei General Tributària:
Que disfrutin, utilitzin o aprofitin, especialment el domini públic local en benefici particular,
conforme a algun dels supòsits prevists a l’article 20.3 del RDL 2/2004.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent:
a) En les taxes establertes per raó de serveis o activitats que beneficiïn o afectin als ocupants
de vivendes o locals, els propietaris d’aquests immobles, els quals podran repercutir, en
qualsevol cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
b) En les taxes establertes per l’atorgament de les llicències urbanístiques previstes en la
normativa sobre sòl i ordenació urbana, els constructors i contractistes d’obres.
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c) En les taxes establertes per la prestació de serveis de prevenció i extinció d’incendis, de
prevenció de ruïnes, construccions i enderrocaments, salvaments i, en general, de protecció de
persones i béns, i que comprèn també el manteniment del servei, les entitats o societats
asseguradores del risc.
d) En les taxes establertes per la utilització privativa o l’aprofitament especial per entrades de
vehicles o carruatges a través de les voreres i per la seva construcció, manteniment,
modificació o supressió, els propietaris de les finques i locals a que donin accés aquestes
entrades de vehicles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius
beneficiaris.
Article 4t.
Import taxes.
1. L’import de les taxes previstes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local es fixarà prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat
derivada de l’esmentada utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossin de domini
públic. A tal fi, les ordenances fiscal podran assenyalar en cada cas, tenint en compte la
naturalesa específica de la utilització privativa o de l’aprofitament especial que es tracti, els
criteris i paràmetres que permetin definir el valor de mercat de la utilitat derivada.
Quan s’utilitzin els procediments de licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel
valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Quan es tracti de taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl o vol de les vies públiques municipals, en favor d’empreses explotadores o prestadores
dels serveis de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, de
telecomunicacions i altres d’anàlogues que disposin o utilitzin xarxes o instal·lacions que
transcorrin pel domini públic local o que estiguin instal·lades, amb independència de la
titularitat de les xarxes o de les instal·lacions i que afectin a tot o a una part important del
veïnatge, l’import d’aquelles consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l’1,5 per 100 dels
ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal
les esmentades empreses. Aquestes taxes 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 d’ésser subjectes passius conforme al que estableix l’article 23
del RDL 2/2004.
2. Es consideren subjectes passius, en quan es refereix la taxa de l'1,5% dels ingressos bruts,
a totes les empreses explotadores, prestadores de serveis, comercialitzadores, distribuïdores,
etc. siguin o no propietàries de les xarxes.
Totes les empreses titulars de les xarxes tenen l’obligació de comunicar a l’Ajuntament les
dades de les altres empreses que d’alguna manera operen en les seves xarxes.
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3. A l’efecte dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la
facturació obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses obligades al pagament
d’acord amb l’article 2.1 i 2.2 els ingressos obtinguts en el període esmentat per aquestes
empreses a conseqüència dels subministraments realitzats als usuaris, incloent-hi els
procedents de lloguer, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i
substitució dels comptadors, equips o instal·lacions propietat de les empreses o dels usuaris
utilitzats en la prestació dels serveis esmentats i, en general, tots aquells ingressos que hi
escaiguin de la facturació realitzada pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses
subministradores.
4. Les quotes d’aquesta taxa que correspongui a Telefònica de España, SA es consideren
englobades en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a que es refereix l’apartat 1 de
l’article 4t. de la Llei 15/1987, de 30 de juliol.
5. La compensació a la que es refereix l’apartat anterior no serà en cap cas d’aplicació a les
quotes meritades per les empreses participades per Telefònica de España, SA, encara que ho
siguin íntegrament, que preseten serveis de telecomunicacions i que estan obligades al
pagament d’acord amb el que estableis l’article 2.1 de la present ordenança.
6. La quota tributària consistirà, en:
a) La quantitat resultant d’aplicar una tarifa
b) Una quantitat fixa assenyalada a l’efecte, o
c) La quantitat resultant de l’aplicació conjunta d’ambdós procediments.
7. Per a la determinació de la quantia de les taxes podran tenir-se en compte criteris genèrics
de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.
8. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a
que donés lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de
reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’entitat serà indemnitzada en quantia igual al valor dels béns
destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
Les entitats locals no podran condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments
a que es refereix el present apartat.
Article 5è.
Meritació
1. Les taxes es meritaran, segons la naturalesa del seu fet imposable:
a) Quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial.
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b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es realitzarà o
tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
2. Quan la naturalesa material de la taxa exigeixi el devengo periòdic d’aquesta, aquest tindrà
lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.
3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa o
el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es presti o desenvolupi, procedirà la
devolució de l’import corresponent.
Article 6è.
L’Ajuntament exigeix les taxes en règim d’autoliquidació.
L’Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions
representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la fi de simplificar l’acompliment de
les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o
recaptació.
Article 7è.
Classificació de categories de carrers als efectes que pugui preveure l’Ordenança fiscal
municipal per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i import
del valor del sòl.

Els carrers del municipi es classifiquen, a tots els efectes que així ho requereixin, dintre de la
present Ordenança Fiscal, en 5 categories i el seu valor del sòl, són els següents:

1a. Categoria
IMPORT DE REPERCUSIO. Mòdul-base: 320 €/m2.
2a. Categoria
IMPORT DE REPERCUSIO. Mòdul-base: 280 €/m2.
3a. Categoria
IMPORT DE REPERCUSIO. Mòdul-base: 200 €/m2
4a. Categoria
IMPORT DE REPERCUSIO. Mòdul-base: 100 € /m2
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5a. Categoria
IMPORT DE REPERCUSIO. Mòdul-base: 75 € /m2
CLASSIFICACIÓ DE CARRERS:
La classificació de carrers vigent per a la present Ordenança Fiscal es troba reflexada en
l’Annex que figura al final de totes les Ordenances Fiscals.
Article 8è
En les diferents categories existents, en els supòsits que una activitat doni a dos carrers, vies
etc. de diferent categoria, sempre, per a liquidar els drets municipals que li corresponguin es
tindrà en compte el carrer o via de major categoria.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal serà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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