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Article 1.- Fonament legal
De conformitat amb allò que s’ha previngut en l’article 58 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, es va establir
en este Municipi la Taxa per la utilització privativa del sòl, subsòl i vol de la via pública, que és exigida d’acord
amb el que es disposa en els articles 20 a 27, ambdós inclosos, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, per la qual es va aprovar el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2.- Fet imposable
El fet que faculta a l’Ajuntament per a exigir la Taxa està constituït per l’ús privatiu o aprofitament especial
constituït en el subsòl, sòl i vol de les vies públiques municipals realitzat per empreses explotadores de
serveis de subministraments que resulten d’interés general o que afecten la generalitat o una part important
del veïnat.
A títol merament enunciatiu, l’ús o aprofitament podrà ser per algun dels supòsits següents:
-Instal·lació de cables i riells
-Conduccions elèctriques d’alta i baixa tensió
-Canalitzacions subterrànies per a conducció de gasos i líquids
-Galeries subterrànies de serveis d’electricitat
-Pals de sustentació de la línia elèctrica
-Caixes d’amarrament i de distribució o registre
-Palometes per a sosteniment de cables
-Qualssevol altres aprofitaments anàlegs
Article 3.- Subjectes passius i responsables
1.- Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que realitzen el fet imposable del tribut. En particular,
són subjectes passius contribuents les empreses explotadores de serveis de subministrament, així com les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
Este règim serà aplicable a les empreses a què es refereix el paràgraf 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 a estes.
En virtut d’allò que s’ha previngut en l’apartat 1 de l’article quart de la Llei 15/87, de 30 de juliol, en redacció
donada al mateix per l’apartat 2 de la disposició addicional octava de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
Telefònica d’Espanya S.A. no estarà obligada al pagament d’esta Taxa.

2.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
jurídiques que es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
3.- 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 assenyala l’article 43 de
la Llei General Tributària.
Article 4. Base imposable.
Constiteix la base imposable de la taxa l’import corresponent als ingressos bruts procedents de la facturació
que obtinga el subjecte passiu pels serveis prestats en el terme municipal.
S’exclouen de la consideració d’ingressos bruts els impostos indirectes que graven els serveis prestats, les
quantitats o partides cobrades per compte de tercers que no constituïsquen un ingrés propi del subjecte
passiu.
Les empreses que empren xarxes alienes per a efectuar els subministraments deduiran dels seus ingressos
bruts de facturació les quantitats satisfetes a altres entitats en concepte d’accessos o interconnexió a xarxes.
Les empreses titulars de les xarxes computaren les quantitats percebudes per tal concepte entre els seus
ingressos bruts de facturació.
Article 5.- Tipus de gravamen.
D’acord amb el que estableix l’article 24.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el tipus serà, en tot cas i sense cap
excepció, en el 1’5 %.
Article 6.- Quota tributària
La quantia de la Taxa regulada en la present Ordenança consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en el
resultat d’aplicar el tipus sobre la Base Imposable de la Taxa.
Article 7.- Període Impositiu i meritació
El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa o l’aprofitament especial del sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, ajustant-se en este
supòsit el període a les referides circumstàncies.
La taxa es merita el primer dia del període impositiu i les quotes no seran prorratejables, excepte en els
supòsits d’inici i cessament de l’activitat, i en este cas es calcularan en atenció a la data d’alta i/o baixa.
Article 8.- Exempcions i bonificacions
D’acord amb el que preceptua l’article 9.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del que
es va aprovar el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en esta taxa no es reconeixeran altres
beneficis fiscals que els que expressament es preveuen en normes amb rang de Llei o deriven de l’aplicació de
Tractats Internacionals.
Article 9.- Gestió i liquidació

a) Per mitjà de declaració i expedició de Liquidació per ingrés directe.
1.- L’administració i cobrament d’esta Taxa es realitzarà per este Ajuntament a través dels seus serveis
administratius competents.
2.- Dins del primer mes de cada trimestre natural les empreses presentaran en este Ajuntament una
declaració comprensiva dels ingressos bruts obtinguts en este Municipi durant el trimestre immediat
anterior.
3.- Sense perjuí de la comprovació administrativa, que siga pertinent, l’Alcaldia d’este Ajuntament practicarà,
a la vista de l’esmentada declaració, la liquidació que corresponga a fi de quantificar el deute que siga
procedent exigir en cada cas per esta Taxa.
4.- Notificada la liquidació a l’empresa interessada, esta disposarà del termini legalment establit per a
realitzar voluntàriament el pagament en efectiu del deute.
5.- Si el deute no s’ingressara en el dit termini, l’Ajuntament podrà exigir-la a través del procediment
administratiu de constrenyiment, amb els recàrrecs i interessos legalment aplicables.
b) Per mitjà de declaració –autoliquidació:
1.- Els subjectes passius podran optar per acollir-se al sistema d’autoliquidació de la taxa, devent en este
supòsit presentar dins del primer mes de cada trimestre natural en este Ajuntament una declaració
comprensiva dels ingressos bruts obtinguts en este Municipi durant el trimestre immediat anterior, unint a
l’esmentada declaració justificant d’haver ingressat la taxa en els termes de la declaració formulada.
2.- Sense perjuí d’això, per l’Ajuntament es procedirà a comprovar la citada autoliquidació i a dictar els actes
administratius aprovatoris de la liquidació pertinent dins del termini de tres mesos a comptar de la
presentació de la declaració-autoliquidació.
Article 10.- Inspecció
L’acció inspectora en este impost es realitzarà d’acord amb el que preceptua els articles 141 i següents de la Llei
General Tributària, en el R. Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de les
actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenrotllament de les normes comunes dels
procediments d’aplicació dels tributs.
Article 11.- Infraccions i sancions
De conformitat amb allò que s’ha estatuït en l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà
del que s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en este impost s’aplicarà el règim
d’infraccions i sancions regulat en el Titule IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en el R.
Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general del règim sancionador tributari i la
resta de disposicions que siguen aplicables.
Disposició Final Única
La present ordenança fiscal, en la seua actual redacció, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008, després
del compliment dels tràmits procedimentals legalment establits, romanent en vigor mentre no es decidisca la
seua modificació o derogació per l’òrgan municipal competent.

