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TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA.
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Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.e i 20.3.k de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la
volada de la via pública que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local que deriva de les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
que s’especifiquen en les tarifes que es contenen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 3è. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències
d’ocupació, o els que es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense
l’autorització corresponent.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada
any natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública
Article 4. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que collaborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix
l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
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a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a
la Llei General Tributària.
6. 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 hagués 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’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels
bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a
què es refereix el present apartat
Article 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de
la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir del aprofitaments especials necessaris per als
serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que
immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributaria
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats
següents:
EPÍGRAF

PREU/EUROS

Tarifa primera. Femelles d'orelles,
transformadors, caixes d'amaratge, de
distribució i de registre, cables, rails
i canonades i altres anàlegs
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1. Femelles d'orelles per sostenir cables.
Cadascuna, al semestre:
2. Transformadors col.locats en quioscos.
Per cada m2 o fracció, al semestre :
3. Caixes d'amaratge, de distribució i de
registre. Cada una, al semestre :
4 . Cables de treball col.locats en la via pública
o terrenys d’ús públic. Per metre lineal o
fracció, al semestre
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:
6. Cables de conducció elèctrica, subterrània o
aèria. Per cada metre lineal o fracció, al
semestre :
7. Conducció telefònica aèria, adossada o no a la
façana. Per cada metre lineal o fracció de
canonada telefònica, al semestre :
8. Ocupació telefònica subterrània. Per cada
metre lineal o fracció de canalització, al
semestre .:
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 :
10.Ocupació de la via pública amb canonades per
a la conducció d’aigua o gas. Per cada metre
lineal o fracció, al semestre :
11.Ocupació del subsòl amb conduccions de
qualsevol mena. Quan l’ample no passi de 50 cm. Per
metre lineal o fracció, al semestre :

3,91
37,11
70,32
1,56

3,91
0,47
1,56
0,47

0,78
4,69
2,34

Tarifa segona. Pals
1. Pals amb diàmetre superior a 50 centímetres.
Per cada pal i any: .
2. Pals amb diàmetre inferior a 50 centímetres i
superiors a 10 centímetres. Per cada pal i
any:
3. Pals amb diàmetre inferior a 10 centímetres.
Per cada pal i any:

90,15
78,13
70,32

Tarifa tercera. Bàscules, aparells o màquines
automàtiques
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1. Per cada bàscula, al any :
2. Cabines fotogràfiques i màquines de xerocòpies.
Per cada m2 o fracció, a l’any :
3. Aparells o màquines de venda d’expedició
automàtica de qualsevol producte o servei no
especificat en altres epígrafs, a l’any:

15,63
31,25
27,35

Tarifa quarta. Assortidors de gasolina i anàlegs
1. Ocupació de la via pública o terrenys
municipals amb assortidors de gasolina. Per cada
m2 o fracció, al semestre :
2. Ocupació del subsòl de la via pública amb
dipòsits de gasolina. Per cada m3 o fracció, al
semestre :

120,20
120,20

Tarifa cinquena. 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 any :
2. Sòl: per cada m2 o fracció, al semestre .
3. Volada: per cada m2 o fracció, amidat en
projecció horitzontal, al semestre :

0,78
1,56
0,78

Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment
que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la
mateixa fou sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan
es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de les ocupacions del domini públic local
regulades a l ’article anterior.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança
sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest
aprofitament.
Article 8. Període impositiu
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1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà
amb aquell determinat en la llicència municipal.
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis,
l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents:
3. Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent
a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon semestre de
l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
4. Si es cessa en l’activitat 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
retornar quantitat alguna.
5. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu,
no es pugui dur a terme el mateix , procedirà la devolució de l’import satisfet.
Article 9. Règim de declaració i ingrés
1, La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització privativa o
aprofitament especial es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de
la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària
per a determinar el deute.
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
4. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la
taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de facilitar el pagament,
l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el
pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas,
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’ultima desena del període de pagament
voluntari.
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Article 10è. Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la
primera liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb
l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de
caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la
transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació
individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del
preu públic al que substitueix.
Article 11è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuïts administratius més adients per
aconseguir la collaboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o
els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les
seves facultats en la Diputació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
d’octubre de 2003, regirà a partir d’1 de gener de l’any 2004 i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.
EXPEDIENT E: 2022_1170 REDACCIÓ ACTUALITZADA A LA REVISIÓ 02/2022
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