AJUNTAMENT D’ALCOVER

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
Reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública

Article 1. Fonament i naturalesa .
A l'empara del que estableixen els art. 15, 19, 20.3, apartats e), j), k), i 58 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial del subsòl,
sòl i volada de la via pública, en els termes establerts a l'art. 6 d'aquesta ordenança, on es regulen
les tarifes que s'han d'aplicar.
Article 3. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'art. 33 de la Llei general tributària, a les quals
s'atorguin les llicències per gaudir de l'aprofitament especial, o qui se'n beneficiï sense haver
sol·licitat la llicència.
2. Són substituts del contribuent els propietaris dels elements que ocupin els subsòl, sòl i volada
de la via pública, i aquells que els utilitzin.
Article 4. Responsables.
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i abast que
assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals.
1. L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats al pagament de la taxa
quan sol·licitin una llicència per gaudir dels aprofitaments especials necessaris per als serveis
públics de comunicacions que explotin directament i també que interessin a la seguretat ciutadana
o a la defensa nacional.
2. No s'apliquen bonificacions ni reduccions per determinar del deute.
Article 6. Quota tributària.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en les tarifes contingudes en
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l'apartat 3 següent.
2. No obstant això, per a les empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin la
generalitat o una part importat del veïnat, la quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és,
en tot cas i sense cap excepció, l'1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que
obtinguin anualment en aquest terme municipal aquestes empreses.
Les taxes regulades en aquesta ordenança exigibles a les empreses explotadores de serveis de
subministraments esmentades en aquest punt són compatibles amb l'impost sobre construccions,
obres i instal·lacions i amb altres taxes que estiguin establertes, o pugui establir l'Ajuntament, per
la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local, dels quals, aquestes
empreses hagin de ser subjectes passius.
3. Les tarifes de la taxa són les següents:
Elements voladissos sobresortits de la línia de façana
1) Marquesines, veles, cortines, persianes i similars que sobresurtin de la façana
de la primera planta, tarifes anuals.
a) fins a 6 m2
b) m2. d'excès
2.- Tancaments a nivell de sòl amb marquesines, paravents, jardineres o altres
per a fins industrials o comercials m2
3.- Rètols, fanals, ornaments i altres instal.lacions semblants que sobresurtin de la
façana i no subjectes a l'impost de publicitat, m2

3,50 €
1,10 €

10,30 €
4,40 €

Article 7. Normes de gestió .
1. Les vies públiques municipals es classifiquen en una categoria única
2. Es poden establir convenis de col·laboració amb organitzacions representatives dels subjectes
passius o amb entitats que hagin de tributar per multiplicitat de fets imposables, amb la finalitat de
simplificar els procediments de declaració, liquidació o recaptació de la taxa.
3. Les empreses prestadores de serveis de subministraments que afectin la generalitat del veïnatge
han de satisfer la taxa prevista en el punt 2 de l'article anterior, quan siguin propietaris de la xarxa
que materialment ocupa el subsòl, sòl o volada de les vies públiques municipals i quan utilitzin
xarxes que siguin propietat d'una tercera persona.
4. Telefónica d'España, SA ha de presentar les seves declaracions ajustades al que estableix la Llei
15/1987. La declaració d'ingressos bruts comprèn la facturació de Telefónica d'España, SA i de
les seves empreses filials.
Article 8. Meritació.
1. La taxa es merita quan s'inicia l'ús privatiu o l'aprofitament especial, moment que ha de
coincidir amb el de la concessió de la llicència, si es va sol·licitar.
2. Sense perjudici del que estableix el punt anterior, cal dipositar l'import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d'autorització per gaudir especialment del domini públic local en benefici
particular.
3. Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la meritació
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de la taxa té lloc en el moment de l'inici de l'esmentat aprofitament.
Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer dia
de cada un del període natural del temps assenyalat a la tarifa.
Article 9. Període impositiu.
1. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial hagi de durar menys d'un any, el període
impositiu coincideix amb el determinat a la llicència municipal.
2. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial s'estengui a més d'un exercici, el període
impositiu comprèn l'any natural, tret dels supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o
l'aprofitament especial, i s'ha d'aplicar el que determinen els apartats següents.
3. Quan s'iniciï l'ocupació en el primer semestre de l'any, s'ha d'abonar, en concepte de taxa
corresponent a aquest exercici, la quota íntegra. Si l'inici de l'ocupació té lloc en el segon semestre
de l'exercici, s'ha de liquidar la meitat de la quota anyal.
4. Si cessa l'ocupació durant el primer semestre de l'exercici s'ha de retornar una part de la quota
(la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no s'ha de retornar cap quantitat.
5. Quan no s'autoritzi la utilització privativa o l'aprofitament especial, o quan no siguin possibles
per causes no imputables al subjecte passiu, s'ha de retornar l'import satisfet.
Article 10. Règim de declaracions i d'ingrés.
1. La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació.
2. Quan s'hagin subscrit convenis amb representants dels interessats, segons el que disposa l'article
7.4 d'aquesta ordenança, les declaracions d'inici de l'aprofitament especial o de les variacions dels
elements tributaris, així com l'ingrés de la taxa, s'han de fer segons el que s'hagi convingut.
3. En supòsits diferents dels previstos a l'apartat 2 d'aquest article, les quantitats exigibles d'acord
amb les tarifes s'han de liquidar per cada aprofitament demanat o fet
4. Per al cas de concessions de nous aprofitaments, l'obligació de pagament neix en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent. Amb aquest efecte, juntament amb la sol·licitud d'autorització
per gaudir de l'aprofitament especial cal presentar, degudament emplenat, l'imprès d'autoliquidació
de la taxa.
Alternativament, es poden presentar a l'Ajuntament els elements de la declaració per tal que el
funcionari municipal competent presti l'assistència necessària per determinar el deute.
5. Per al cas d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la taxa s'ha de fer en el
primer semestre de cada any.
6. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s'ordenarà el
càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de pagament voluntari.
Article 11. Notificacions de les taxes.
1. La notificació del deute tributari en supòsits d'aprofitaments singulars s'ha de fer a l'interessat
en el moment en què es presenta l'autoliquidació, amb caràcter previ a l'ocupació o aprofitament.
2. En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats de caràcter periòdic, s'ha de
notificar personalment al sol·licitant l'alta en el registre de contribuents. La taxa corresponent als
exercicis successius s'ha de notificar col·lectivament mitjançant l'exposició pública del padró al
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel període que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província.
3. A l'empara del que disposa la disposició transitòria 2a de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter
periòdic regulades en aquesta ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors
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preus públics, no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu
de la taxa coincideixi amb el subjecte obligat al pagament del preu públic al qual substitueix.
Article 12. Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la corporació en sessió del 14 de desembre de 1998
començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva
modificació o derogació.
Aquesta ordenança es modifica parcialment, concretament l’apartat 3 de l’article 6 (quota
tributària), pel ple de la corporació de data 11 d’octubre de 2006, i començara a regir el dia 1 de
gener de 2007.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota tributària, pel
Ple de la corporació de data 5 de novembre de 2007 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota tributària, pel
Ple de la corporació de data 13 d’octubre de 2008 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009.
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