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Ordenança Fiscal núm. 6 

 

 

TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA 

PÚBLICA 

 

 

 

Article 1. Concepte. 

 

De conformitat amb el que es preveu en l’article 20 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, el sòl i la 

volada de la via pública. 

 

Article 2. 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 els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es 

va procedir sense l’autorització corresponent. 

 

Article 4. Quantia. 

 

En base a l’article 24.1.c) del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 

pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per les empreses explotadores de serveis de 

subministraments que afectin tota o una part important del veïnat, la quantia de la taxa regulada 

en aquesta ordenança consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en el 1,5 per cent dels 

ingressos bruts procedents de la facturació que aquestes empreses obtinguin anualment en 

aquest terme municipal. 

A aquests efectes s’inclouran entre les empreses explotadores d’aquests serveis les empreses 

distribuidores i comercialitzadores d’aquests.  

No s’inclouran en aquest règim especial de quantificació de la taxa els serveis de telefonia 

mòbil. 

Aquest règim especial de quantificació s’aplicarà a les esmentades empreses, tant si són titulars 

de les corresponents xarxes a través de les que s’efectuin els subministraments com si sense ser 

titulars d’aquestes xarxes, ho són de drets d’ús, accès o interconnexió a elles. 

A efectes del que es disposa en aquest article, s’entendrà com a ingressos bruts procedents de 

la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, s’hagin obtingut per aquesta com 

contraprestació pels serveis prestats en el terme municipal. 

No s’inclouran entre els ingressos bruts els impostos indirectes que gravin els serveis prestats 

ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrès propi 

de l’entitat a la que s’apliqui aquest règim especial de quantificació de la taxa. Així mateix, no 

s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per 

aquells serveis de subministrament que hagin de ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es 

trobin inscrites en la secció 1a. o 2a. del Registre administratiu d’instal·lacions de producció 
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d’energia elèctrica del Ministeri d’Economia, com matèria primera necessària per la generació 

d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial. 

Les empreses que emplein xarxes alienes per efectuar els subministraments deduiran dels seus 

ingressos bruts de facturació les quantitats que hagin satisfet a altres empreses en concepte 

d’accès o interconnexió a les seves xarxes. Les empreses titulars d’aquestes xarxes hauran de 

computar les quantitats percebudes per aquest concepte entre els seus ingressos bruts de 

facturació. 

L’import derivat de l’aplicació d’aquest règim especial no podrà ser repercutit als usuaris dels 

serveis de subministrament als que es refereix aquest article. 

Les taxes regulades en aquesta ordenança són compatibles amb altres taxes que es puguin 

establir per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les que les 

empreses a que es refereix aquest article hagin de ser subjectes passius conforme al que 

s’estableix en l’article 23.1.b) del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quedant exclosa, pel pagament 

d’aquesta taxa, la exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament 

especial constituit en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals.  

 

Article 5. Normes de gestió. 

 

1.- Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat. 

 

2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta 

ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar el dipòsit previ a 

què es refereix l’article següent. 

 

3.- Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, si no es va determinar exactament la durada de 

l’aprofitament, s’entendrà prorrogada fins que els interessats presentin la declaració de baixa. 

 

4.- La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps 

següent assenyalats en els epígrafs de les tarifes. La no presentació de la baixa determinarà 

l’obligació de continuar pagant el preu públic. 

 

Article 6. Obligació de pagament. 

 

1.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix: 

 

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de 

sol·licitar la llicència corresponent. 

b) Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el 

primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en la tarifa. 

 

2.- El pagament de la taxa es realitzarà: 
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a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la dipositaria 

municipal allà on establís l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència 

corresponent. 

Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, i s’elevarà a definitiu quan es concedeixi la 

llicència corresponent. 

 

b) Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, quan ja 

estiguin inclosos en els padrons o matrícules d’aquesta taxa, per semestres naturals en les 

oficines de la recaptació municipal, des del dia 16 del primer mes del semestre fins el dia 

15 del segon mes. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de 

rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins 

l'àmbit d'aquesta Ordenança. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 

la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2.005. El seu període de vigència es 

mantindrà fins que s’edevinguin la seva modificació o derogació expresses. 

 

Aquesta ordenança que consta de sis articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament en sessió 

plenària celebrada el 24 de Setembre de 2.004. Publicat integrament en el BOP de Lleida 

número 155 de data 9 de desembre de 2004 

 

 

 

L’alcaldessa        La Secretaria 

Maria Teresa Vilella i Torrelles     Lidia Cabrero i Abad  

 

 

 

 


