Ordenança fiscal número 49 reguladora de la taxa per l’ocupació del subsòl, el sòl i
la volada de la via pública
Article 1r.- Concepte.
De conformitat amb el que es preveu als articles 58 i 20.3.e) de la Llei 39/1988 de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa
per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl, el sòl i la volada de la
via pública que s’especifiquen en les tarifes contingudes en l’annex corresponent, i
que es regirà per aquesta 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 els qui es beneficiïn de
l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent, a que es
refereix l’article 1er.
Article 3r.- Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes contingudes en l’annex.
2. Malgrat l’expressat anteriorment, per a les empreses explotadores de serveis de
subministraments que afectin la generalitat del veïnat o per a les empreses o
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar serveis de subministraments
que no afectin la generalitat o una part important del veïnat, l’import de les taxes
consisteix, en tot cas, i sense cap excepció, en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment aquestes empreses, en cada
terme municipal i es regeixen pel contingut de l’ordenança fiscal número 15
reguladora de la de la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials del
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments. Aquestes taxes són compatibles amb altres que es puguin
establir per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència local,
de què aquestes empreses hagin de ser subjectes passius d’acord amb el que
estableix l’article 23 de la Llei 39/1988.
3. Telefònica d´ Espanya, S.A. presentarà les seves declaracions ajustades al que
preveu la vigent Llei 15/1987. La declaració d’ingressos bruts es referirà a la
facturació de Telefònica d’Espanya S.A. i de les seves empreses filials.
4. Les tarifes d’aquesta taxa seran les que figuren en l´ annex
Article 4r.- Obligació de pagament.
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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, quan
s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes,
s’entendrà que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si la mateixa fos
sol·licitada.
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:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la
dipositaria municipal o allà on establís l´ Ajuntament, i de conformitat amb els
terminis establerts en el Reglament General de Recaptació.
b) El pagament de la taxa a que es refereix l´ article 3.2) de la present ordenança,
es regularà pel contingut de l’ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa
per utilització privativa o aprofitaments especials del domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments, i, vist l’ informe
favorable de la, quan afecti a aquestes empreses.
Article 5è.- Normes de gestió.
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes de temps assenyalats en els
epígrafs respectius.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent.
3. Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, si hom no va determinar exactament la
durada de l’aprofitament, hom l’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 assenyalat en els epígrafs de les tarifes. La no presentació de la
baixa determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa.
Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir del 1er. de gener de 1999 i serà vigent
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.
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https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&12/022015027831.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2006&12/06312a69999.pdf&3
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ANNEX TARIFES
Tarifes
Tarifa primera. Bàscules, aparells o màquines automàtiques.
1. Per cada bàscula, al mes
2. Cabines fotogràfiques i màquines de xerocòpies, per cada m2 o fracció,
al mes
3. Aparells o màquines de venda d’expedició automàtica de qualsevol
producte o servei no especificat en altres epígrafs, al mes
Tarifa segona. 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:
Grua amb un braç de fins a 20 ml., al mes
Per cada dia d'excés
Grua amb un braç de més de 20 ml., al mes
Per cada dia d'excés

9,81
14,71
14,71

88,21
2,94
117,61
3,91

Tarifa tercera. Altres instal·lacions diferents de les que no s’inclouen en les
tarifes anteriors.
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1. Subsòl: Per cada m3. del subsòl realment ocupat, mesurades les seves
dimensions amb gruixos de murs de sosteniment, soleres i lloses, al mes
7,84
2. Sòl: Per cada m2 o fracció, al mes
11,75
3. Volada: Per cada m2 o fracció, amidat en projecció horitzontal, al mes

11,75
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