ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS QUE RESULTEN D’INTERÈS
GENERAL O AFECTEN LA GENERALITAT O A UNA PART DEL VEÏNAT

ARTICLE 1r. 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 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que
disposen els artícles 15 a 19 del Text Refós de la Llei de les Hisendes locals, aquest Ajuntament
estableix la "taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial constituït en el subsòl, sòl o
vol de la via pública, a favor de les empreses explotadores de serveis de subministraments que
resulten d’interès general o afecten la generalitat o a una part del veïnat”, que es regirà per
aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a allò que s’ha previngut en l’Article 57 i
24.1.c De l’Esmentada Llei.
ARTICLE 2n. FET IMPOSABLE.
1. El fet imposable es concreta en la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
local constituïts en el subsòl, sòl o vol de la via pública municipal, a favor d’empreses o entitats
que utilitzen el domini públic per a prestar serveis de subministraments que resulten d’interès
general o afecten la generalitat o a una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei
de subministrament siga necessari utilitzar una xarxa que materialment ocupe el subsòl, sòl o vol
de les vies públiques municipals, amb independència de qui siga el titular de la xarxa.
3. En particular, es comprendran entre els serveis de subministraments; els subministraments
d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació diferents de la telefonia
mòbil.
ARTICLE 3r. SUBJECTES PASSIUS.
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de servei de subministraments que
resulten d’interès general o afecten la generalitat o a una part important del veïnat, com ara
abastiment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlegs així com
les empreses que exploten la xarxa de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió
per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
2. A aquests efectes s’inclouen com a empreses explotadores dels serveis les empreses que en
són distribuïdores i comercialitzadores.
3. A l’efecte de la taxa, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats
explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a
través de les quals s’efectuen els subministraments, com si, no sent titulars de les dites xarxes, ho
són de drets d’ús, accés o interconnexió de les mateixes.
ARTICLE 4t. RESPONSABLES.
1. Són responsables tributaris, les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en la Llei
General Tributària.
2. La derivació de la responsabilitat requerirà que, amb audiència prèvia de l’interessat, es dicte
l’acte administratiu, en els termes que preveu la Llei general tributària.

ARTICLE 5è. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.
No es concedirà exempció ni cap bonificació en l’exacció de la taxa, excepte les previstes en les
normes amb rang de Llei o les derivades de l’aplicació de Tractats internacionals.
ARTICLE 6è. BASE IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA.
1. La base imposable estarà constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació
que obtinguen anualment, en el terme municipal, les empreses o entitats assenyalades en l’article
3 d’aquesta Ordenança fiscal.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, s’entendrà per ingressos bruts procedents de la
facturació, el que disposa l’article 24.1c del TRLHL.
2. Quan per al gaudi de l’aprofitament especial, el subjecte passiu haja utilitzat xarxes alienes, la
base imposable de la taxa estarà constituïda per la xifra dels ingressos bruts procedents de la
facturació que obtinguen anualment, en aquest terme municipal, les dites empreses, minorada en
les quantitats que haja d’abonar al propietari de la xarxa, en concepte d’accés o interconnexió a
les seues xarxes.
3. La quota tributària serà la resultant d’aplicar el 1,5 per 100 sobre la base imposable.

ARTICLE 7è. MERITACIÓ I PERÍODE IMPOSITIU.
1. La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic necessari
per a la prestació del subministrament o servei.
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial de xarxes que ocupen el subsòl, sòl o vol
de les vies públiques es prolonguen diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc el dia 1 de
gener i el període impositiu es correspondrà amb l’any natural.

ARTICLE 8è. RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS.
1. Les empreses explotadores de serveis, obligades al pagament d’aquesta taxa, hauran de
presentar en l’oficines municipals, dins del primer quadrimestre de cada any natural, la declaració
d’ingressos bruts obtinguts en el terme municipal, l’any anterior .
2. A la vista de la declaració presentada, l’Administració municipal practicarà la corresponent
liquidació que serà ingressada en les entitats col·laboradores autoritzades per la Tresoreria
municipal.
3. La taxa prevista en aquesta Ordenança fiscal haurà de ser satisfeta per les empreses
explotadores de serveis de subministraments tant quan siguen propietàries de la xarxa que
materialment ocupa el subsòl, sòl o vol de les vies públiques municipals, com en el supòsit que
utilitzen xarxes que pertanguen a un tercer.
ARTICLE 9è. COMPATIBILIDAD AMB ALTRES TAXES.
La taxa regulada en aquesta Ordenança Fiscal és compatible amb altres taxes que puguen
establir-se per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència local, de les que
les empreses, que es referix l’Article 3 d’aquesta Ordenança fiscal, hagen de ser subjectes
passius conforme a l’article 23.1.b/ Del TRLHL, quedant exclosa pel pagament d’aquesta taxa,
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o aprofitament especial constituït en el
subsòl, sòl o vol de les vies públiques municipals.

ARTICLE 10è. INFRACCIONS I SANCIONS.
Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries, que en relació a la taxa regulada en aquesta
Ordenança siga procedent, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Modificació dels preceptes de l’Ordenança fiscal 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 reproduïsquen aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desplegament, i aquells en què es facen remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendran que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment
en què es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2005, i romandrà en vigor fins a la
seua modificació o derogació expressa.
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