ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I
VOLADA DE LA VIA PÚBLICA.

Article 1r.- Concepte.
De conformitat amb el que preveu l'article 58, en relació amb l'article 20.30, ambdós
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest ajuntament estableix la taxa per utilitzacions
privatives o aprofitaments especials del subsòl, sòl i volada de la via pública, especificat
a les tarifes contingudes a l'apartat 3 de l'article 3r. següent, que es regirà per la present
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 qui es beneficiï de l'aprofitament,
si es procedí en l'oportuna autorització.
Article 3r.- Quantia.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a
les tarifes contingudes a l'apartat 3 següent.
2. No obstant l'anterior, per a les empreses explotadores de serveis de
subministraments que afectin a la generalitat o a una part important
del veïnat, la quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança
consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l'1,5 per cent dels
ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en aquest terme municipal les dites empreses.
La quantia d'aquesta taxa que pogués correspondre a Telefónica de España S.A.,
està englobada en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es refereix
l'apartat 1 de l'article 4t. de la Llei 15/1987, de 30 de juliol.
3. Les tarifes de la taxa seran les següents:
Epígraf

Euros/any

Tarifa primera: aïlladors, transformadors,
caixes d'amarratge, distribució i de registre, cables, rails i canonades i altres
anàlegs.
1. Aïlladors per al sosteniment de cables, per
cada un ...................................

0,05

2. Transformadors col·locats a quioscs........

2,70

3. Caixes d'amarratge, distribució i registre, per cada una .........................

0,60

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

0,15

5. Cables d'alimentació d'energia elèctrica,
col·locats a la via pública o terrenys d'us
públic. Per metre lineal o fracció ........

0,15

6. Cables de conducció elèctrica, subterrània
o aèria. Per metre lineal..................

0,15

7. Ocupació telefònica aèria, adossada o no
a la façana. Per metre lineal de canonada..

0,30

8. Ocupació telefònica subterrània. Per metre lineal o fracció de canalització ......

0,15

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

0,15

10. Ocupació de la via pública amb canonades
per a la conducció d'aigua o gas..........

0,30

11. Ocupació del subsòl amb conduccions de
qualsevol classe. Quan l'amplada no excedeixi de 50 centímetres. Per metre lineal..

0,30

Excedint de la dita amplada es pagarà cada
50 cm. d'excés i per cada metre ...........

0,30

Tarifa segona: Pals.
1. Pals amb diàmetre superior a 50 centímetres.
Per cada pal i any ........................

3,60

2. Pals amb diàmetre inferior a 50 centímetres
i superior a 10 centímetres. Per pal i any.

2,70

3. Pals amb diàmetre inferior a 10 cm. Per cada pal i any ..............................

1,80

Tarifa tercera: bàscules, aparells o màquines automàtiques.
1. Per cada bàscula a l'any ..................

2,40

2. Cabines fotogràfiques i màquines xerocòpies
per cada metre quadrat o fracció a l'any ..

4,80

3. Aparells o màquines de venda d'expedició
automàtica de qualsevol producte o servei
no especificat en altres epígrafs, a l'any.

4,80

Tarifa quarta: Aparells sortidors de gasolina i anàlegs.
1. Ocupació de via pública o terrenys municipals amb aparells sortidors de gasolina.
Per metre quadrat o fracció i any ........

33,05

2. Ocupació del subsòl de la via pública amb
dipòsits de gasolina. Per metre quadrat
o fracció a l'any .........................

18,00

Tarifa cinquena: Utilització privativa de les pistes municipals.
1. Reserva especial i utilització privativa de les pistes
municipals per a la pràctica de les denominades
autoescoles o similars:
- Per cada nit que usi la pista per hora o fracció ...
- Per cada cotxe que usi la pista, al mes ..........

0,70
21,60

Tarifa sisena: 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, al mes .....................

18,00

NOTES:
1a. Les quanties que corresponguin abonar a la grua per l'ocupació de
volada, és compatible amb la que, en el seu cas, procedeixi per
tenir la seva base o suport a la via pública.
2a. L'abonament d'aquesta taxa no eximeix de l'obligació d'obtenir
l'autorització municipal d’instal·lació.
Tarifa setena: Altres instal·lacions diferents de les
incloses a les tarifes anteriors.
1. Subsòl: per cada metre quadrat del subsòl realment
ocupat, per metre quadrat i any ..............
2. Sòl: Per metre quadrat o fracció a l'any .............
3. Volada: per metre quadrat o fracció, amidat en
projecció horitzontal a l'any ................

7,20
9,00
6,00

Article 4t.- Normes de gestió.
1. Les quantitats exigibles de conformitat amb les Tarifes es
liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran
irreduïbles pels períodes de temps assenyalats en els respectius
epígrafs.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments
regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la
corresponent llicència i realitzar el dipòsit previ a què es
refereix l'article següent.
3. Una vegada autoritzada l'ocupació, si no es determinà amb exactitud
la duració de l'aprofitament, s'entendrà prorrogada fins que es
presenti la declaració de baixa per les persones interessades.
4. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del dia primer
del període natural següent assenyalat en els epígrafs de les
tarifes. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de
continuar abonant la taxa.
Article 5è.- Obligació de pagament.
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança
neix:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via
pública, en el moment de sol·licitar la corresponent llicència.
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i
prorrogats, el dia primer de cada un dels períodes naturals de
temps assenyalats a la tarifa.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés
directe a la dipositaria municipal o on establís l'Excm.
Ajuntament, però sempre abans de retirar la corresponent
llicència.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat
amb el que preveu l'article 47.1 del R.D.Leg. 2/2004 de 5
de març, quedant elevat a definitiu en concedir-se la llicència
corresponent.
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i
prorrogats, una vegada inclosos en els padrons o matrícules
d'aquesta taxa, a les oficines de la recaptació municipal en
els terminis assenyalats a l'efecte.

VIGÈNCIA
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple d'aquest Ajuntament en
sessió del dia 21 de desembre de 2001 i que ha quedat definitivament aprovada en data
7 de març de 2002, BOIB num. 29 començarà a aplicar-se a partir de l' 1 de gener de
2002 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

