AJUNTAMENT
DE
VILANOVA DE SEGRIÀ

Ordenança Municipal número 19

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als article 57, 58 i 20 i 24.1.c del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, es regula la taxa
per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts, que es regiran per aquesta
ordenança i no es trobin regulades per Ordenança Fiscal núm. 6 de Taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa de gaudiment de la utilització privativa, o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a
favor d’empreses, entitats o persones físiques i jurídiques que utilitzen el domini públic per a
prestar obtenir un servei de subministraments que resultin d’interès general o afectin la
generalitat o una part important del veïnat.
L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei
de subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el sòl, subsòl, o volada
de les vies públiques municipals, amb independència de que sigui el titular de la xarxa, s’inclou
el Pantà de Tabac i el Coto de caça del terme municipal de Vilanova de Segrià.
En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fix ai altres mitjans de comunicació
diferents de la telefonia mòbil.
Article 3.- Subjectes passius
Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que
resultin d’interés general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les
de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres
d’analogues, com també les empreses que exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant
sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu
caràcter públic i privat.
Son subjectes passius també els particulars i persones físiques i jurídiques a favor de les qual
s’atorguen autoritzacions o llicències per a l’utilització del l’aprofitament especial i que es
beneficiïn general o particularment d’aquest serveis o domini públic

PL. MAJOR 1 25133 – VILANOVA DE SEGRIÀ

Tel: 973777081

Fax:973777231

ajuntament@vilanovasegria.cat

AJUNTAMENT
DE
VILANOVA DE SEGRIÀ

Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o
entitats explotadores què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents
xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministrament com si, no sent titulars de dites
xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
Article 4.- Responsables
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques que siguin causants o col·laborin
en la realització d’una infracció tributària.
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interesat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributaria.
Els deutes i responsabilitat pel pagament de la taxa derivades de l’exercici d’explotacions i
activitats econòmiques per persones físiques, societats i entitats jurídiques, seran exigibles a
qui els succeeixin per qualsevol concepte en la respectiva titularitat.
Article 5.- Obligació de contribuir
Aquesta taxa es meritarà quan, un cop sol·licitada la llicència o autorització preceptiva,
l’aprofitament especial o l’ús privatiu sigui autoritzat.
Igualment, es meritarà la corresponent taxa quan es produeixi l’efectiu aprofitament especial, o
ús privatiu sense la prèvia i preceptiva autorització municipal. Tot això sens perjudici de
l’exigencia de previsibles responsabilitats en l’àmbit sancionador derivades de la infracció per
la comissió omissiva.
S’estableix la meritació periòdica de les taxes dels aprofitaments especials o ús privatiu del
domini públic quan el període mínim d’ocupació o l’ús d’aquest fos d’un any i hagués estat
concedida la receptiva autorització. Aquest tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període
impositiu comprendrà l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa, l’aprofitament especial o l’ús del servei o activitat, en aquest cas el període
impositiu, s’ajustarà a aquesta circumstància.
Article 6.- No utilització
Quan per causes no imputable al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament del
domini públic no es realitzi, serà procedent la devolució de l’import corresponent.
Article 7.- Tarifes
Les tarifes per la utilització privativa i els aprofitaments especials del domini públic regulats en
aquesta ordenança seran els següents.
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Tipus de taxa

€

1.- Taxa per subministrament d’aigua potable al carregadors
per consum agrícola.

10,00 €/ anual

2.- Taxa per utilització del coto de caça:
.- Empadronats al terme municipal de Vilanova de Segrià
.- No empadronats al terme municipal de Vilanova de Segrià

25,00 €/ anual
55,00€/ anual

465,00€/ anual

3.- Taxa per utilització del Pantà de Tabac

Article 8.- Normes de gestió i recaptació
Els subjectes passius efectuaran l’ingrés d’aquesta taxa mitjançant autoliquidació.
Els subjectes passius presentaran l’imprès de l’autoliquidació degudament emplenat juntament
amb la sol·licitud de llicència o autorització que no es tramitarà sense que s’hagi efectuat
l’ingrés corresponent en la Tresoreria Municipal o en les entitats col·laboradores autoritzades.
Article 9.- Convenis de col·laboració
Es podrà establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus representants,
per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració, liquidació, i recaptació.
Article 10.- Infraccions i sancions
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, es regiran pel que disposa la Llei General Tributària.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 18 de març de 2010 i que ha quedat definitivament aprovada i publicada al
BOP número 68 de data 18 de maig de 2010, a efectes executius i regira des del dia següent a
la seva publicació fins la seva modificació o derogació expressa.
L’alcaldessa
Maria Teresa Vilella i Torrelles
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