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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I 
VOL DE LA VIA PÚBLICA. 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 
106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de 
les Hisendes Locals, este Ajuntament establix la taxa per l'ocupació del subsòl, sòl i vol de la 
via pública, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a allò 
que s'ha previngut en l'article 58 de l'esmentada llei 39/88. 

 

Article 2. Fet imposable 

Constituïx el fet imposable de la taxa, l'ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública 
municipal. 

 

Article 3. Subjectes passius 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques així com les entitats a 
què es referix l'article 33 de la Llei General Tributària que disfruten, utilitzen o aprofiten el 
domini públic local objecte d'esta taxa. 

 

Article 4. Responsables 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la LGT. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyale l'article 40 de la LGT. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

D'acord amb el que establix l'article 9 de la LRHL, no podran reconéixer-se altres 
exempcions, reduccions o bonificacions que les expressament previstes en normes amb 
rang de Llei, o les derivades de les d'aplicació de tractats internacionals. 

 

Article 6. Quota tributària 

1. L'import de les taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts sobre el 
sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals a favor d'empreses explotadores de 
subministraments que afecten la generalitat o a una part important del veïnat consistirà, en 
tot cas i sense cap excepció, en l'1,5 per cent dels ingressos bruts procedents de la 
facturació que obtinguen anualment en este terme municipal les dites empreses. 

 

2. La quantia d'esta taxa que poguera correspondre a la Companyia Nacional Telefònica 
d'Espanya està englobada en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es 
referix l'apartat 1 de l'article 4 de la Llei 15/87, de 30 de juliol (disposició addicional octava de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre). 
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Article 7. Normes de gestió 

Les empreses esmentades en l'apartat primer de les tarifes facilitaran puntualment 
declaració d'ingressos bruts obtinguts, procedint l'ajuntament a practicar la corresponent 
liquidació provisional. 

La quantia d'esta taxa que poguera correspondre a Telefònica s'efectuarà per mitjà de 
declaracions-liquidacions trimestrals (article 3 del Reial Decret 1.334/88, de 4 de novembre). 

 

Article 8. Merite de la taxa 

El merite de la taxa es produïx quan s'inicie l'ús privatiu o l'aprofitament especial. 

 

Article 9. Infraccions i sancions 

En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que 
corresponguen caldrà ajustar-se al que disposa la LGT i les seues normes de desplegament. 

 

Disposició final 

Per a tot el no previst en la present ordenança caldrà ajustar-se a les disposicions de la 
LRHL, LGT, Llei 1/1998 de Drets i Garanties dels Contribuents i la resta de normativa de 
desplegament. 

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 
província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999 romanent en vigor fins 
a la seua modificació o derogació. 


