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Ordenança Fiscal núm. 15. 
 
 
 

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

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per les 
ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, que es regirà per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20 , 24.1 i 
57 de l’esmentat Text refós, per part de les empreses / entitats explotadores o 
prestadores de serveis de subministrament que resultin d’interès general o afectin a la 
generalitat o a una part important del veïnat.  
 
  
Article 2n. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa o els 
aprofitaments especials constituïts en el subsòl, el sòl i la volada de les vies públiques 
municipals a favor de les empreses o entitats explotadores o prestadores que utilitzen 
el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès 
general o afectin la generalitat o una part importat del veïnat. 
 
L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del 
servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que 
materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb 
independència de qui sigui el titular de les xarxes, exceptuant la prestació del servei de 
telefonia i explotació de xarxes de comunicació quan no s’efectuï pel titular de les 
xarxes. 
 
En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, i altres mitjans de comunicació 
que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini 
públic municipal. 
 
El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de 
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial 
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la 
prestació dels serveis de subministraments d’interès general. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
1. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 6 de l’Ordenança General, 
a les que s’atorguin les llicències o les que es beneficiïn de l’aprofitament, sense 
haver obtingut la preceptiva autorització. 
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2. Estan obligades al pagament de la Taxa les empreses/entitats que explotin o 

prestin els serveis de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, 
telefonia fixa així com les que exploten la xarxa de comunicació mitjançant 
sistemes de fibra òptica, televisió per cable o de qualsevol altra tècnica, 
independentment del seu caràcter públic o privat, sempre que siguin titulars de les 
xarxes pel que respecta a la prestació dels serveis de telefonia i explotació de 
xarxes de comunicació. 

 
A aquests efectes s’inclouran entre les empreses explotadores dels esmentats 
serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos, tant si són 
titulars de les corresponents xarxes  a través de les quals s’efectuïn els 
subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són dels drets d’us, 
accés o interconnexió a les mateixes, excepte pel que respecta a la prestació dels 
serveis de telefonia i explotació de xarxes de comunicació. 

 
Aquestes empreses/entitats han de prestar els serveis directament als consumidors 
finals. 

 
3.   Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les  

empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior, tant 
si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els 
subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, 
accés o interconnexió a les mateixes, excepte pel que respecta a la prestació dels 
serveis de telefonia i explotació de xarxes de comunicació. 

 
4. També són subjectes passius de la taxa  les empreses i entitats, públiques o 

privades, que prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el 
mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de 
novembre, General de Telecomunicacions. 

 
5.   Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el 

que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del 
sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal 
corresponent.  

 
 
Article 4t. Successors i Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 6 de l’Ordenança General. 
 
 
Article 5è. Quota tributària. 
 
1. La quantia consistirà en tot cas i sense cap excepció, en l’1,5 % dels ingressos 

bruts procedents de la facturació que aquestes empreses o entitats obtinguin 
anualment en aquest terme municipal. 

 
2. Quan els subjectes passius utilitzin xarxes que pertanyin a un tercer, la quota 

tributària estarà constituïda per l’1,5% dels ingressos bruts esmentats a l’apartat 
anterior minorada en les quantitats que hagi satisfet a altres empreses en concepte 
d’accés o interconnexió a les seves xarxes, excepte pel que respecta a la prestació 
dels serveis de telefonia i explotació de xarxes de comunicació. Les empreses 
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titulars de les esmentades xarxes hauran de computar les quantitats percebudes 
per l’esmentat concepte entre el seus ingressos bruts de facturació. 

 
3. Les empreses/entitats propietàries de les xarxes que no prestin directament els 

serveis de subministrament estan subjectes a les tarifes de l’annex d’aquesta 
Ordenança, que tenen en compte la categoria de la via pública que es tracti.  

 
4. A l’efecte de l’apartat 1 d’aquest article, s’entendrà per ingressos bruts procedents 

de la facturació els que, essent imputables a cada entitat, els hagin obtingut com a 
contraprestació pels serveis prestats en cada terme municipal. 

 
 4.1 No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos 

indirectes que gravin els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades 
per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat a la que 
s’apliqui aquest règim especial de quantificació de la taxa . 

 
 4.2 Tampoc s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les 

quantitats percebudes pels serveis de subministrament que hagin de ser 
utilitzats en les instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1ª ó 2ª del 
Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del 
Ministeri d’Economia, com matèria primera necessària per a la generació 
d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial. 

 
 
La present taxa és compatible amb altres que puguin establir-se per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de competència local, de les quals les empreses 
referides siguin subjectes passius conforme al que estableix l’article 23 2.b del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, restant exclosa, pel pagament d’aquesta taxa, 
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial 
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals.  
 
5.  La quantia d’aquesta taxa que correspongui pagar a “ Telefónica de España, S.A 

Sociedad Unipersonal”, està compresa 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, de tributació de la Companyia Telefònica Nacional de España, segons 
el que estableix la disposició addicional vuitena de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre. 

 
       La Societat presentarà les declaracions d’ingressos bruts ajustades al que preveu 

la indicada Llei 15/1987, la qual comprendrà la seva facturació. 
 
       Les restants empreses del “Grup telefònica”, estan subjectes al pagament de la 

taxa regulada en aquesta ordenança. 
 
 
Article 6è. Meritació. 
 
1. La Taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, 

a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si 
aquesta ha estat sol·licitada. 

 
2. Quan s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 

la meritació tindrà lloc en el moment de l’inici de l’aprofitament. 
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Article 7è. Període impositiu. 
 
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial tingui una duració inferior a un 

any, el període impositiu coincidirà amb el que es determini a la llicència. 
 
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial s’ extengui a diversos exercicis 

la meritació de la taxa tindrà lloc el dia 1 de gener de cada any i el període impositiu 
comprendrà l’any natural. 

 
      En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà 

als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què 
s’origina el cessament. 

 
 
Article 8è. Règim de declaració i ingrés. Altres serveis 
 
1. La taxa s’exigirà pel regim d’autoliquidació. 
 
2. Les empreses/entitats explotadores o prestadores de serveis de subministrament 

practicaran trimestralment les autoliquidacions corresponents al trimestre natural 
vençut dins del mes següent al trimestre de què es tracti en quantitat d’una quarta 
part de l’import total liquidat a l’exercici econòmic anterior. Cadascuna de les 
autoliquidacions haurà d’anar acompanyada de les declaracions d’ingressos bruts 
obtinguts i demés documentació acreditativa de l’obtenció dels esmentats 
ingressos, excepte les empreses distribuïdores i comercialitzadores d’energia 
elèctrica que hauran de complir el que disposa l’apartat següent. 

 
2.1 Les empreses distribuïdores i comercialitzadores d’energia elèctrica remetran 

mensualment a l’Ajuntament un llistat de la facturació que hagin efectuat als seus 
clients, classificat per tarifes, en el qual es faci constar per a cada una de les tarifes 
els conceptes de facturació corresponents als subministraments i als peatges per 
accés a les xarxes realitzats en el terme municipal, segons disposa la vigent 
legislació. En qualsevol cas hauran d’adjuntar els llistats referits a les 
autoliquidacions trimestrals abans esmentades. 

 
3. Les declaracions - liquidacions tindran caràcter provisional i se saldarà l'import total 

de l’exercici econòmic en l’autoliquidació corresponent al primer trimestre de l’any 
següent. Havent de descomptar les quantitats ingressades trimestralment l’any 
anterior i procedir, segons el resultat, a autoliquidar la diferència o a demanar la 
devolució corresponent. 

 
4. Les empreses/entitats que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar 

documentalment la quantitat satisfeta al propietari de les xarxes per tal de justificar 
la minoració d’ingressos a que es refereix l’article 5.2 anterior.  

 
5. Les empreses/entitats propietàries de les xarxes que no prestin directament els 

serveis de subministrament satisfaran la Taxa:  
 
 a) Quan es tracti de nous aprofitaments a l’atorgar-se la corresponent llicència 

municipal. 
 
 b) Quan es tracti d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, una vegada 

estiguin inclosos en els padrons o matrícules, per anys naturals. 
 
6. Quan s’hagin subscrit convenis amb representants dels interessats, l’ingrés de la 

taxa es realitzarà segons el que s’hagi convingut. 
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Article 9è. Desperfectes domini públic. 
 
D’acord amb el que es preveu en l’article 24.5 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, quan, per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, 
es produïssin desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els 
titulars de les llicències o els obligats al pagament hauran de procedir al reintegrament 
total de les despeses de reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o a reparar 
els danys causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels 
aprofitaments realitzats, així com a dipositar prèviament a la Caixa Municipal el seu 
import.  
 
 
Article 10è. Comprovació i investigació. 
 
L’Ajuntament,  exercirà les funcions d’inspecció de l’impost, que comprendran la 
comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s’escau, 
siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contin-
gudes en les respectives matrícules, tot això referit, exclusivament, als supòsits de 
tributació per quota municipal hom s’ajustarà al que disposa l’article 88 i següents de 
l’Ordenança General i demés legislació aplicable. 
 
 
Article 11è.  Infraccions i sancions  
 
1.  La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la 

taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció 
tributària tipificada a l’article 191 de la Llei General Tributària, que es qualificarà i 
sancionarà segons disposa l’esmentat article.  
 

2.  La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord 
amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.  

 
3.  La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i 

documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa 
constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei General 
Tributaria, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.  

 
 
Disposició addicional primera. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors.  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
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Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 18 de desembre de 2019. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX DE TARIFES 
 
 
Tarifa primera. OCUPACIÓ DEL SÒL 
 
Per m2 o fracció/ a l’any 
Categoria via pública Euros 
 
1ª  ...........................................................................................................34,75 
2ª  ...........................................................................................................34,75 
3ª  ...........................................................................................................52,85 
4ª  ...........................................................................................................45,25 
5ª  ...........................................................................................................37,80 
6ª  ...........................................................................................................30,25 
 
Tarifa segona. OCUPACIÓ DEL SUBSÒL 
 
Per cada m3 o fracció realment ocupat,  
Mesurades les seves dimensions amb gruixos de murs 
De sosteniment, soleres i lloses a l’any. 
 
Categoria via pública Euros 
 
1ª  ...........................................................................................................17,30 
2ª  ...........................................................................................................17,30 
3ª  ...........................................................................................................26,50 
4ª  ...........................................................................................................22,90 
5ª  ...........................................................................................................18,90 
6ª  ...........................................................................................................15,10 
 
Tarifa tercera. OCUPACIÓ DE LA VOLADA 

Per cada m2 o fracció, amidat en projecció horitzontal a l’any. 

Categoria via pública, Euros 
 
1ª  ...........................................................................................................17,30 
2ª  ...........................................................................................................17,30 
3ª  ...........................................................................................................26,50 
4ª  ...........................................................................................................22,90 
5ª  ...........................................................................................................18,90 
6ª  ...........................................................................................................15,10 
 
Quan el període impositiu d’ocupació sigui inferior a 1 any, es calcularà la part 
proporcional per mesos o fraccions. 
 
Els carrers que no figurin en la classificació seran considerats com de la darrera 
categoria fiscal. Aquesta classificació es mantindrà fins l’1 de gener de l’any següent en 
què el Ple de la Corporació aprovi la categoria corresponent així com la seva inclusió 
en l’índex de les vies públiques. 
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Quan l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més 
vies públiques classificades amb categoria diferent s’aplicarà la tarifa que correspongui 
a la via de categoria superior. 
 
Els parcs, jardins i deveses es consideren vies públiques de 3ª categoria. 
 
 




